
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.dwutygodnik.krn.pl 

Krakowski Rynek Nieruchomości nr 01/2010

W numerze:

Activ Investment .................... 56

Agmen .................................... 26

Arkada .................................... 50

Atal ......................................... 35

AWIM .................. I okładka, 8-9

B.W. Taraba ............................ 85

Bal-Bud Investment ............... 54

Biuro Syndyka ....................... 54

Bonarka .................................. 55

Budopol .................................. 56

Budostal-2 .............................. 52

Budrem ................................... 40

Buy House .............................. 89

BRE.locum ............................. 44

City ......................................... 42

Danax ................................ 78-79

DK-Development ................... 46

Dom-Bud................................ 41

Dom Na Bielanach ................. 51

FHM ....................................... 28

Fond’Roy ..................III okładka

Fronton ................................... 31

Garden Residence .................. 43

Geoformat .............................. 88

Geoinfo ......................................

Geo Grupa Deweloperska ...... 47

Gordon&Webster ................... 87

GP Investment ........................ 48

Green Tree Development ....... 55

Honda Krężel&Krężel ........... 59

Instal Kraków ............IV okładka

Inter-Bud .................... II okładka

Interwest ................................. 83

Invest House ...................... 18-19

Investor Pro Domo ................. 53

Inwest-Dom ............................ 53

Strony naszych partnerów

Mapa i zestawienie inwestycji........................................................2–6

Oferty z rynku pierwotnego.........................................................7–68

Raporty i analizy. Filip.Jurczak „Podsumowanie sytuacji  

na rynku nieruchomości w roku 2009”.....................................60–61

Komentarze. Wojtek.Nurek „Gospodyni domowa  

kontra GDDKiA oraz Wojewoda, czyli jak domowym  

sposobem wstrzymać budowę autostrady” ..............................62–64

Aktualność prawna. Karolina.Dorda  

„Zima przynosi dodatkowe obowiązki”..........................................64

Opinie. Marcin.Peterlik „Kryzys a budownictwo”..........................65

Aktualność prawna. Karolina.Dorda „Korzystny wykup  

mieszkań spółdzielczych wciąż aktualny”......................................66

Raporty i analizy. Katarzyna.Michnikowska „Galerie handlowe  

w Polsce w 2009 roku”......................................................................67

Gminy Małopolski. Monika.Borkowska „Gmina Tarnów”......68–70

Marcin.Jańczuk „Średni czas oczekiwania na transakcję  

– analiza Metrohouse” .....................................................................71

Ekspert radzi. Małgorzata.Piotrowska  

„Naturalnie kamień”..................................................................72–73

Zofia.Dmochowska „Czy w razie szkody firma  

ubezpieczeniowa wypłaci 100 proc. odszkodowania?”..................73

Aktualności

  z Krakowa..................................................................................74

  z kraju........................................................................................75

Niezbędnik, czyli podstawowe wskaźniki dla osób  

prowadzących działalność gospodarczą....................................74–75

Oferty z rynku wtórnego............................................................76–89

Promowane oferty.......................................................................90–91

Ogłoszenia drobne i prywatne.................................................92–111

Praca i nauka w nieruchomościach i budownictwie............112–121

Przydatne adresy.............................................................................124

Kupon na bezpłatne ogłoszenie drobne dla osób prywatnych....124

KCI ......................................... 29

Kontrakt Development ........... 27

Krakbud .................................. 25

Krakoin ............................. 12-13

Leach&Lang .......................... 84

Magierowska .......................... 45

Magnat ................................... 82

Maxus ..................................... 38

Metropolis .............................. 24

Miechowianka  .................. 20-21

Mirage ............................... 76-77

Nordic House ......................... 49

Osiedle Europejskie ............... 39

Parkowe Wzgórze ............. 10-11

Polimex ............................. 16-17

Portal KRN.pl ........................ 57

Portal KreoDom ..................... 58

Północ ............................... 80-81

Prembud s.c. ........................... 52

Prembud Sp. z o.o. ................. 52

Proins ..................................... 37

Przegląd Ofert Prywatnych .... 60

Przytulny Kącik .........................

Rezydencje Emaus ................. 33

Savan Investment ................... 34

Semaco ..................................... 7

S.M. Idol ................................ 32

S.M. Salwator......................... 36

S.M. Na Kozłówce ................. 56

S.M. Wspólnota Inwest .......... 51

Start ................................... 14-15

St. Gniadek ............................. 50

Tętnowski Development ........ 30

Toyota ...........................wkładka

Wawel Service................... 22-23

Zawadzki ................................ 86

„Krakowski Rynek Nieruchomości” rusza w nowym roku. Naj-
bliższe 12 miesięcy będzie najprawdopodobniej czasem, w którym 
wykrystalizują się średnioterminowe tendencje rynkowe. Druga poło-
wa roku 2009 przyniosła stabilizacje na rynku – dostępność kredytów 
hipotecznych zauważalnie wzrosła, a spadki cen wyhamowały. Czy 
to już koniec kryzysu, okaże się w tym roku. Więcej na ten temat w 
raporcie podsumowującym miniony rok.

W najnowszym numerze także aktualności prawne. W grudniu 
weszły w życie kolejne zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszka-
niowych. Wprowadzone zmiany dotyczą przepisów, które nakładają 
na spółdzielnie obowiązek zawarcia – na żądanie uprawnianego, 
któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe bądź lokatorskie 
prawo do lokalu – umowy przeniesienia własności lokalu.

Zamieszczamy również obszerny tekst na temat powierzchni han-
dlowych. Wielkość podaży w 2009 r. w tym segmencie była podobna 
jak w rekordowych pod tym względem latach 2007 i 2008. Włączając 
galerie handlowe, które zostały ukończone na przełomie listopada i 
grudnia, rok 2009 zamknął się liczbą 750 tys. m kw. powierzchni 
najmu. Tak dobry wynik zawdzięczamy temu, że decyzje o budowie 
obecnie otwieranych galerii handlowych podejmowane były 2–3 lata 
temu, w najlepszym okresie koniunktury gospodarczej. To kolejny 
dowód na to, że rynek nieruchomości jest mniej chaotyczny niż inne, 
a procesy na nim zachodzące są wyraźnie rozłożone w czasie.

Zapraszamy do lektury
Redakcja
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Z Krakowa
Hilton jednak powstanie. Pierwszy w Polsce hotel Hilton Garden 
Inn zostanie otwarty w tym roku w Krakowie przy ul. Konopnickiej 
– poinformowali przedstawiciele Hilton Hotel Corporation (HHC). 
Powstanie on w budynku realizowanego właśnie Hotelu Zakrzówek. 
Zlokalizowany w sześciopiętrowym budynku hotel będzie dyspo-
nował 154 pokojami, salami konferencyjnymi i restauracją. Jeśli 
termin ukończenia zostanie dotrzymany, to obiekt będzie 500 hote-
lem na świecie pod marką Hilton Garden Inn. Firma HHC posiada 
ponad 3,3 tys. hoteli w 77 krajach świata i zatrudnia ok. 130 tys. pra-
cowników. Pierwotnie plany firmy przewidywały, że w Krakowie 
powstanie kilka hoteli słynnej marki, z których najważniejszy miał 
znajdować się przy ul. Karmelickiej, jednakże światowy kryzys 
pokrzyżował te plany. HHC zapowiada, że w 2010 r. zostaną uru-
chomione obiekty HGI w Warszawie i Rzeszowie oraz identyfikuje 
Polskę jako jeden z kluczowych europejskich rynków dla rozwoju 
hoteli sieci Hilton.
Nowe tereny dla Muzeum Lotnictwa. Prawie 2,5 mln zł woje-
wództwo małopolskie zapłaci Agencji Mienia Wojskowego za 
ponad 3,6-hektarową działkę przy ul. Cieślewskiego w Krakowie. 
Dzięki tej transakcji uda się rozbudować Lotniczy Park Kulturowy 
na Czyżynach. O teren ten władze Muzeum Lotnictwa zabiegały od 
lat. AMW już dwukrotnie ogłaszała przetarg na sprzedaż tego te-
renu. Żaden z nich nie zakończył się pomyślnie. Na początku tego 
roku zarząd województwa zaproponował agencji, że odkupi ten te-
ren, ale po wysokiej, 90-proc. bonifikacie. Jeszcze w lipcu tego roku 
agencja poinformowała, że sprzeda teren za ok. 3,5 mln zł. Osta-
tecznie dzięki negocjacjom władzom województwa udało się jesz-
cze utargować około 1 mln zł. Działka przekazana na rzecz muzeum 
będzie współtworzyć Lotniczy Park Kulturowy, projekt realizowany 
przez muzeum z pieniędzy wojewódzkich i unijnych. Już teraz w 
parku powstały nowe ścieżki, alejki, lądowisko dla śmigłowców i 
tor modelarski. W przyszłym roku powstanie główny budynek mu-
zeum, który będzie mieć kształt śmigła. Znajdzie się w nim m.in. 
miejsce na wystawy stałe i czasowe. Dwa skrzydła budynku będą 
mieć wysokość 10 m, dzięki czemu część eksponatów będzie można 
podwiesić. W dalszych planach jest utworzenie w parku strefy poka-
zów, gdzie zmieści się od 4 do 10 tys. widzów.
Unia dołoży do ekospalarni. Krakowski Holding Komunalny SA 
otrzymał dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji aplika-
cyjnej dla przedsięwzięcia „Program gospodarki odpadami komu-
nalnymi w Krakowie”. Wsparcie pochodzi ze środków Funduszu 
Spójności. Unia Europejska pokryje 75 proc. kosztów związanych z 
przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do budowy krakowskiej 
ekospalarni. Do końca marca 2010 r. pieniądze zostaną wykorzysta-
ne na opracowanie m.in. oceny stanu środowiska gruntowo-wod-
nego oraz warunków geotechnicznych działki przy ul. Giedroycia, 
programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie biznes planu 
finansowania inwestycji, opracowanie systemu identyfikacji wi-
zualnej ekospalarni. Pod koniec ubiegłego roku ogłoszone zostały 
przetargi na realizację pięciu elementów projektów. Na przełomie 
maja i czerwca tego roku zostanie zrealizowany szósty z elementów, 
które uzyskały dofinansowanie – konkurs na opracowanie studial-
nej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ekospalarni. Łącznie 
na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do budowy zakładu ter-
micznego przekształcania odpadów KHK SA otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości ponad 186 673 EUR, co stanowi 75 proc. warto-
ści projektu. Koszt całego projektu to 248 897 EUR. 
Nieruchomości zimą. Straż miejska, za pośrednictwem portalu 
UMK, przypomina o zimowych obowiązkach spoczywających na 
właścicielach nieruchomości. Do tych obowiązków zalicza się m.in. 
konieczność niezwłocznego uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z chod-
ników położonych wzdłuż nieruchomości, z wyjątkiem chodnika, 
na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych, a także usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarza-
jących zagrożenie dla przechodniów z budynków i ich części oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej.

Tabela kursów średnich walut nr 41/A/NBP/2010 na dzień 08.01.2010
1 USD 2,8631
1 EUR 4,1109
1 CHF 2,7744
1 GBP 4,5644
1 UAH 0,3594
1 CZK 0,1565
1 RUB 0,0959

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3235,96 zł
 sprzedaż   3721,35 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 08.01.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 08.01.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,25 
EURIBOR EURO 0,6920
LIBOR
 CHF 0,2517

EUR 0,6550
USD 0,2506
GBP 0,6050

(dane na dzień 08.11.2010, 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 08.01.2010)

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 listopadzie 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:  4,1% w listopadzie 2009 r. 
w Małopolsce:  9,4% w listopadzie 2009 r.  
w kraju:  11,4% w listopadzie 2009 r. 
(dane na dzień 08.01.2010, 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 08.01.2010, 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 08.01.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,31 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,09
Olej napędowy  3,89
(dane na dzień 08.01.2010, 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.
II kwartał 2009 r. 3924 zł
III kwartał 2009 r. 3783 zł
Cena ta jest ustalana w celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo 
mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
(dane na dzień 08.01.2010, 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.

Kredyt na inwestycje nie będzie konieczny. W świetle przyjętej przez 
rząd 5 stycznia nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów, remont budynku wielorodzinnego lub jednorodzinnego z 
przynajmniej jednym lokalem kwaterunkowym będzie mógł być sfi-
nansowany z dowolnych środków finansowych, również z własnych 
oszczędności. Do tej pory, aby uzyskać premię kompensacyjną, koniecz-
ne było zaciągnięcie kredytu. Właściciel budynku będzie mógł liczyć na 
wsparcie w wysokości 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 
m kw. powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, 
w którym obowiązywały ograniczenia dotyczące wysokości czynszu 
za najem. W celu uzyskania premii należy złożyć odpowiedni wniosek 
do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek powinien zawierać dane 
indentyfikacyjne budynku, a także imię i nazwisko inwestora, adres do 
korespondencji i numer PESEL. Inwestor powinien też podać informa-
cje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, 
w jakich stosowane były ograniczone stawki czynszowe.
Zmiany w przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego. Z po-
czątkiem roku wprowadzono zmiany w ustawie z 29 lipca 2005 r. o 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. Przywrócono zasadę nieodpłatnego przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz spółdzielni 
mieszkaniowych, jeżeli uzyskały to prawo w zamian za wywłaszczenie 
lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na pod-
stawie innych tytułów, przed 5 grudnia 1990 r., albo na podstawie art. 7 
dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warsza-
wy. Inne zmiany wprowadzone do tej ustawy mają charakter doprecyzo-
wujący, a zatem ułatwią w praktyce wykonywanie przepisów ustawy, co 
powinno przyczynić się do usprawnienia procesu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rząd przyjął 7 
stycznia nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami. W szcze-
gólności zmodyfikowano przepisy regulujące tryb udzielania bonifikat 
przy zbywaniu nieruchomości, umożliwiając organom gospodarującym 
nieruchomościami publicznymi podejmowanie uchwał lub zarządzeń o 
udzieleniu bonifikaty o charakterze generalnym, a nie jak dotychczas 
o charakterze indywidualnym. Przepisy te zapewnią sprawniejsze niż 
dotychczas udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości, a także 
ułatwią w praktyce gospodarowanie nieruchomościami publicznymi. W 
omawianej ustawie znowelizowano również przepisy regulujące sprze-
daż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w sposób umożliwiający 
bezprzetargową sprzedaż lokali innych niż mieszkalne (w szczególności 
lokali użytkowych), które są położone w budynkach jednolokalowych, 
o ile sprzedaż będzie następować na rzecz osób, które są najemcami 
lub dzierżawcami tych lokali. Nowelizacja ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami wprowadza również przepisy usprawniające procedurę 
wywłaszczeń nieruchomości, likwidując główne przeszkody będące 
przyczyną opóźnień w realizacji celów publicznych, w szczególności 
inwestycji liniowych.
Tendencje w budownictwie (2010 – 2011). Według zaprezentowanej 
29 grudnia podczas konferencji „Monitoring rynku budowlanego” pro-
gnozy dotyczącej przewidywanych tendencji w budownictwie w latach 
2010 – 2011 (przy założeniu, że w ubiegłym roku nastąpił wzrost około 
5 proc.), budownictwo infrastrukturalne, podobnie jak w 2009 r., rów-
nież w najbliższych latach będzie się rozwijać. Zadecyduje to o sytuacji 
całego sektora (nie tylko ze względu na dominujący udział, ale też na 
szanse rozwoju). Budownictwo niemieszkalne (usługowe) nie rozwija 
się i ta tendencja zmieni się, jeżeli „wrócą” na rynek budowlany inwe-
storzy zagraniczni. W budownictwie mieszkaniowym liczba mieszkań 
oddanych do użytku w 2009 r. może przekroczyć (nieznacznie) rekordo-
wy poziom z 2008 r. Regres przesunie się na lata 2010 – 2011, ale może 
być łagodniejszy od przewidywanego poprzednio.
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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 

lutego 2010 cena: 99.000 zł brutto (z VAT). SPIESZ SIĘ…!
BNP-123

CENA: od 99.000 zł brutto KONTAKT: 510-180-034
 KONTAKT: 509-951-803

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

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 Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. Idealny na inwestycje-generuje 
dochód. Możliwość wynajmu.

BNP-109 i 110
CENA: 449.000 zł   KONTAKT: 510-259-399
CENA WYNAJMU: 2.400 zł

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

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

MODLNICZKA, ul. Wspólna 

GOTOWY DO ODBIORU-OSTATNI DOM

Osiedle na Wzgórzu, dom wolnostojący, gotowy do od-

bioru o pow. całkowitej 187 m², położony na widokowej 

działce ok. 7,5 a. Zewnętrznie wykończony, wewnątrz 

stan deweloperski. Działka ogrodzona,  

ogród zagospodarowany. Piękna panorama na odległość 

kilku kilometrów. Kameralne osiedle.

BNP-1542

CENA: 699.000 zł brutto KONTAKT: 510-180-034

   KONTAKT: 510-180-028
GOTOWY DO ODBIORU- OSTATNI DOM
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DOBRY KURS W NIERUCHOMOŚCIACH

Więcej ofert: www.polnoc.pl

*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

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: 199.900 zł                  KONTAKT: 510-259-399 

ul. WYBICKIEGO 16/ Krowodrza

Mieszkanie jednopokojowe o pow. 30 m² na drugim 
piętrze. Bardzo dobra lokalizacja. Dobrze rozwinięta 

sieć komunikacji miejskiej. Mieszkanie do odświeżenia.
BNP-1391

CENA: 219.000 zł KONTAKT: 510-259-399

Kozłówek, ul. SPÓŁDZIELCÓW 12

Mieszkanie w bardzo niskiej cenie, 1- pokojowe o pow. 
ok. 25 m², po remoncie. Do mieszkania przynależy 

piwnica. Dobry i szybki dojazd do Centrum.  
Świetne jako inwestycja.

BNP –1559 

Cena: 149.000 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

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: 125.000 zł KONTAKT: 510-259-399
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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
Karmelicka – 17 m2, frontowy, do wejścia 4000 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 + 500m2 strychu + 350m2 piwnic,  
lokale 5 000 000 PLN
ok. Rynku - 1280 m2, pozw. na remont, działka 496 m2 16 500 000 PLN
ok. Straszewskiego - 463 m2 + 92 m2 oficyna, rozbud. do 3500 m2, wolna  11 000 000 PLN
ok. Wawelu - 8100 m2, WZ na hotel lub apartamenty, wolna 62 000 000 PLN
Topolowa - 1000 m2 PUM + strych (wysoki) 300 m2 + piwnica 200 m2 2 200 000 EUR
Wieliczka - 879,11 m2, dobry stan, trzy kondygnacje, 10 a 1 865 000 PLN
Zyblikiewicza - WZ na 1102 m2, wolna, stan dobry 4 900 000 PLN

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

Angel City – 40 m2, 6 p., ładny widok, do wyk., garaż, piwnica 450 000 PLN
Bosacka –  51 m2, 2 piętro, 450 000 PLN
Kazimierza Wielkiego, 63 m2, wykończone 565 000 PLN
Kordeckiego - 45,66 m2, 5 p. do wejścia 460 000 PLN
Kordeckiego - 63 m2, 2 pokoje, wysoki standard, wyposażone 620 000 PLN
Kraszewskiego- 50 m2, 1 pokój, wykończone 340 000 PLN
Oboźna - 56 m2, do wejścia, ładne 520 000 PLN
ok. Śląskiej - 60 m2, 2 p., do remontu 324 000 PLN
ok. Wileńskiej - 35 m2, do wejścia  300 000 PLN

Sereno Fenna- 36 m2 ,wysoki parter, do wejścia 330 000 PLN
Smocza – 59 m2, parter, do remontu 735 000 PLN

MIESZKANIA 3−4 pok. − SPRZEDAŻ
(72 oferty na stronie)

Al. Krasińskiego - 107 m2, 2 p., 760 000 PLN
Długa - 85,5 m2, 3 p., winda, wykończone, wyposażone 1 200 000 PLN
Monte Cassino – 78 m2, garaż, stan deweloperski 750 000 PLN
ok. Poczty Gł. - 98 m2, 4 p., dwustronne, balkon, do rem., 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, 4p., winda, wys. standard, wypos., 2 balkony 1 100 000 PLN
Starowiślna - 88 m2, 2p., 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. szereg.,  
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, 6,8 a, garaż, osobne mieszkanie 1 900 000 PLN neg.
Wróblowice - 250 m2, wykończony, ładny 19,5 a,  1 200 000 PLN
Zakamycze - 350 m2, 7,7 a , wysoki standard 2 400 000 PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
(50 ofert na stronie)

Gm. Michałowice - 21 a, budowlana 300 000 PLN
Mogilany - 10 a, budowlana, widokowa 200 000 PLN
Marszowiec – 10;11;12;15 a, budowlane, uzbrojone, widokowe 45 000 PLN/a
Marszowiec - 40 a, budowlana, widokowa 30 000 PLN/a
Michałowice-Komora - 18 a, ładna, bud., pozw. na dom 260 m2 600 000 PLN
ok. Wadowic - 1,1 ha, uzbrojona, w tym 30 a budowlane 100 000 PLN
Wola Justowska - 13 a , budowlana 1 100 000 PLN
Wróblowice - 7 a, budowlana, dom do rozbiórki 330 000 PLN
Zielonki-Marszowiec - 12 a, wszystkie media w działce, płaska 600 000 PLN

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

PLNMIESZKANIA − WYNAJEM
(35 ofert na stronie)

Bandurskiego – 63 m2, umeblowane, do wejścia 1800 PLN
Długa - 85,5 m2, 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 – 85,5 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 mieszk. o pow. 35 m2 po remoncie w zabytkowej ka-
mienicy(możliwość dokupienia strychu do adaptacji). Cena 595 000 PLN OF. 1/022
ok. URZĘDNICZEJ mieszkanie o pow. 48 m2, na 11 piętrze w odnowionej ka-
mienicy, duży pokój, jasna kuchnia z balkonem, łazienka, garderoba, nowe okna, 
wymieniowe piony i instalacje. Cena: 445 000 PLN 
ŁOBZOWSKA 4 pokojowe mieszkanie na 1 piętrze, w zabytkowej kamienicy w 
pobliżu Plant, oryginalna aranżacja wnętrz, przestronne pokoje, osobno łazienka i 
wc, balkon. Cena 994 000 PLN OF.4/65

SŁAWKOWSKA poddasze o pow. ok. 156 m2 (+antresola ok. 100 m2) do adaptacji 
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 gospodar-
cze, 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-pok. 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
WIELICKA 60 m2 8/10 SPŁ. 400 000 PLN OF. 3/082
MAZOWIECKA 60 m2 0/4 HIP. 475 000 PLN OF. 3/086
KROWODERSKA 86 m2 1/4 udz. HIP. 575 000 PLN OF. 3/099

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 120 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)
STAROWIŚLNA lokal handlowy na parterze o pow. 70 
m2. Cena 7000 PLN netto/m-c
ok. RYNKU GŁÓWNEGO lokal handlowy w dużej sieni 
zabytkowej, kamienicy o pow. 50 m2. Cena 3500 PLN
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 przydzia-
łach. 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 miej-
scowości 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./fax 012-431-21-64, 697-696-290, 601 744 525

JEDNOPOKOJOWE: 

UGOREK 20 m2 3/10 HIP. 145 000 PLN OF. 1/006
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
TELIMENY 28 m2 1/4 SPŁ. 179 000 PLN OF. 1/099

DWUPOKOJOWE:

WLOTOWA 34 m2 0/4, ogródekSPŁ.190 000 PLN OF. 2/099
LIPSKA 37 m2 3/4 SPŁ. 210 000 PLN OF. 2/044
KRÓLEWSKA 42 m2 5/10 HIP. 365 000 PLN OF. 2/100
AL. SŁOWACKIEGO 75 m2 5/5 HIP. 685 000 PLN OF. 2/101

Kraków ul. Radzikowskiego, działka o pow. 10 a z 
prawomocnym WZ na budynek wielorodzinny lub budy-
nek 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
PORONIN – atrakcyjna działka budowalno-rolna o pow. 93 a z rozpoczętą 
budową domu, w otoczeniu terenów rekreacyjnych i zabudowy willowej. 
Doskonała lokalizacja, blisko centrum miasta, 500 m od „zakopianki” i 5 km od 
Zakopanego. Cena: 693 000 PLN
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE dz. o pow. 46 a, PZP przewiduje 3 bliź-
niaki lub 4 domki jednorod., 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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Kraków, Armii Krajowejnieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

31−116 Kraków ul. Studencka 6
tel. 422−95−18, 411−18−96, fax 431−01−15

www.taraba.gratka.pl

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
39,3 m2 – Al. B.Prażmowskiego – I/III – 299 000 zł
41,7 m2 –  Kazimierz ul. Przemyska – III/III, do wykończenia

– 359 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, nowe, na poddaszu – 450 000 zł
50,5 m2 – ul. Krupnicza – IV/V, k.j., rozkładowe – 475 000 zł
52 m2 – ul. Rydla – II/III, do remontu – 395 000 zł
56 m2 – ul. Brodowicza – II/III, balkon – 460 000 zł
56 m2 –  ul. Głowackiego – II/IV, 9–letnie, bardzo ładne,

duży balkon – 475 000 zł
59,6 m2 – ul. Spokojna – III/III, loggia – 447 000 zł + 35 000 zł garaż
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 rem., C.O. nowe – 480 000 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
61,3 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. Heltmana – 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 

– 700 000 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

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
ul. Karmelicka – strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą – 500 000 zł
ul. Miodowa – strych 268 m2 nad II piętrem – 1 258 000 zł
ul. Piłsudskiego – strych 326 m2 – 930 000 zł
Al. Mickiewicza – strych 273 m2, z pozwoleniem na budowę

410 PUM – 950 000 zł
Kazimierz – strych 300 m2 z pozwoleniem i rozpoczętą budową

– 1 200 000 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
Krowodrza 62 m2 + 60 m2 poddasze + 60 m2 piwnic – 1/2 domu 
z mieszkaniem 2 pok po remoncie, strych i piwnice do adaptacji  
– 510 000 zł

Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a – 1/2 domu,  
do remontu – 350 000 zł
ok. Rudawy 75 m2 + 10 a – wolnostojący, murowany, podpiwni-
czony, do zamieszkania, atrakcyjny – 395 000 zł, of.DZ/231
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła – wolnosto-
jący, 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 – drewnia-
ny, 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
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
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
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a – wolnostojący, stan dewelo-
perski, wysokiej jakości materiały, widokowa działka  
– 695 000 zł, of.DZ/186
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący, do wykoń-
czenia – 620 000 zł, of.DZ/195
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła – wolnostojący, po generalnym 
remoncie, do wykończenia – 425 000 zł, of.DZ/216
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż – 7–letni, 
piękny ogród, oczko wodne, stacjonarny grill – 1 450 000 zł, 
of.DK/193
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
Bieżanów 168 m2 z garażem + 5 a – wolnostojący, do remontu  
– 690 000 zł, of.DK/194
Sanka gm. Krzeszowice 176,8 m2 + 9,7 a – wolnostojący,  
stan deweloperski, widokowa działka – 490 000 zł, of.DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, 
na pięknej, widokowej działce – 385 000 zł, of.DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a – NOWY, wolnostojący,  
stan deweloperski – 650 000 zł, of.DZ/193
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 – wolnosto-
jący, 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
ok. Paszkówki 230 m2 + 93 a + stodoła – drewniano–murowany, 
dom po remoncie, wyjątkowo urokliwy – 600 000 zł, of.DZ/228
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a – NOWY wolnostojący, 
atrakcyjny, stan deweloperski – 490 000 zł, of.DZ/229
Zakamycze 290 m2 + 17 a – 10–letni dworek w pięknym ogrodzie 
– 2 300 000 zł
Wola Justowska – rejon Kasztanowej 400 m2 + 7,2 a  
– 1/2 bliźniaka, do remontu – 1 600 000, of.DK/203

Działki – sprzedaż
ul. Dobrego Pasterza 3,1 a – bez WZ – 390 000 zł
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
Swoszowice Wróblowice 6,5 a – atrakcyjna – 245 000 zł, of.D/384
ul. Spacerowa 6,56 a – budowlana – 250 000 zł, of.D/435
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
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
Brzezie 10 a – budowlana, widokowa – 240 000 zł, od.D/383
ul. Księcia Józefa 10 a – budowlana z WZ, z widokiem na Wisłę  
– 650 000 zł, of.D/418
Okleśna 10 a – budowlana – 70 000 zł, of.D/438
Przegorzały 10 a – budowlana, uzbrojona – 800 000 zł, of.D/434
Świńczów gm. Skała 2 x 10 a i 12 a – piękne, widokowe, budowlane 
– 20 000 zł/a, of.D/372
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
Nowa Wieś gm. Skała 11 a – budowlana – 85 000 zł, of.D/374
Tonie 11,31 a – budowlana, WZ – 340 000 zł, of.D/366
Bolechowice 11,55 a – budowlana, uzbrojona – 388 000 zł, 
of.D/394
Branice 11,7 a – budowlana, obok dworu w Branicach  
– 125 000 zł, of.D/359
Maszyce 12 a – widokowa, budowlana – 190 000 zł, of.D/387
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł, 
of.D/403
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
Poręba Żegoty 19,32 a – budowlana, uzbrojona,ładnie położona, 
możliwość podziału –160 000 zł
Giebułtów 20 a – cała budowlana, widokowa – 420 000 zł, of.D/402
Marcyporęba 2 x 20 a – piękne, panoramiczne – po 160 000 zł, 
of.D/381
Zelków 20 a – budowlano–rolna, widokowa, uzbrojona  
– 500 000 zł, of.D/401
Karniowice 23,5 a – budowlana, widokowa – 360 000 zł, of.D/260
Brzesko 27,52 a – komercyjna, obok dużego węzła drogowego  
– 700 000 zł, of.D/419
Giebułtów 30 a – z pozwoleniem na budowę 6 segmentów  
– 24 000 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
Krzęcin 59 a – budowlano–rolna, widokowa, uzbrojona, z możliwością 
podziału – 305 000 zł, of.D/344
Cholerzyn 62 a – cała bud., symbol MU3 – 550 000 zł, of.D/197
Korczowa 100 a – komercyjna, 2 km od przejścia granicznego, 
wykonany wjazd z krajowej 4–ki – 600 000 zł, of.D/351

ul. Chopina – 57,6 m2, 2–pokojowe, III/III p., 
słoneczne, 2 balkony – 480 000 zł

ul. Mazowiecka – 82,6 m2, 2–pokojowe, III/V p., 
ciche, od ogrodu, balkon, winda – 590 000 zł

ok. Słomnik ok. 100 m2 + 34 a – dom murowa-
ny, wolnostojący, do niewielkiego remontu  

– 270 000 zł, of.DZ/235
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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 22,65 m2, parter, oficyna, po remon-
cie, 800 zł

ul. KrowoderSKa, 41 m2, umeblowany pokój 
z aneksem kuchennym na poddaszu, ogrzewanie 
własne gazowe, 1500 zł  + opłaty

ul. Karłowicza 51,80 m2, blok z 2002 roku, 
wysoki parter, samodzielny, garaż, częściowo ume-
blowane, 1850 zł

wola JuStowSKa – rej. Strzelnicy 70 m2, ume-
blowana tylko kuchnia, wysoki standard, 2800 zł  
z wszystkimi opłatami

ul. StaSzica 72 m2, 3 pokoje, nie umeblowane, 
2500 zł

PaSterniK ul. Starego dębu nowe, super 
wykończone mieszkanie o pow. 74 m2, przynależy 
taras 30 m2, miejsce parkingowe w garażu podziem-
nym, 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, wysoki 
standard, klimatyzacja, 6000 zł, of.1532

ul. Podwale 105 m2, I piętro, trzy pokoje, ume-
blowana tylko kuchnia, 4000 zł

ul. FloriańSKa 160 m2, zaadaptowane poddasze 
na III piętrze, 5 pokoi, 4500 zł

ul. witKowicKa nowy , nie umeblowany dom  
o pow. 480 m2, dz. 15 a, 8000 zł, of.1533

Domy - sprzedaż
JerzManowice nowy, oddany do użyt-
kowania dom o pow. całk. 256 m2 , częściowo 
wykończony, działka 8 a, nie ogrodzona,  
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 za-
budowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 roku, 
działka 280 m2, 1 285 000 zł, of.1515

Szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. użytk. 
310 m2 w trakcie remontu generalnego, będzie od-
dany w stanie deweloperskim, nadaję się również 
pod działalność usługowo - biurową, dodatkowo 
na działce stoi wolnostojący budynek gospodar-
czy 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 22,65 m2, parter, samodzielna oficyna 
po remoncie generalnym, 800 zł + VAT 22%

wola JuStowSKa rej. Strzelnicy 70 m2, wysoki 
parter, trzy pokoje, umeblowana kuchnia, dobry 
standard, 2800 zł z wszystkimi opłatami

rej. ul. SzlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka, toaleta, po remoncie generalnym, 2500 zł 
+VAT 22%

ul. KrólewSKa 79 m2, II piętro z windą, trzy, 
samodzielne pokoje, duży hol, 2400 zł 

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

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

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

Oferta Specjalna

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

KĄtowa jednopokojowe mieszkanie o 
pow. 31,72 m2, po remoncie generalnym, 
umeblowany i wyposażony aneks kuchen-
ny, I piętro w kamienicy, klatka schodowa 
po remoncie, własność hipoteczna, piwni-
ca, 199 000 zł, of.1547

warSzawSKa strych do adaptacji o 
pow. 107,6 m2, IV piętro, wys. strychu od 
1m do 3,45 m, solidna kamienica,  
390 000 zł, of.1540

radziKowSKiego dwupoziomowy 
lokal biurowy z 2001 roku o pow. 190 m2, 
800 000 zł

Kobylany gM. zabierzów budow-
lana działka dla konesera o pow. 20,95 a 
położona pośród drzew, na działce stary 
sad, dojazd od drogi asfaltowej 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, 
1 150 000 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. 89a 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, 2 700 000 zł
olSzanica działka o pow. 19,97a, decyzja WZ dla 
zabudowy bliźniaczej (ok. 800m2 PUM-u), 1 150 000 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. 2400 m2, działka 17,8 a,  
15 000 000 + VAT 22%, of. 1537
radziKowSKiego dwupoziomowy lokal biuro-
wy o pow. 190 m2, 800 000 zł
radziKowSKiego działa 1454 m2 ze starym 
domem przeznaczonym do przebudowy, 900 000zł

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-tych, 
zadbana klatka, do remontu, 380 000 zł, of.1544

MazowiecKa 90 m2, trzy pokoje po remoncie, III pię-
tro w kamienicy, ogrzewanie MPEC, 710 000zł, of.1549

ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony apartament 
o pow. 98,8 m2, X piętro, 1 125 000 zł

ul. KochanowSKiego 148 m2, II piętro, dwa wej-
ścia, przynależna piwnica 35 m2, 1 690 000 zł, of.1526
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MIESZKANIA

1-POKOJOWE/GARSONIERA
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 32,6 m2 BAŁUCKIEGO studio po gen. rem., widok na Wawel 10191
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
350.000 40 m2 KOCHANOWSKIEGO, parter, udział 10162
365.000 34 m2 BONEROWSKA po rem., wys. stand., antresola, wyposażenie zostaje 8357
370.000 46 m2 RACŁAWICKA po rem., połączone schodami z piwnicą, duża kuch. i łaz. 9870
530.000 35 m2 PL. BOHATERÓW GETTA pięknie wykończony apartament 10116

2-POKOJOWE
200.000 34 m2 NOWOSĄDECKA 4/4 p., zadbane, ciepłe, ciemna kuch. 10193
220.000 35,8 m2 KALINOWE jasne zadbane po gen rem., okna PCV 10194
220.000 30 m2 KROWODERSKICH ZUCHÓW nowe okna, drzwi, łaz. po rem. 10156
230.000 35 m2 STACHIEWICZA kuch. i łaz. po rem. 10195
231.000 44,4 m2 REJ NOWEGO KLEPARZA poddasze małe skosy, okna pionowe 10008
250.000 53 m2 SKAWINA stan dobry cena do negocjacji! 10204
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
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 1/4p 9735
345.000 37 m2 PRUSA po rem., ogrz. gaz, piwnica 10062
359.000 46 m2 KUJAWSKA 4 piętro, łaz. po rem., balkon, 10004
456.000 59 m2 SPOKOJNA do rem. ogrz. miejskie, loggia, ew. garaż 10200
470.000 50 m2 KRUPNICZA po część rem. parkiety, flizy, 4/4 p. 10202
500.000 45 m2 WOLA JUSTOWSKA nowe wyk. aneks umebl. wys. stand., syp. z tarasem 8748
570.000 96,6 m2 LUBELSKA do gen. ren. 10192
600.000 80 m2 STAROWIŚLNA do remontu, wys. 3,80 m, do neg. 10168
675.000 90 m2 REJ. RYNKU PODGÓRSKIEGO wyposaż i umebl. wys. stand. 10117

3-POKOJOWE
360.000 68,3 m2 JAGODOWA 11/11 p. piękny widok, stan bdb, duża kuch., meble na wymiar, loggia 10097
365.000 60 m2 BOREK FAŁĘCKI parter po rem. wys. stand. ogródek 9428
380.000 70 m2 BOREK FAŁĘCKI 1 piętro po rem wys std 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
439.000 70,75 m2 LIMANOWSKIEGO po rem., salon 36 m2, wys. 3,3 m 9903
450,000 64 m2 KIJOWSKA do remontu 10184
510.000 67 m2 OBOŻNA do wykończ słoneczne balkon piwnica 10207
530,000 101 m2 OS. SREBRNYCH ORŁÓW rok bud. 2001, pow. użytk. ok. 90 m2, 10173
540.000 82 m2 REJ SIEMIRACKIEGO po rem. 4/4 p., nowy dach 9677
549.000 74,7 m2 NIEZAPOMINAJEK salon 42 m2 z aneksem, balkon 9602
560.000 74 m2 LEA pięknie wykończone, parter z osobnym wejściem 10196
615.000 66,65 m2 ŻUŁAWSKIEGO ogrz. elektr. 2 p. 8031
750.000 90,2 m2 BATOREGO do bież. rem., kuch.z balkonem, ogródek 10095
866.000 103 m2 UŁANÓW wys. stand. wykończ, wyp. umebl., antresola-syp., balkon, garaż 8333
1.100.000 75 m2 DWERNICKIEGO, apartament wys. stand. wykończ i wyposaż 8848
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
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790.000 112 m2 LEA po cz. rem., 3 piętro, kamienica 9949
820.000 89 m2 KOCHANOWSKIEGO do rem. 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 pok., 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
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
380.000 120 m2 7,65 a KARNIOWICE gm. Trzebinia po gen rem. 3 pok., kuch., łaz.,  
   do dużej neg.!! 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., 2 łaz. 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
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
189.000 11,1 a BIEŻANÓW szer 12m, można bud w granicy, p,w,g,kan 9780
233.000 9 a rej BALICE szer. 20m 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 19m, kształt trapezu, jest PZP, p,w,g,kan 9262
375.000 5,6 a BIELANY szer 19m, 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 
490.000 10,9 a REJ. CHEŁMOŃSKIEGO również na bliźniak, szeregówkę,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
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
187.000 14 a BALICE szer. 35m, widokowa, p,w,g 10055
190.000 16,08 a CZUŁÓW GM. LISZKI szer. 19 m, 12,5 a bud,  
  widok na góry i Kraków, rzadka zabudowa, p,w,g 9710
195.000 8,4 a ZABIERZÓW kształt trójkąta ogrodzona p,w,g 10187
200.000 19,5 a RATAJÓW k. SŁOMNIK szer. 26 m2 płaska słoneczna las blisko p, w 9747

Oferty specjalne !

DO WYNAJĘCIA
ARMII KRAJOWEJ Tarasy Verona 44,3 m2 piękny  

nowy apartament 2 pok. z aneksem, 2 tarasy, pralka, 
zmywarka, lodówka, pokoje umeblowane 2.000 PLN 

garaż 200 PLN of 9439
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KRAKÓW, PRĄDNICKA - BHw191
Lokal biurowy, usługowy o pow. 80 m2 zlokalizowany na 1 piętrze 

w wyremontowanej 2-piętrowej kamienicy przy ul. Prądnickiej. 
Rozkład: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Standard 
wykończenia: nowe okna, na podłogach panele, terakota, 

klimatyzacja, domofon. W kamienicy wyłącznie lokale biurowe. 
Możliwość parkowania na terenie posesji. 

Cena miesięcznie: 2500 zł netto + media wg zużycia

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

tel. 012 428 5058
fax 012 428 5059

e−mail: biuro@buyhouse.pl

GSM: 722 108 722; 722 300 309

www.buyhouse.pl
TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Gm. NOWY WIŚNICZ - BH607
Dom wolnostojący wybudowany w 2003 roku, położony na 

działce 6000 m2 w okolicach Nowego Wiśnicza. Całkowita pow. 
budynku 197m2, w tym: przyziemie, wysoki parter, piętro oraz 

poddasze do adaptacji. Garaż w budynku. Duży ogród częściowo 
ogrodzony, podjazd wyłożony kostką brukową. Dojazd droga 

asfaltową. 
Cena: 390 000 zł

Gm. NOWY WIŚNICZ, KOBYLE - BH606
Oryginalnie zaprojektowana rezydencja o pow. 350m2, wybudowana 
w technologii tradycyjnej, położona na widokowej działce 5600m2 w 
gm. Nowy Wiśnicz. Budynek w pełni podpiwniczony, z użytkowym 

poddaszem, praktycznym rozkładem pomieszczeń oraz pięknie 
zagospodarowanym ogrodem. Garaż dwustanowiskowy. Dojazd 

droga asfaltową.
Cena: 900 000 zł

KRAKÓW, LEA - BHw203
Przestronne i słoneczne mieszkanie o pow. 65 m2 położone 

na 4 piętrze nowoczesnego apartamentowca z windą przy ul. 
Lea. Stylowo wykończone wysokiej klasy materiałami, w pełni 
umeblowane i wyposażone. Rozkład: pokój dzienny, kuchnia, 

sypialnia, łazienka, garderoba, 2 balkony. Możliwość wynajęcia 
miejsca parkingowego w garażu podziemnym za dodatkową opłatą.

Cena miesięcznie: 2400 zł + czynsz + prąd 

KRAKÓW, ZAKĄTEK - BHw204
2-poziomowe mieszkanie o pow. 134 m2, znajdujące się na 3 piętrze 

budynku z 1995 roku w Bronowicach. 1 poziom: kuchnia,  
spiżarnia, 4 pokoje, łazienka, wc, przedpokój. 2 poziom: aneks 
kuchenny, salon, pokój, łazienka, przedpokój, taras ok.35 m2. 

Mieszkanie w wysokim standardzie wykończenia, w pełni 
umeblowane i wyposażone. W cenie dwa miejsca  

parkingowe w garażu podziemnym.
Cena miesięcznie: 3500 zł + czynsz + media wg zużycia

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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KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ
Tarasy Verony 
Do wynajęcia 44,3 m2, piękny apartament 
2-pokojowy z aneksem kuchennym, 10/14 
p., 2 tarasy, wysoki stand. wyk., kuchnia 
i łazienka urządzone-
CENA: 2.000 zł
GEOFORMAT 
Tel. (12)623-02-69

KRAKÓW, UL. ODROWĄŻA 
Do wynajęcia 66 m2, po remoncie, 2 odd-
zielne umeblowane pokoje, oddzielna duża 
kuchnia wyposażona lodówka, pralka. 
Łóżka do uzgodnienia. W mieszkaniu jest 
pianino i fortepian
CENA: 1.500 zł
GEOFORMAT 
Tel. (12) 623-02-69

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

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

UL. CHOPINA
2 pokojowe - ładne, słoneczne mieszkanie 57,6 m2,  

III piętro, 2 balkony.
CENA: 480 000 zł

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

REJON GROTTGERA
3 pokojowe, piękne klasyczne mieszkanie 101,2 m2,  

wymaga remontu, III piętro w międzywojennej  
wyremontowanej kamienicy

CENA: 700 000 zł
Nieruchomości B.W.TARABA 

Tel. (12) 422-95-18

BRONOWICE
OK. BRONOWICKIEJ
mieszkanie 49,70 m2
2 pokoje, jasna kuchnia, loggia
Parter/2 p., ocieplony blok, nowe instalacje.
CENA: 375.000 zł

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

WOLA JUSTOWSKA
dom bliźniak 160 m2
działka 4 a, stan deweloperski
Wysoki standard, spokojna okolica
CENA: 1.450.000 zł

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

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

UL. ZYBLIKIEWICZA 5
Dwie garsoniery o pow. ok. 18,65 m².  
Mieszkania w pięciopiętrowej kamienicy,  
do odświeżenia. Świetna lokalizacja  
– 7 min do Rynku Gł.
CENA : 199.900 zł

B.N. Północ
Tel. 510-259-399

MODLNICZKA, UL. WSPÓLNA 
Osiedle na Wzgórzu, dom wolnost., gotowy 
do odbioru o pow. całk. 187 m², dz ok. 7,5 a. 
Zewnętrznie wykończony, wewnątrz stan 
deweloperski. Działka ogrodzona, ogród 
zagospodarowany. 
CENA: 699.000 zł brutto

B.N. Północ
Tel. 510-180-034
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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

OLSZANICA 
działka o pow. 1997 m2 z decyzją WZ dla zabudowy  

bliźniaczej (maksymalnie 4 bliźniaki), dojazd drogą asfaltową, 
wszystkie media w drodze. 

CENA: 1 150 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

KOBYLANY gm. Zabierzów 
budowlana działka dla konesera o pow. 20,95 a położona 

pośród drzew, na działce stary sad, dojazd od drogi  
asfaltowej ostatnie 150 m drogą utwardzoną przez las.  

CENA: 600 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon & Webster

Tel. (12) 632-25-38

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

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

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

BydgoszczQQ , Wyżyny, 53 m2, trzypokojowe z 
oddzielną kuchnią. Zarządca – wspólnota miesz-
kaniowa. Czynsz na jedną osobę – 370 zł, na 
dwie – 410 zł. Przed blokiem parking tylko dla 
mieszkańców, ogrodzony, zamykany. Atutem tego 
mieszkania jest dobra lokalizacja – blisko szkoły, 
sklepy, targowisko, 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., dwupokojowe, kuchnia, 
łazienka, balkon, hipoteczne, blisko morza. Cena 
200.000 zł. Tel. 517-401-771

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

Górowo IławeckieQQ , 59,8 m2, blok ocieplony, klatka 
odmalowana, spokojne osiedle, środkowa klatka 
schodowa. Cena 90.000 zł. Tel. 89-761-02-90, 
e-mail: barbarakeder64@wp.pl

Kraków, ul. Biała, QQ Krowodrza, 62 m2, działka o 
pow. 4 a, połowa domu z 1960 r. W skład sprze-
dawanej nieruchomości wchodzą: piwnice o pow. 
62 m2, mieszkanie o pow. 62 m2 (dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka). Część mieszkalna po general-
nym remoncie, wysokie poddasze do własnej aran-
żacji. Do dyspozycji przyszłego właściciela będzie 
ogród o pow. 1,1 a, do którego wyjście znajduje się 
z piwnicy lub mieszkania. Cena 510.000 zł. Tel. 507-
654-478, e-mail: mieszkaniebiala@poczta.fm 

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 o pow. 1,1 a, wjazd 
na samochód, dwupoziomowe, po generalnym 
remoncie. Opłaty roczne 50 zł. Cena 290.000 zł. 
Tel. 793-003-939

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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)

Do sprzedania  
działka budowlana 32 a

Masłomiąca
Cena 450.000 zł

Great House
Tel. 605-877-476
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, Centrum, QQ koło kina Kijów, 53 m2, III p., 
trzypokojowe + oddzielne pomieszczenie miesz-
kalne, przedpokój, łazienka, kuchnia z oknem na 
mały pokój, długi balkon, piwnica; drzwi wejścio-
we metalowe Gerda, okna plastikowe, winda, 
obok zsyp; hipoteczne, w bardzo dobrym stanie. 
Cena 480.000 zł. Tel. 609-197-936

Kraków, ul. Chmieleniec, QQ Podgórze, 53,5 m2, 
dwupokojowe, własnościowe. Czynsz miesięczny 
– 290 zł. Kuchnia elektryczna, indywidualne opo-
miarowanie (woda i ciepło). Cena 399.000 zł. Tel. 
604-638-732, e-mail: mariusz.s.w@gmail.com

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

Kraków, ul. Grota Roweckiego, QQ Podgórze, 47 m2, 
hipoteczne w stanie deweloperskim. Salon z anek-
sem kuchennym, pokój, łazienka, duży balkon. 
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska. 
Dobra inwestycja pod wynajem. W sąsiedztwie 
szkoła, przedszkole, sklepy (Tesco). Umowa przy-
rzeczona przewidziana na marzec 2010 r. Cena 
310.000 zł, do negocjacji. Tel. 886-546-942, e-
mail: g.gorzula@libero.it 

Kraków, ul. Imbramowska,QQ  Krowodrza, 65,7 m2, 
trzypokojowe + kuchnia + łazienka + WC + 
podwójny korytarz + duża loggia + piwnica. Pla-
stikowe okna, parkiet, flizy, podwieszane sufity, 
nowe wszystkie instalacje, nowe drzwi, wanna z 
hydromasażem, zabudowana kuchnia z sprzętem 
AGD. Blok ocieplony, duża klatka schodowa, dwie 

windy, centralne ogrzewanie z regulacją, miejsca 
parkingowe, zielona okolica. Cena 450.000 zł. Tel. 
886-606-341, e-mail: kalinovska@hotmail.com

Kraków, ul. Jahody, QQ Ruczaj, 62 m2, trzypokojowe, 
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 roku, wykończone, umeblowane 
– stan do wejścia od zaraz. Ciche miejsce, zieleń. 
Cena 890.000 zł, do negocjacji. Tel. 691-676-091, 
e-mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul. Kazimierza WielkiegoQQ  Łobzów, 53 m2, 
trzypokojowe, jasna kuchnia, zabudowana loggia 
(widok na Wawel, Kopiec Kościuszki, Tatry). W 
przedpokoju duża szafa wnękowa. Blok przy ogro-
dzie Łobzów, deptaku Młynówka Królewska, obok 
Uniwersytetu Pedagogicznego. Cena 407.000 zł. 
Tel. 602-694-422

Kraków, ul. Konarskiego, QQ Śródmieście, 39 m2, 
dwupokojowe z aneksem kuchennym i balkonem, 
III p./IV p. Mieszkanie po kapitalnym remoncie, 
znajduje się w kamienicy wybudowanej w 1936 
roku, kompleksowo wyremontowanej. Cena 
415.000 zł. Tel. 602-230-873, e-mail: nina@tenia.
com.pl 

Kraków, ul. Kozia, QQ Podgórze, TBS, 53 m2, dwupo-
kojowe, I p./IV p. (jest winda), blok z 2003 r., bal-
kon w kształcie litery L, okna wychodzą na stronę 
południową. Mieszkanie słoneczne, ustawne, od-
malowane w sierpniu br. Wokół tereny rekreacyjne, 
zieleń, przystań żeglarska, wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, kąpielisko, boisko. Cena 162.000 zł. Tel. 
505-255-342, e-mail: krowokur@onet.eu 

Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów, QQ Kro-
wodrza, 64 m2, III p./ IV p., czteropokojowe, 
osobna widna kuchnia, łazienka i wc, duży bal-

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

Wola Justowska,  
ul. Przyszłości

Dom wolnostojący o niepowtarzalnej  
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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kon - loggia, normalna piwnica + dodatkowe 
pomieszczenie w piwnicy razem z sąsiadem. 
Cena 439.999 zł. Tel. 506-764-174, e-mail: mi-
chal_macko@yahoo.com 

Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, QQ 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. Kuźnicy Kołłątajowskiej, QQ 92 m2, 
dwupoziomowe: 1. poziom: salon z kominkiem i 
balkonem, kuchnia z jadalnią, łazienka. 2. poziom: 
dwie sypialnie, łazienka. Mieszkanie sprzedawane 
wraz z meblami. Budynek na ogrodzonej posesji z 
własną kotłownią. Cena 790.000 zł. Tel. 794-307-
438, e-mail: jbski@wp.pl

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

Kraków, ul. Obozowa, QQ Dębniki, 56 m2, dwupoko-
jowe z oddzielną kuchnią i balkonem, I p./ III p., 
blok z 2001 roku. Do mieszkania przynależą jako 
część wspólna: pomieszczenia gospodarcze oraz 
taras na dachu budynku. Podłączony internet, 
telefon, domofon. Parking pod blokiem. Teren 
zagospodarowany, spokojna okolica, dobre po-
łączenie komunikacyjne. Cena 385.000 zł, e-mail: 
joanna.glownia@bp.com 

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

Kraków, OlszaQQ  2, 38 m2, M 2. Cena 297.000 zł. 
Tel. 798-351-904

Kraków, os. Oświecenia, QQ 54 m2, I p./X p., dwu-
pokojowe, kuchnia, zabudowany balkon, piwni-
ca. Mieszkanie własnościowe, do remontu. Cena 
297.000 zł. Tel. 12-638-46-78

Kraków, Słomczyńskiego, QQ 43 m2, dwupokojowe, 
I p., wysoki standard, duży balkon o pow. 8 m 
długości (wyjście z dwóch pokoi), miejsce par-
kingowe, piękny widok na panoramę Krakowa. 
Do mieszkania przynależy piwnica (3 m2). Cena 
330.000 zł. Tel. 600-559-018

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

Kraków, ul. SzlakQQ , Stare Miasto, 75 m2, trzypoko-
jowe, I p., dwa balkony. Mieszkanie po remoncie, 
reprezentacyjne. Sprzedam lub zamienię na dwa 
oddzielne. Cena 750.000 zł. Tel. 668-32-03-84

Kraków, ul. Szuwarowa, QQ Ruczaj, 26 m2 z tarasem 
16 m2, 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. ŚlicznaQQ , Olsza, 30 m2, jednopokojowe, 
IV p./VIII p., blok z 2008 r., balkon, piwnica, budy-
nek ogrodzony i monitorowany. Lokal wykończony 
materiałami o podwyższonej jakości, umeblowany. 
Pokój 15 m2 z wyjściem na dość duży balkon, kuch-
nia (8 m2), łazienka (4 m2). Za dodatkową opłatą 
miejsce w garażu podziemnym. Cena 265.000 zł. 
Tel. 609-408-321

Kraków, ul. Turniejowa, QQ Podgórze, 95 m2, blok z 
cegły z 1998 roku. Cztery osobne pokoje, na pod-
łogach parkiet. Kuchnia osobna, jasna, ze spiżarką 

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
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(13 m2), widna łazienka, osobne wc, w przedpo-
koju szafa wnękowa z lustrami oraz pawlacze. 
Mieszkanie posiada loggię (pow. ok. 8 m2) oraz 
piwnicę. W pobliżu park, place zabaw dla dzieci, 
żłobek, szkoły, basen, sklepy. Cena 530.000 zł do 
negocjacji. Tel. 503-053-854, e-mail: annape@
poczta.fm 

Kraków, ul. Zakątek, QQ trzypokojowe, 57 m2, loggia. 
Cena 395.000. Tel. 694-383-222

Kraków, ul. ZamoyskiegoQQ , Stare Podgórze, 48 m2 
+ 5 m2 część wspólna, II p., zadbana kamienica po 
generalnym remoncie, C.O. – MPEC, wyposażone. 
Cena 1500 zł + opłaty (czynsz 200 zł + gaz + 
prąd). Tel. 505-323-608 (dzwonić po godz. 15)

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

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

Skawina, QQ ul. Studzińskiego, 35 m2, I p., atrakcyj-
ne, umeblowane mieszkanie TBS. Pokój, w pełni 
wyposażona kuchnia, łazienka, przedpokój oraz 
pomieszczenie gospodarcze. Nowe, kameralne 
osiedle 1 km od granicy Krakowa. W sąsiedztwie 
sklepy i niezbędna infrastruktura oraz przystanek 
autobusowy. Cena 105.000 zł. Tel. 600-002-441, 
e-mail: skawinatbs@onet.pl 

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

Świnoujście, QQ 66,5 m2, trzypokojowe, parter. 
Przestronne, funkcjonalne dla osób niepełno-
sprawnych, poszerzone drzwi, podjazd do klatki, 
osiedle monitorowane, 50 m od lasu, parking 
ogólnodostępny. Cena 307.000 zł. Tel. 602-156-
125, e-mail: calka.malgorzata@wp.pl

Warszawa QQ Włochy-Okęcie, 75 m2, IV p., cztero-
pokojowe. Okna wychodzą na wschód, południe i 
zachód. Standard wykończenia dobry. Blok oddany 
do użytku w 1985 r. Dostępne media: gaz ziemny, 

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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woda ciepła i zimna, prąd, telefon, TV kablowa, 
internet. Piwnica o pow. 2 m2. Cena 465.000 zł. 
Tel. 606-155-784, e-mail: mieszkanie-17Stycznia@
wp.pl

Warszawa QQ Nowa Praga, 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, QQ Bielany, 51 m2, ciche, glazura, terakota w 
pokojach parkiet, przedpokój w boazerii, w bardzo 
dobrym punkcie komunikacyjnym. Cena 390.000 zł. 
Tel. 889-904-299, e-mail: agaska188@wp.pl 

ok. Warszawy, QQ Gocław, 32,5 m2, 1 pokój z loggią, 
przedpokój, kuchnia i łazienka. Okolica cicha, 
sklepy, fryzjer, CH Promenada, szkoła, przedszko-
le, żłobek, place zabaw, komunikacja MZK. Cena 
280.000 zł do negocjacji. Tel. 609-810-317, e-mail: 
annawt03@poczta.onet.pl

Warszawa,QQ  Wilanów, 130 m2, w eleganckiej, no-
wej, kameralnej Rezydencji Skarpa Wilanowska. 
Na zamkniętym terenie 4900 m2 znajdują się trzy 
budynki jednopiętrowe. Przestronne wnętrza (3 m 
wys.): salon + aneks kuchenny + jadalnia – 60 m2, 
trzy 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

ŻywiecQQ , 28 m2, I p., na spokojnym, zielonym osie-
dlu, 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 o pow. 7 a, 
dom w stanie deweloperskim. Cena 545.000 zł. 
Tel. 509-013-626

DomaradzQQ , 220 m2, działka o pow. 37 a, nowo 
wybudowany, pięknie położony na niewielkim 
wzniesieniu, z widokiem na góry. Dom do zamiesz-
kania 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

GdańskQQ , Kokoszki, 393 m2, działka o pow. 6 ha. 
W całym domu okna i drzwi wewn. drewniane, 
drzwi zewn. antywłamaniowe, garaż na dwa sa-
mochody, ogrzewany, z bramą uchylną. I poziom: 
salon, jadalnia, dwa pokoje, kuchnia, łazienka 
z oknem, II poziom ze skosami: salon, kuchnia 
połączona z jadalnią, dwa 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

Kalwaria Zebrzydowska, QQ Podlesie, 160 m2, działka 
o pow. 8,6 a, wolnostojący budynek mieszkalny z 
częścią warsztatową, częściowo podpiwniczony, z 
poddaszem częściowo zaadaptowanym. Przez lata 

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

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

Szanowni Państwo
Jeśli dotychczasowy Zarządca nie spełnia Państwa oczekiwań,  

może warto pomyśleć o zmianach???
My gwarantujemy:

l Uczciwość we wszystkich działaniach.
l Kompetencję i odpowiedzialność. 

l Życzliwość i dyspozycyjność. 
l Ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty przy podejmowaniu  

wszystkich kluczowych decyzji. 
l Dostęp przez Internet dla Członków Wspólnoty (dzięki indywidualnym hasłom)  

do własnego konta księgowego.
l I wiele innych

 Z przyjemnością przygotujemy ofertę dla Państwa Wspólnoty, Osiedla,  
Współwłasności, Spółdzielni.



97

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 01/2010  15.01 – 28.01.2010

funkcjonował jako warsztat stolarski. Idealna lo-
kalizacja na adaptację na działalność produkcyjną, 
handlową lub usługową. Wszystkie media: prąd, 
siła, woda, kanalizacja, gaz. Cena 305.000 zł. Tel. 
604-498-754, e-mail: s_ebek@poczta.onet.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice-Komora, 173 m2, dział-
ka o pow. 4,5 ha, podwyższony standard dewelo-
perski. Parter: wiatrołap, hall, salon z kominkiem, 
wyjściem na taras i do ogrodu, kuchnia, jadalnia, 
łazienka, pomieszczenie gospodarcze, garaż. Pod-
dasze: trzy duże piękne sypialnie, pokój kąpielowy, 
garderoba, pralnia, duży holl. Cena 685.000 zł. Tel. 
502-179-145, e-mail: zuzannamaja@op.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice-Komora, 212 m2, 
działka o pow. 4,52 a. Uroczy, usytuowany na 
wzgórzu w enklawie kilku domków w zamkniętym, 
monitorowanym osiedlu. Parter: wiatrołap, duży 
hall, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, pokój 
gościnny, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. 
Poddasze: cztery sypialnie, pokój kąpielowy, duży 
hall. Cena 660.000 zł. Tel. 509-23-53-13, e-mail: 
mawieczorek@poczta.onet.pl

Kraków, BronowiceQQ , część domu z oddzielnym 
wejściem, 50 m2, działka o pow. 1,1 a, wjazd 
na samochód, dwupoziomowe, po generalnym 
remoncie. Opłaty roczne 50 zł. Cena 290.000 zł. 
Tel. 793-003-939

Kraków, ul. Hamernia, QQ Wola Justowska, 380 m2, 
działka o pow. 4 a. Budynek mieszkalno-usługo-
wy, wysoki standard, własny kompleks SPA (grota 
solna, sauna, jacuzzi). Obecnie działa jako ośrodek 
wypoczynkowy: osiem pokoi z łazienkami, kuch-
nia, recepcja, salka z kominkiem oraz samodzielne 
dwupokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym 
i łazienką. Na terenie posesji znajduje się par-
king, ogródek z oczkiem wodnym i grillem. Cena 
2.600.000 zł. Tel. 501-247-155, e-mail: biuro@
jovicolors.pl

Kraków QQ Michałowice, 220 m2, działka o pow. 5 a, 
bliźniak z 2007 r., z basenem, wykończony, do za-
mieszkania. Cena 1.150.000 zł. Tel. 696-600-471

Kraków, QQ Nowa Huta, 160 m2, działka o pow. 7 ha. 
Parter: wiatrołap, hall, salon z kominkiem, wyjście 
na taras i do ogrodu, kuchnia, jadalnia, pokój 
gościnny, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, 

garaż. Poddasze: trzy duże sypialnie, pokój kąpie-
lowy, duża garderoba, hall. Podgrzewane podłogi 
w kuchni, w wiatrołapie, hallu i obu łazienkach. 
Rolety antywłamaniowe, alarm, bramy na pilota. 
Cena 1.050.000 zł. Tel. 508-269-447, e-mail: meg-
g_56@op.pl 

Kraków, ul. Opata SalwińskiegoQQ , Mogiła, 300 
m2, działka o pow. 7,7 a. Parter: hall, kuchnia z 
jadalnią, łazienka z kabiną prysznicową z hydroma-
sażem. Półpiętro: salon z kominkiem i duży taras 
wykończony terakotą. Na następnym półpoziomie: 
hall 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, ul. PetrażyckiegoQQ , Opatkowice, 144 m2, 
działka o pow. 2,7 a, zabudowa szeregowa, w 
stanie deweloperskim. Cena 490.000 zł. Tel. 601-
446-752, e-mail: rudnicki.krzysztof@tlen.pl

Kraków, ul. Trzcinowa, QQ Nowa Huta, 270 m2, 
działka o pow. 24 a, oryginalnie zaprojektowa-
ne wnętrze, pięć pokoi, kuchnia, łazienka, WC, 
garaże (trzy stanowiska), budynek gospodarczy, 
wyjątkowo ciche miejsce. Cena 750.000 zł. Tel. 
505-944-577

Kraków,QQ  ok. Parku Jordana, pow. ok. 150 m2, pię-
trowy, międzywojenny, z małym ogródkiem. Cena 
1.700.000 zł. Tel. 663-574-993 i 12-636-45-24

Kraków, ul. Wygoda 5QQ , Stare Miasto, 326 m2, 
działka o pow. 3,5 a. Piękna kamienica cztero-
kondygnacyjna po generalnym remoncie, kilka 
minut spacerem do Wawelu, rzeki Wisły, Rynku 
Głównego. Jest to secesyjny budynek mieszkalno-
biurowy, wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. 
Cena 4.270.000 zł. Tel. 604-181-281, e-mail: wy-
goda5krakow@gmail.com

Jelenia GóraQQ , 290 m2, działka o pow. 8,24 a, dom 
jednorodzinny z warsztatem i biurem, na działce 
rzemieślniczej. Parter: pomieszczenia biurowe, 
socjalne, warsztat, garaż, pralnia i kotłownia. I 
piętro: kuchnia łazienka, halll, gabinet i salon z 
rozsuwanymi drzwiami z wyjściem na duży taras. 
II piętro: cztery pokoje, łazienka, garderoba i hall 

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

nieruchomości.www.krn.pl
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z wyjściem na duży balkon. Za domem kameralny 
ogród z fontanną, huśtawką, oświetloną pergolą 
i murowanym grillem. Cena 850.000 zł. Tel. 692-
413-079, e-mail: patrycaj@poczta.onet.pl

Lanckorona, QQ 30 min. od Centrum Krakowa, po-
wierzchnia ok. 240 m2, działka widokowa o pow. 
18,5 a; parter luksusowo wykończony, poddasze 
w stanie deweloperskim, garaż w budynku. Cena 
780.000 zł. Tel. 511-720-282

Lublin, QQ Jakubowice Konińskie, 350 m2, działka 
o pow. 1 ha. Parter: hall, kuchnia, salon, pokój, 
łazienka, kotłownia, garaż na dwa samochody. 
Piętro: hall, cztery pokoje, łazienka. Wykonane 
tynki i gładzie, docieplenie poddasza, wylewki, 
ogrzewanie CO piecyk dwufunkcyjny z zasobni-
kiem, wkład kominkowy z płaszczem wodnym, 
elektryka, alarm, instalacja odgromowa. Cena 
890.000 zł do negocjacji. Tel. 514-564-367, e-mail: 
edachphu@wp.pl 

Lwówek Śląski,QQ  300 m2, działka o pow. 9 a, dwa 
piętra, pięć pokoi, kuchnia, 2 łazienki, wc, piwnica 
(z garażem), strych. Istnieje możliwość zrobienia 
oddzielnego wejścia i podziału domu. Dom jest 
ocieplony styropianem, wybudowany w 1987 r., 
w bardzo dobrym stanie, do zamieszkania. Dom 

stoi w cichym miejscu 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@leobur-
nett.com.pl

gm. Michałowice, QQ 148 m2, działka o pow. 6,5 a, 
ogrodzona i zagospodarowana. Nowy, wykoń-
czony, kominek, alarm, rolety, kuchnia z AGD, 
wykończona łazienka. Cena 650.000 zł. Tel. 600-
913-814

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)

Michałowice-Książniczki, QQ 6 km od Krakowa; dom 
176 m2, stan surowy otwarty. Działka o pow. 8,3 
a, widokowa, południowa. Media: prąd, woda, 
telefon – na działce. Prąd i gaz opłacone, tylko 
podłączać. Cena 440.000 zł. Tel. 601-400-105

Mogilany, QQ 163 m2, działka o pow. 21 a z lasem, 
dom w zabudowie bliźniaczej, wykończony, do 
zamieszkania. Teren ogrodzony, kostka, bramy na 
pilota, piec kondensacyjny, ogrzewanie podłogo-
we, piękny widok, super lokalizacja. Cena 760.000 
zł. Tel. 601-803-540
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MogilanyQQ , ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, 10 
a, nowy, wykończony, alarm, rolety, kamery, tele-
technika, pięć pokoi, dwie łazienki, garaż. Cena 
1.259.000 zł. Tel. 606-400-808

Mszana Dolna, QQ 168 m2, działka o pow. 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 o pow. 12 a, możliwa za-
miana na mieszkanie w Krakowie. Cena 590.000 
zł. Tel. 508-008-308.

Oświęcim, QQ 150 m2, działka o pow. 18 a. Dom 
komfortowy z lat 90.; parter: kuchnia + salon z 
kominkiem + dwa pokoje + dwie łazienki; pod-
dasze: trzy pokoje + łazienka. Cena 600.000 zł, 
do negocjacji. Tel 33-842-56-97

Skawina, QQ 216 m2, działka o pow. 5,24 a, sześć pokoi, 
dwie łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, 
garaż. Budynek wykonany w wysokim standardzie 
z najlepszych 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

ok. Warszawy, QQ Dawidy/ Podolszyn, 330 m2, działka 
o pow. 1,26 ha, cicha okolica, 16 km do centrum 
Warszawy. Dom budowany w 2003 roku, wykoń-
czony elegancko i nowocześnie, trzy łazienki: o 
pow. 20 m2 (jacuzzi), 10 m2 (hydromasaż) i 15 m2 z 
oknem w dachu nad wanną, salon 65 m2 z komin-
kiem, garaż na dwa samochody + wiata, kuchnia 
otwarta na salon, taras z grillem. Cena 1.740.000 
zł. Tel. 661-300-856, e-mail: maggies1@wp.pl

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

gm. Wielka WieśQQ , Modlnica, 20 a, budowla-
na. Cena 420.000 zł. Tel. 600-487-267, e-ma-
il:mazurooo@tlen.pl

WieliczkaQQ  - Koźmice Wielkie, dom z cegły do 
remontu, ok. 80 m2, działka o pow. 88 a. Cena 
190.000 zł, bezpośrednio. Tel. 508-008-308

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

Wisła,QQ  2,6 h, trzy działki, nowy drewniano-muro-
wany dom na szczycie góry, obok wyciąg narciar-
ski. Tel. 606-666-612

Węgrzce WielkieQQ , 140 m2, działka o pow. 4,8 a. 
Parter: wiatrołap, hall, salon z kominkiem, wyj-
ściem na taras i do ogrodu, kuchnia, jadalnia, WC, 
pomieszczenie gospodarcze. Z salonu na poddasze 
prowadzą stylowe dębowe schody. Poddasze: trzy 
sypialnie (jedna z antresolą), pokój kąpielowy, hall, 
piękne wnętrza. Dom sprzedawany z pełnym wy-
posażeniem. Cena 689.000 zł. Tel. 509-932-308, 
e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl

ZielonkiQQ , 180 m2, działka o pow. 6 a, nowy seg-
ment bliźniaka. Parter: hall, łazienka z wc, salon, 
kuchnia, jadalnia, garaż. Poddasze: cztery pokoje, 
hall, łazienka z wc. Cena – od 480.000 zł. Tel. 502-
424-078

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

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

Alwernia, QQ sześć działek o pow. 10 a, budowlanych 
lub w całości 60 a, w centrum. Warunki zabudowy 
jednorodzinnej, media, dojazd asfaltem. Cena 
8000 zł, w całości do negocjacji. Tel. 887-542-
204

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

Chojnice, QQ osiedle Asnyka, działka o pow. 9,35 ha, 
budowlana, uzbrojona we wszystkie media (prąd, 
gaz, kanalizacja), ładna okolica domków jedno-
rodzinnych. Cena 110.000 zł. Tel. 664-772-484, 
e-mail: elwiraszczepanska@o2.pl

ok. ChosnaQQ , Prażmów, działka o pow. 2,33 ha, 
rolna z możliwością postawienia dwóch domów 
jednorodzinnych (zabudowa siedliskowa od 1 ha). 
30 km od centrum 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. GarlickiQQ , Małastów działka o pow. 55,42 a, 
rolna, w bezpośrednim sąsiedztwie działki: wyciąg 

narciarski, las, górski potok, pojedyncze zabudo-
wania. Bliskość wyciągów narciarskich (Magura, 
Małastów), stadniny koni, stanicy zlotowej (Zdy-
nia) oraz przejścia granicznego na Słowację (Ko-
nieczna). Działka położona jest bezpośrednio przy 
drodze asfaltowej. Złożony wniosek o przekwalifi-
kowanie. Cena 175.000 zł. Tel. 692-237-235

Głogoczów, QQ działka o pow. 12 a, 10 km od Kra-
kowa. W pobliżu stary las, nowe domki jedno-
rodzinne i nowo powstające apartamentowce. 
Droga asfaltowa, woda, gaz, na prąd przyznane 
są już warunki podłącza. W pełni uzbrojona, 250 
m od Zakopianki. Zdjęcia na e-mail. Aktualny plan 
zagospodarowania. Lub zamienię na mieszkanie 
w Krakowie. Cena 175.000 zł. Tel. 606-157-551, 
e-mail: boguslawput@wp.pl 

Gorzów Wielkopolski, QQ Górczyn, działka o pow. 
3,3 ha, inwestycyjna, przy drodze krajowej nr 22 w 
centrum Gorzowa Wlkp. Pełne uzbrojenie, bardzo 
dobre wyniki pod budowę różnych nieruchomości. 
Planowana budowa lotniska biznesowego i sani-
tarnego w odległości 3 km, z bardzo atrakcyjnym 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego Cena 9.900.000 zł. Tel. 601-714-350, 
e-mail: dzialkagorzow@wp.pl

GorzyczkiQQ , działka o pow. 12,6 a, budowlana, są-
siedztwo domków jednorodzinnych, dojazd drogą 
asfaltową. Media do podłączenia w granicy. Dobry 
dojazd do Wodzisławia Śl., Rybnika, Raciborza, 
ok. 5 km do kąpielisk w Olzie. Cena 38.000 zł. Tel. 
508-064-036, e-mail: lucek5103@onet.eu 

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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sko 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

Kraków, BieżanówQQ , działka o pow. 174 a, komer-
cyjna, WZ i ZT. Cena 9900 zł/a. Tel. 508 008 308

KrakówQQ , Sidzina, działka o pow. 58 a, rolna, kształt 
prostokąta, droga gminna utwardzona, prąd przy 
działce; możliwość składania wniosku o przekwa-
lifikowanie do końca listopada. PILNE! Cena 4200 
zł/a, 244.000 zł. Tel. 510-002-971

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

Kraków,QQ  Wola Justowska, ul. Astronomów, działka 
rolna, wym. 30 m x 220 m, widok na obserwa-
torium astronomiczne, położona na najwyższym 
wzniesieniu w Krakowie, koło Lasu Wolskiego. 
Cena 1.200.000 zł. Tel. 501-249-249

Jaworzno, QQ Pieczyska, działka o pow. 26,5 a, nad 
rzeką, w okolicach lasów, w cichej spokojnej dziel-
nicy. Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu. 
Dostępność mediów przy działce. Cena 199.000 zł. 
Tel. 608-812-889, e-mail: knapik.anna@wp.pl

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

Kalwaria ZebrzydowskaQQ , Zarzyce Wielkie, działka 
o pow. 44,5 a, rolno-budowlana, z rozpoczętą 
budową, widokowa. Cena 130.000 zł. Tel. 604-
876-222

Kasina Wielka – Limanowa, QQ działka o pow. 16 a, 
komercyjno budowlana, przy drodze krajowej, na 
stację benzynową, hotel, dom mieszkalny, warsz-
tat, parking, myjnię itp. Uzbrojenie obok. Cena 
7000 zł. Tel. 12-41522-97

Kielce, QQ centrum, działka o pow. 12 a, warunki 
zabudowy pod budynek mieszkaniowo-usługowy 
o pow. ok. 3500 m2. Cena 1.500.000 zł. Tel. 602-
722-524, e-mail: fhkrzysztof@interia.pl

KonaryQQ , działka o pow. 20 a, w całości budowla-
na, w kształcie trapezu (41 x 49), z widokiem na 
Kraków, Las Wolski (Klasztor Kamedułów); prąd na 
działce, woda i gaz obok. Cena 11.000 zł/a. Tel. 
12-427-04-70, 602-740-010

Kotlina Złoty Stok - MąkolnoQQ , działka o pow. 1,67 
ha, teren mający już decyzję o przekształcenie w 
budowlany, możliwością zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej na pięknie nasłonecznionym 
wzniesieniu, ciągnący się wzdłuż lasu. Bardzo bli-

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

NOWY DOM
WŁAŚCICIEL

Tel. 602-783-717
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Książniczki,QQ  działka o pow. 62,46 a (wym. 80 m x 
76 m), pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 
Media w działce: prąd, woda, gaz, kanalizacja, 
telefon. Cena 1.186.740 zł. Tel. 601-440-328

Lublin ZadębieQQ , działka o pow. 1,5 ha; idealny 
teren dla inwestycji gospodarczych: hal produk-
cyjnych, fabryki, centrum logistycznego, serwiso-
wego, magazynów, składów, hurtowni. Działka 
uzbrojona w sieć energetyczną, gazową, wodno-
kanalizacyjną dostosowaną do potrzeb przemysłu. 
Dobry dojazd do drogi krajowej E 372 Warszawa 
– Lublin – Zamość. Cena 2.490.000 zł. Tel. 601-500-
272, e-mail: marketing@matuszewski.com.pl

MaciejowiceQQ , działka o pow. 44 a, budowlano-rol-
na, blisko Krakowa, dobry dojazd, piękna okolica, 
aktualny plan. Szer. 30 m, media w granicy. Cena 
275.000 zł. Tel. 609-664-848

MichałowiceQQ , działka o pow. 11 a, budowlana, 
południowa, okolice kościoła. Cena 210.000 zł. 
Tel. 668-32-03-84

ModlnicaQQ , działka o pow. 20 a, budowlana, ok. 
10 km od Krakowa. Istnieje możliwość sprzedaży 
10 a – cena 25.0000 zł/a, 20 a – 430.000 zł. Tel. 
600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl

gm. MogilanyQQ , Gaj, piękne, uzbrojone działki 
budowlane. Do centrum Krakowa tylko 12 km, 
komunikacja miejska. Cena od 25.000 zł/a do 
negocjacji. Tel. 603-985-846

NieporętQQ , działka o pow. 15,5 a, przy Kanale Kró-
lewskim. 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. Ojcowa, QQ działka o pow. 62 a, budowlano-
rolna. Cena 300.000 zł. Tel. 503-307-857, 0508-
156-149

ok. Proszowic, QQ Więckowice, działka o pow. 21 a, 
budowlana, posiada uzbrojenie: prąd, gaz, woda, 
telefon, działka płaska, cicha spokojna okolica. 
Cena 195.000 zł. Tel. 664-509-517, e-mail: uczo-
ny23@o2.pl

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

Sidzina k. Skawiny,QQ  budowlana działka o pow. 17 
a, dobra lokalizacja, pod działalność gospodarczą. 
Cena 18.000 zł/a. Tel. 506-349-093

StanclewoQQ , między Mrągowem a Biskupcem, 
działka o pow. 3,83 ha, budowlano-rolna. Nieru-
chomość leży bezpośrednio przy asfalcie, są media 
(prąd, wodociąg gminny, linia telefoniczna). W 
odległości 400 m jezioro Jełmuń, od tyłu grani-
czy 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, działka o pow. 
12 a (25 m x 50 m), atrakcyjna, piękny widok, 
cisza spokój, sąsiedztwo lasu, sadu. Prawomocna 
decyzja WZ na budowę domu jednorodzinnego 
z garażem. Do samej 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, QQ Poznań, Swarzędz, działka o pow. 7,71 
a, 15 km od centrum Poznania i 6 km od Swarzę-
dza. 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

Wieliczka/Przebieczany, QQ działka o pow. 16 a, 
komercyjna przy trasie. Cena 170.000 zł. Tel. 508-
008-308

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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gm. Wielka Wieś, SzyceQQ , działka o pow. 10,6 a, 
budowlana, ogrodzona, dojazd drogą asfaltową, 
media w granicy + kanalizacja. Cena 240.000 zł 
do negocjacji. Tel. 600-336-480

ok. Włocławka, QQ Kłóbka, działka o pow. 1,7 ha, 
siedliskowa, w sąsiedztwie Skansenu Ziemi Kujaw-
skiej. Dwa budynki 58 m2 i 80 m2 z poddaszem, 
co olejowe, wodociąg wiejski, dojazd utwardzony. 
Wspaniałe miejsce na agroturystykę, zajazd itp. 
Cena 420.000 zł. Tel. 667-016-333, e-mail: mher-
manowicz@neostrada.pl 

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

SPRZEDAŻ INNE

Dwór nad Utratą,QQ  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 ogrodniczeQQ , woj. lubuskie, okolice 
Gorzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się 
dwa domy (jeden – budownictwo przedwojen-
ne, drugi – lata 90.), budynek gospodarczy, trzy 
szklarnie o łącznej pow. 1400 m2 oraz staw. Dom 
piętrowy, w idealnym stanie, z pełnym umeblowa-
niem oraz wyposażeniem. W cenie również 3 ha 
pola. Gospodarstwo nadaje się na prowadzenie 
agroturystyki, jest to idealne miejsce na rekreację 
i odpoczynek. Cena 800.000 zł. Tel. 501-054-104

KamienicaQQ , ok. Wrocławia, Wołów, 300 m2, dział-
ka 5,5 a. Nowa kamienica mieszkalno-usługowa 
w centrum. Parter: trzy niezależne od siebie lokale 
usługowo-handlowe o wysokim standardzie, I 
p.: dwa lokale mieszkalne lub biurowe oraz duża 
klatka schodowa. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. 
Cena 1.500.000 zł. Tel. 501-511-081, e-mail: gro-
no78@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

KamienicaQQ , 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.

LokalQQ , Kraków, Śródmieście, 82 m2, na cichą 
działalność lub dla dwóch rodzin; cztery pokoje, 
kuchnię, po dwa: przedpokoje, loggie, łazienki, 
wejścia, piwnice, miejsca postojowe. W cenie 
mieszkania garaż (23 m2). Cena 630.000 zł. Tel. 
509-194-085

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

Lokal 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 użytkowyQQ , Sulechów, woj. lubuskie, wolno-
stojący. Tel. 660-782-132

Marina motorowodnaQQ , Szczecin Podjuchy, 500 
m2, działka 50 a, hala wysoka 200 m2, hala ma-
gazynowa 150 m2, biura 100 m2, dwa garaże, 
pomosty wzdłuż Regalicy ok.30 m, slip w budo-
wie. Dodatkowo domek wolnostojący 30 m2, duży 
zadbany ogród, całość ogrodzona i dozorowana. 
Cena 2.000.000 zł. Tel. 601-785941, e-mail: pa-
kuz@wp.pl

Pawilon gastronomiczny, QQ Świnoujście, promena-
da nadmorska, ok. 50 m od plaży. Obiekt składa się 
z 40 m2 ogródka piwnego i kuchni o powierzchni 
20 m2. Lokal posiada wszelkie niezbędne odbiory 
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sanepidu. Wyposażenie w cenie. Cena 140.000 zł. 
Tel. 506-098-099, e-mail: adam@dwi.pl

Restauracja, QQ ok. ul. Szerokiej, Kazimierz, 160 m2, 
prosperująca, do 70 osób, dodatkowo latem ok. 
30 w ogródku. Restauracja posiada grono stałych 
klientów, współpracuje z organizatorami turystyki. 
Do przejęcia ze stałą załogą oraz wszelkimi umowa-
mi. Miesięczny czynsz za wynajem lokalu to 6000 
zł, odstępne za wyposażenie do ustalenia. Tel. 798-
372-092, e-mail: restauracja4@gmail.com

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

KUPNO
DomQQ , do remontu lub stan surowy w Rabce, Sko-
mielnej Białej, Naprawie, Rdzawce, Krzeczowie, 
Kasince Małej, Lubomierzu, Porębie Wielkiej, Ma-
kowie Podhalańskim. Tel. 12-638-00-56

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

MieszkanieQQ , trzy-, czteropokojowe w Krowodrzy, 
w niskim bloku. Tel. 604-291-879

MieszkanieQQ , Sopot, Dolina Gołębiewska, od 52 m2, 
dwupokojowe w dobrym stanie, nie od strony  
Al. Niepodległości. Miejsce garażowe, balkon oraz 
piwnica – mile widziane. Cena 500.000 zł. Tel. 
602-418-454

StrychQQ , do adaptacji w centrum Krakowa. Tel. 
509-779-452

ZAMIANA
MieszkanieQQ , Gdańsk, 38 m2, V p./X p., dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, balkon, hipoteczne, blisko morza. 
Zamienię na Kraków lub okolicę. Tel. 517-401-771

WYNAJEM
MIESZKANIA

Gdańsk ChełmQQ , 64 m2, trzypokojowe, może zo-
stać 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

Katowice Koszutka,QQ  110 m2, przestronne, jasne 
mieszkanie zajmujące jedną kondygnację willi z 
ogrodem. Niezależne wejście, trzy samodzielne, duże 
pokoje, wyposażona kuchnia z jadalnią, łazienka, 
przedpokój, balkon. Doskonała lokalizacja – pięć 
minut pieszo do centrum miasta, do najbliższego 
przystanku autobusowego 50 m. Cena 3000 zł. Tel. 
600-313-602, e-mail: joanna.nalecz@gmail.com

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 KrajowejQQ  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 dwa widokowe 
tarasy. Możliwość wynajęcia garażu. Cena 1800 
zł + media. Tel. 501-670-444

Kraków, ul. Bobrzyńskiego QQ , Ruczaj, 43 m2, kom-
fortowe, umeblowana łazienka i kuchnia, pralka, 
telewizor, balkon. Cena 1300 zł. Tel. 500-216-311, 
e-mail: l.pelc@wp.pl
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KraKów – rząsKa
Atrakcyjna działka w centrum,  

10 arów, uzbrojona.

Telefon: 12 637-85-37 
po godz. 19-tej
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Kraków, ok. Bonarka City CenterQQ  53 m2, dwu-
pokojowe, komfortowe, w pełni wyposażone, w 
cenie garaż. Cena 2000 zł + media. Tel. 600-078-
267

Kraków, ul. BosakówQQ , Olsza, 40 m2, ekskluzywne, 
w nowym apartamentowcu z 2009 r. W skład apar-
tamentu wchodzi pokój dzienny, aneks kuchenny, 
aneks sypialny, łazienka, przedpokój oraz balkon. 
Całość umeblowana i wyposażona. Budynek 
ogrodzony i monitorowany, wideodomofon. Cena 
1700 zł + czynsz + media, kaucja 2000 zł; max 2 
lokatorów. Tel. 501-445-626

Kraków, ul. BronowickaQQ , 51,9 m2, w apartamen-
towcu Villa Verona, I p., dwupokojowe, balkon, 
miejsce w garażu podziemnym. Komfortowe, 
w pełni umeblowane i wyposażone. Cena 2100 
zł +czynsz +opłaty. Tel. 608-525-372, e-mail: 
kpmar@op.pl 

Kraków, ul. ChełmońskiegoQQ , Azory, okolice IKEA, 
32 m2, wyposażona garsoniera na poddaszu dwu-
piętrowego apartamentowca. Osiedle zamknię-
te, monitorowane, brama wjazdowa na pilota, 
domofon. Balkon, miejsce garażowe, komórka 
lokatorska. Cena 1500 zł + opłaty. Tel. 691-715-
626, e-mail: jm.chillout@interia.pl

Kraków, al. DaszyńskiegoQQ , 64 m2, trzypokojowe, 
umeblowane i wyposażone, po generalnym re-
moncie. Widna kuchnia, oddzielne wc, atrakcyjna 
lokalizacja, 10 min. pieszo: Rynek Główny, dworce 
PKP i PKS, Bulwary Wiślane, Galeria Kazimierz, 
kompleks sportowy. Cena 1700 zł + media. Tel. 
515-726-273

Kraków, ul. Grota RoweckiegoQQ , Ruczaj, 53 m2, 
piękny taras, dwupokojowe, osobna kuchnia i 
łazienka. Możliwość wynajęcia od 1 lutego. Cena 
1600 zł + media + czynsz. Tel. 880-649-046, e-
mail: anetowy@tlen.pl 

Kraków, ul. KalwaryjskaQQ , Podgórze, 44 m2, I p., 
dwupokojowe z balkonem, komfortowe, klima-
tyzowane, podwyższony standard. Mieszkanie 
znajduje się w nowo wyremontowanej kamienicy 
z własną kotłownią sterowaną elektronicznie. Do-
godna lokalizacja – w pobliżu sklepy, przedszkole, 
park, basen, restauracje, CH Bonarka, strzeżony 
parking. Cena 1600 zł + opłaty. Tel. 602-505-652, 
e-mail: cristoo@wp.pl

Kraków, ul. KalwaryjskaQQ , Śródmieście, Podgórze, 
39,5 m2, I p., w budynku „Flowers Residence”. 
Lokal wykończony w najwyższym standardzie, 
wyposażony w sprzęt AGD. Do lokalu przynależy 
taras o pow. ok. 30 m2.W cenie miejsce parkingo-
we w garażu podziemnym. Cena 1700 zł + czynsz 
i media. Tel. 0791-250-585, e-mail: apartkrakow@
onet.eu

Kraków, ul. Kijowska/Kazimierza WielkiegoQQ , 
Krowodrza, 47,34 m2, XII p., nowoczesny apar-
tament dwupokojowy z balkonem i aneksem 
kuchennym, umeblowany i wyposażony. Budynek 
strzeżony z dwoma cichobieżnymi windami. Do 
Rynku 4 przystanki tramwajem, 15 min pieszo. 
Cena 2000 zł +media. Tel. 601-439-141, e-mail: 
joanna@familyzygmunt.eu

Kraków, ul. Królowej JadwigiQQ , Salwator, 37 m2, 
pokój dzienny, łazienka, przedpokój i kuchnia 
oraz balkon. Wyposażone w podstawowe meble 
i sprzęty, bardzo blisko tereny zielone – Błonia, 
Wisła. Cena 1150 zł + opłaty (ok. 220 zł). Tel. 
791-212-120, e-mail: d.lis@onet.pl 

Kraków, ul. L. RydlaQQ , 54 m2, dwupokojowe, II p./V 
p., winda. Nowe, umeblowane, kuchnia osobno 
(zabudowana). Drzwi antywłamaniowe, wideomo-
fon, balkon, teren ogrodzony, monitoring. Bardzo 
dobra lokalizacja. Cena 1800 zł + czynsz + prąd. 
Garaż 200 zł. Tel. 12-636-29-66, 501-276-930

Kraków, ul. MeiselsaQQ , Kazimierz, Stare Miasto, 
Śródmieście, 60 m2, w nowej nadbudowie ka-
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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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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. MiłkowskiegoQQ , Dębniki-Ruczaj, 40 m2, 
dwupokojowe z wyposażonym aneksem kuchen-
nym, z balkonem. Nie umeblowane. Mieszkanie w 
apartamentowcu, monitorowane z całodobową 
ochroną. Lokalizacja z wyśmienitą komunikacją 
i infrastrukturą. Cena 1400 zł + media. Tel. 505-
136-627

Kraków, os. Na KozłówceQQ , Podgórze, 44 m2, 
dwupokojowe, w mieszkaniu jest pralka, lodówka. 
Cena 1200 zł. Jest możliwość podłączenia interne-
tu i telefonu. Tel. 691-981-107, e-mail: agalato@
o2.pl Cena 1200 zł

Kraków, os. PiastówQQ , 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, al. PokojuQQ , Grzegórzki, 38 m2, 300 m od 
ronda Grzegórzeckiego, dwupokojowe, kuchnia, 
łazienka, balkon. Dwie szafy zabudowane, kuchnia 
umeblowana, pozostałe meble we własnym zakre-
sie. Cena 1650 zł + media. Tel. 696-164-585

Kraków, SalwatorQQ , 90 m2, trzy pokoje + garde-
roba o pow. 14 m2 .Kompletnie wyposażone + 
alarm, wideomofon, klimatyzacja, 5 min. od pętli 
tramwajowej, piękny widok na Wawel, zakole 
Wisły. Cena 2000 zł + możliwość wynajęcia ga-
rażu (300 zł). Tel. 697-777-728, e-mail: wojo02@
tlen.pl

Kraków, ul. SenatorskaQQ , Krowodrza, 54 m2, IV p./ 
V p., dwupokojowe, 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. StarowiślnaQQ , 36 m2 + antresola o 
pow. 10 m2, dwupokojowe, aneks kuchenny, 
wysoki standard, wyposażone. Cena 1600 zł + 
czynsz 115 zł + media. Tel. 606-223-346

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

Kraków, ŻabiniecQQ , 40 m2, nowe, piękne, wyposażone, 
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

Kraków, Wola JustowskaQQ , komfortowe mieszka-
nie z garażem. Cena 1500 zł + czynsz + media. 
Tel. 602-480-020

gm. Michałowice, RaciborowiceQQ , samodzielne 
piętro domu, 100 m2 + garaż + duża działka. trzy 
pokoje + kuchnia + łazienka + wc + przedpokój. 
Mieszkanie nowe, superkomfortowe, umeblowa-
ne, AGD, lodówka. Cena 1300 zł + media. Tel. 
510-112-383 lub 728-823-688 (wieczorem)

Poznań ŁazarzQQ , 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

Warszawa MokotówQQ , Stegny, 42 m2, III p., dwu-
pokojowe + kuchnia + łazienka + WC. W pełni 
umeblowane i wyposażone (lodówka, pralka, TV, 
kuchnia itp.). Okolica przyjazna i spokojna, bar-
dzo dobra komunikacja. Cena 1950 zł + opłaty 
licznikowe. Tel. 505-828-439, e-mail: iwona.kra-
jewska@op.pl

Warszawa – okoliceQQ , Ochota, 37 m2, bardzo do-
bra lokalizacja i dojazd, położone za pl. Zawiszy, 
obok pl. Narutowicza. Okolica cicha, spokojna. 
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Umeblowane, pralka, lodówka. Kaucja. Studentom 
dziękuję. Cena 1800 zł. Tel. 698885221, e-mail: 
edycia_s@interia.pl

Wola JustowskaQQ , super komfortowe mieszkanie 
z garażem. Cena 1800 zł + media. Tel. 602-48-
00-20

Wrocław ŚródmieścieQQ , 52 m2, ładne, umeblowa-
ne i wyposażone mieszkanie, kuchnia otwarta na 
salon. Budynek ogrodzony, osiedle monitorowane, 
blisko centrum. Cena 2000 zł. Tel. 508-500-830, 
e-mail: jolaladogorska@go2.pl

Poszukuję do wynajęciaQQ  kawalerki od stycznia 
2010 r. w dzielnicach Bronowice, Mydlniki, Prądnik, 
Krowadrza, Łobzów. Cena do 1200 zł (z opłatami). 
Tel. 880-436-615 - tylko bezpośrednie oferty

DOMY

os. BielanyQQ , Krowodrza, cztery pokoje, łazienka, 
kuchnia, przedpokój; działka 4 a, podjazd na 
cztery samochody. Cena 2700 zł + media. Tel. 
600-078-267

ok. BrzeziaQQ , Człuchów, 120 m2, działka 10 ha, 
nadaje się do zamieszkania, piece kaflowe, ogród 
do zagospodarowania, obecnie wymieniam okna 
i drzwi wejściowe. Cena 300.000 zł. Tel. 033-853-
25-53, e-mail: danutaholeksa31@gmail.com

gm. KłajQQ , Łężkowice, 170 m2, działka 7 a, bliźniak, 
dwie niezależne części. Część I: 80 m2; parter: 
wiatrołap, łazienka, kuchnia z jadalnią, salon z 
wyjściem na taras; piętro: przedpokój z wyjściem 
na balkon, łazienka, 2 sypialnie. Część II: 170 m2; 
parter: wiatrołap, korytarz, łazienka, kuchnia, po-
koik, salon z kominkiem, z wyjściem do ogrodu. 
Piętro: łazienka ,przedpokój, dwie sypialnie ,po-
koik dziecięcy. Cena 1300 zł + media i 1900 zł + 
media. Tel. 694-458-671, e-mail: artur.chwastek@
kominus.com.pl

KrakówQQ , os. Tonie, ul. Lniana, 100 m2, wolnostoją-
cy, bardzo dobra lokalizacja, dobry dojazd, miejsce 
na parking. Cena 3000 zł. Tel. 509-690-100, e-mail: 
kontakt@carloresina.pl

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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ZielonkiQQ , Centrum, 85 m2, działka 1,3 a, dom 
piętrowy z poddaszem mieszkalnym, narożny w 
zabudowie szeregowej, bardzo spokojna okolica, 
30 m do parku, prywatny parking. Dom gotowy 
do zamieszkania, ogrzewanie elektryczne, ogródek 
z tarasem. Cena 2200 zł. Tel. 601-620-227, e-mail: 
grzegorz77@interia.pl

INNE

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

LokalQQ , Kraków, ul. Karmelicka, 140 m2, I p., 5 pokoi. 
Cena 5000 zł + media. Tel. +4915111958643

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

LokalQQ , Kraków, ul. Piaseckiego, Podgórze, 50 m2. 
Do wynajęcia pierwsze piętro domu jednorodzin-
nego w zabudowie szeregowej (dwa mieszkania) – 
jedno około 25 m2 z łazienką, drugie, około 50 m2, 
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 biurowy,QQ  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 handlowo-usługowyQQ , Kraków, ul. Kor-
dylewskiego, Grzegórzki, ok. Urzędu Miasta i 
sądów, 37 m2 w nowym bloku z 2009 r. Posiada 
bezpośrednie wejście z ulicy oraz witrynę. Budynek 
i jego otoczenie monitorowane oraz chronione. 
Cena 3700 netto + czynsz 158 zł + media. Tel. 
783-266-676, e-mail: p33@simplusnet.pl

Lokal handlowyQQ , Kraków, róg ul. Kościuszki i ul. 
Senatorskiej, 220 m2, witryna 7 m2. Restauracje wy-
kluczone. Cena 70 zł/ m2 netto. Tel. 514-145-021

Lokal użytkowyQQ , Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 m2, 
nowy, parter, witryna, wejście z ulicy, miejsca par-
kingowe, internet, łazienka + wc, domofon. Na-
daje się na gabinet, usługi, biuro, handel. Czynsz 
1200 zł + media. Tel. 516-253-778

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

Obiekt biurowyQQ , 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: mgnutekwil-
czynska@tricomp.com.pl

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

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

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

29 stycznia 2010 roku
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Eurovia Polska Spółka Akcyjna

- EUROVIA Polska S.A. -
międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży budownictwa drogowego,

zatrudni do Oddziału Pomorskiego:

Kierownika robót sanitarnych
nr ref.: Kier/01

Od kandydatów oczekujemy:
• dwuletniego doświadczenie na podobnym stanowisku 
• odpowiednich uprawnień zawodowych
• znajomość kosztorysowania bardzo mile widziana 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listów motywacyjnych na adres: 
ul. Wały Piastowskie 1/910 80-855 Gdańsk lub mailem : gdansk@eurovia.pl podając 

numer referencyjny: Kier/01

Bliższe informację dot. działalności firmy znajduję się na stronie internetowej 
www.eurovia.pl

Eurovia Polska Spółka Akcyjna

- EUROVIA Polska S.A. -
międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży budownictwa drogowego,

zatrudni do Oddziału Pomorskiego:

Kosztorysanta robót sanitarnych
nr ref.: Koszt/01

Od kandydatów oczekujemy:
• dwuletniego doświadczenie na podobnym stanowisku 
• znajomości procedur przetargowych
• obsługi programu kosztorysowego 
• umiejętności pracy w zespole 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listów motywacyjnych na adres: 
ul. Wały Piastowskie 1/910 80-855 Gdańsk lub mailem : gdansk@eurovia.pl podając 

numer referencyjny: Koszt/01

Bliższe informację dot. działalności firmy znajduję się na stronie internetowej 
www.eurovia.pl

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Kielce ul. Przęsłowa 2a
ZATRUDNI 

Inżyniera o specjalności drogowej 
w dziale Oferowania

Miejsce pracy: Kielce

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne budowlane o secjalności  budowa dróg;
• znajomość programów do kosztorysowania oraz Pakietu MS Office;
• doświadczenie na podobnym stanowisku;
• prawo jazdy kat.B;
• Mile widziana znajomość prawa zamówień publicznych;

Podstawowe obowiązki:  
• przygotowywanie ofert na roboty drogowe;
• uczestnictwo w przetargach;

Oferujemy:   
• pracę w dynamicznym zespole prężnie rozwijającej się firmy;
• możliwość rozwoju oraz stałego podnoszenia kwalifikacji ;
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o. , 25-670 Kielce ul. Przęsłowa 2a, 

tel. kontaktowy 041/366 45 43, 366 44 62, lub na adres e-mail: sekretariat@kprd.com.pl

Rotomat Sp. z o. o.

Firma zajmująca się bezpieczeństwem ruchu drogowego, inżynierią miejską i budową 
ekranów akustycznych poszukuje pracowników do działu rozliczeń i kosztorysów.

Poszukujemy dynamicznych osób, otwartych na nowe rozwiązania 
i chętnych do przeszkolenia oraz poznania specyfiki branży.

Zatrudnimy ambitną, dynamiczną osobę na stanowisko:

Specjalista ds. Kosztorysów i Rozliczeń
Miejsce pracy: Wrocław

Region: dolnośląskie
Numer referencyjny: DOiR/07

Wymagania:
• wykształcenie techniczne (budownictwo, inżynieria środowiska i pokrewne) 
• dobra znajomość programu kosztorysowego Norma 
• doświadczenie w branży mile widziane 
• obsługa MS Office 
• zaangażowanie, operatywność, chęć podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy:
• pracę w młodym zespole 
• szkolenie na stanowisku pracy kosztorysanta 
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• umowę o pracę 

Oferty proszę wysyłać na adres:
ROTOMAT Sp. z o. o.

ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
praca@rotomat.pl
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Metrohouse S.A.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Miejsce pracy: Warszawa

Oferta:
• reprezentowanie firmy o ugruntowanej pozycji 
• stałe wynagrodzenie + prowizja 
• niezbędne narzędzia pracy: laptop, telefon komórkowy, aparat cyfrowy 
• autorski program komputerowy, idealnie dopasowany do pracy pośrednika 
• udział w cotygodniowych szkoleniach 
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

Wymagania:
• doświadczenie w obrocie nieruchomości (licencja zawodowa mile widziana) 
• znajomość rynku nieruchomości 
• dyspozycyjność 
• umiejętność negocjacji 
• prawo jazdy kat. B 
• łatwość nawiązywania kontaktów 
• umiejętność pracy pod presją czasu 
• systematyczność, samodzielność, dobra organizacja pracy 

Obowiązki: 
• pozyskiwanie ofert kupna/sprzedaży/najmu nieruchomości 
• profesjonalna obsługa klientów w zakresie obrotu nieruchomościami 
• kompletowanie dokumentów i zawieranie umów 
• kontrola stanu prawnego nieruchomości 
• monitorowanie rynku nieruchomości 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia 
z CV na adres:

ejackowska@metrohouse.pl

z wyszczególnieniem nazwy stanowiska
w temacie wiadomości.

ATM Sp. z o.o.

Specjalistyczna firma handlowo-usługowa branży budowlanej, wykorzystująca 
zaawansowane technologie oraz materiały do zastosowań geotechnicznych i inżynierskich.

Inżynier Kierownik Działu Geotechniki
Region: podkarpackie

Opis stanowiska:
• Kierowanie działem Geotechniki
• Konsultacja z klientami
• Opracowywanie ofert
• Zarządzanie projektami

Wymagania:
• Determinacja w realizacji założonych celów
• Wykształcenie wyższe techniczno-budowlane
• 2 lata doświadczenia w branży budowlanej, preferowane w firmie geotechnicznej
• Zdolności organizacyjne
• Prawo jazdy kat. B
• Znajomość języka angielskiego minimum w stopniu średnio komunikatywnym
• Dyspozycyjność

Oferujemy:
• Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej sie specjalistycznej firmie budowlanej
• Atrakcyjne zarobki
• Olbrzymie możliwości rozwoju
• Stabilne warunki pracy
• Narzędzia pracy

Proszę o przysłanie CV i listów motywacyjnych.
poczta@atm-tech.pl

Robyg

Grupa Developerska ROBYG  z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydata do pracy 
w Gdańsku na stanowisko:

KIEROWNIK BUDOWY/INSPEKTOR NADZORU

Do głównych zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:
• weryfikacja projektów pod kątem wykonawstwa 
• nadzór inwestorski, 
• organizacja i koordynacja prac na budowie 
• bieżąca analiza dokumentacji technicznej

Wymagania:
• wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa lądowego
• znajomość prawa budowlanego
• posiadanie uprawnień budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej
• przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
• doświadczenie w kierowaniu lub nadzorze robotami budowlanymi
• znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
• samodzielną i stałą pracę w stabilnej firmie deweloperskiej 
• możliwość rozwoju zawodowego 
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

Oferty prosimy kierować na adres: kadry@robyg.com.pl

STALBAU

Stalbau Sp. K. jest przedsiębiorstwem budowlanym, specjalizującym się w generalnym 
wykonawstwie obiektów przemysłowych „pod klucz”. W związku z dynamicznym rozwojem, 

poszukujemy osoby na stanowisko:

KIEROWNIK BUDOWY

Wymagania:
• wykształcenie wyższe budowlane lub techniczne
• minimum 5-letnie doświadczenie przy realizacji obiektów „pod klucz”
• uprawnienia budowlane
• znajomość rynku budowlanego
• umiejętności organizacyjne
• prawo jazdy kat. B
• dyspozycyjność, gotowość do pracy w terenie
• dobra znajomość obsługi komputera.

Zakres obowiązków:
• koordynacja wykonywanych robót budowlanych
• nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych prac
• współudział w doborze podwykonawców i dostawców
• bieżąca kontrola kosztów

Oferujemy:
• stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
• atrakcyjne wynagrodzenie
• możliwości rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV oraz list 
motywacyjny na adres email:

praca@stalbau.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budująca drogi 
i autostrady. W związku z wygraniem kolejnego kontraktu na bu-
dowę odcinka autostrady poszukujemy wykwalifikowanej kadry 
technicznej. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 
  

Zastępca Dyrektora Kontraktu 
 
Miejsce pracy: Kraków + teren budowy (małopolska) 
Nr ref: 26372 

Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Kontraktu  

– koniecznie przy budowie drogi ekspresowej lub autostrady 
• doświadczenie jako Kierowni Budowy 
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferta:
• dobre warunki finansowe 
• praca w międzynarodowej firmie 
• możliwość realizowania najwięk-

szych kontraktów drogowych 
w Polsce

 
Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budująca drogi 
i autostrady. W związku z wygraniem kolejnego kontraktu na bu-
dowę odcinka autostrady poszukujemy wykwalifikowanej kadry 
technicznej. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 
  
  

Dyrektor Kontraktu - Autostrada A4 
  

Miejsce pracy: Kraków + teren budowy (małopolska) 
Nr ref: 26370

Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku Dyrektora Kontraktu – budowie 

drogi klasy GP, S lub A 
• zrealizowany 1 kontrakt o wartości co najmniej 200 mln 

złotych 
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferta:
• dobre warunki finansowe 
• praca w międzynarodowej firmie 
• możliwość realizowania najwięk-

szych kontraktów drogowych 
w Polsce

  
  

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budująca drogi 
i autostrady. W związku z wygraniem kolejnego kontraktu na bu-
dowę odcinka autostrady poszukujemy wykwalifikowanej kadry 
technicznej. Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: 

Kierownik Budowy - Autostrada A4 
  
Miejsce pracy: Kraków + teren budowy (małopolska) 
Nr ref: 26371

Wymagania:
• doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy– koniecz-

nie przy budowie drogi ekspresowej lub autostrady 
• uprawnienia budowlane drogowe, mile widziane również 

mostowe 
• znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferta:
• dobre warunki finansowe 
• praca w międzynarodowej firmie 
• możliwość realizowania naj-

większych kontraktów drogo-
wych w Polsce

   
Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej, będącej liderem w branży materiałów 
budowlanych i wykończeniowych, poszukujemy osoby na stanowisko: 

Marketing Director 
BEOL/26559 
Miejsce pracy: okolice Krakowa. 
  
Zadania: 
• Przygotowanie, wdrażanie i koordynowanie strategii marketingowej firmy
• Planowanie i organizowanie działań marketingowych
• Zarządzanie Działem Marketingu firmy
• Nadzór nad spójnym wizerunkiem firmy i jej produktów
• Nadzorowanie kampanii reklamowych
• Nadzór nad współpracą z mediami i agencjami reklamowymi
• Nadzór nad działaniami PR
Wymagania:
• Minimum 10-letnie doświadczenie w pracy w dziale marketingu
• Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale marke-

tingu w firmie produkcyjnej (warunek konieczny 
• Bardzo dobra znajomość branży wyposażenia wnętrz lub budowlanej
• Umiejętność oceny analiz rynkowych, skuteczności działań promocyjnych i 

reklamowych, w stosunku do planu
• Praktyczna znajomość tworzenia i wdrażania strategii marketingowych na 

rynku polskim i zagranicznym
• Doświadczenie w koordynowaniu kampanii marketingowych 
• Doświadczenie we współpracy z mediami 

i prasą branżową 
• Bardzo dobra znajomość języka angiel-

skiego; 
• Wykształcenie wyższe kierunkowe;
Oferujemy:
• Pracę w firmie będącej liderem w branży;         
• Atrakcyjne wynagrodzenie oraz narzędzia 

potrzebne do pracy;·         
• Możliwość rozwoju i szkoleń. 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą 
prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: 
beblot@hays.pl
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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

Obyło się bez większych niespodzianek. 
Pod względem sytuacji na rynku pracy 2009 
rok nie zaskoczył ani analityków, ani zwykłych 
„zjadaczy chleba”. Wzrost bezrobocia, cięcie 
etatów i ograniczenie rekrutacji – prognozowa-
ne przez większość ekspertów pod koniec 
2008 roku – stały się faktem.

Pogorszenie sytuacji na rynku 
pracy A.D. 2009 oddaje wzrost stopy 
bezrobocia rejestrowanego. Tylko 
między grudniem 2008 a styczniem 
2009 roku po pomoc do urzędów 
pracy udało się aż 161 tys. osób. 
Najwięcej bezrobotnych w skali kra-
ju zanotowano w marcu. Wskaźnik 
bezrobocia rejestrowanego wyniósł 
wtedy 11,2%.

Dla pracowników liczących na 
wysokie podwyżki 2009 rok nie był 
najlepszym czasem. Płace wyhamo-
wały, a ich przeciętna dynamika za 
okres styczeń – październik wyniosła 
w ujęciu rok do roku niecałe 4,2%. 
Średnia za 12 miesięcy 2008 roku była 
ponad dwa razy wyższa (10,1%). Powodów 
do narzekań nie brakowało również osobom 
zainteresowanym zmianą pracy. Większość 
z przedsiębiorców wstrzymała lub wyraźnie 
ograniczyła procesy rekrutacyjne.

Czego możemy się spodziewać po rynku 
pracy w 2010 roku? Na pewno nie powinniśmy 
liczyć, że sytuacja powróci do stanu sprzed 
kryzysu. Pomimo że pod względem walki 
ze spowolnieniem gospodarczym Polska jest 

jednym z europejskich prymusów, to niski 
wzrost PKB nie wytworzy wielu nowych 
miejsc pracy. Większość prognoz na 2010 
rok zakłada dalszy wzrost bezrobocia reje-
strowanego, jednak w tempie zdecydowanie 

wolniejszym niż to miało miejsce dotych-
czas. Według najbardziej optymistycznych 
projekcji, pod koniec 2010 roku poziom 
wskaźnika bezrobocia podawany przez polskie 
urzędy pracy będzie oscylować w granicach 

11%. Najczarniejsze scena-
riusze przewidują z kolei, 
że zwiększy się nawet do 
14%. Zdaniem ekspertów, 
w 2010 roku nastąpi dalsze 
spowolnienie wzrostu płac. 
W stosunku do 2009 roku 
wynagrodzenia zwiększą 
się o ok. 3,0% – 3,5%. Jest 
to wartość nominalna, w 
ujęciu realnym płace mogą 
nie nadążyć za inflacją. 

Jak kształtował się ry-
nek pracy w 2009 roku? 
Czy w 2010 roku sytuacja 
ulegnie poprawie? Które 
branże będą nadal zagro-
żone zwolnieniami? Odpo-
wiedzi na te pytania znajdą 

Państwo w artykule „Pod znakiem zwolnień? 
Rynek pracy w 2009 i 2010 roku”. 

Źródło: rynekpracy.pl

Rynek pracy na minusie
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Rok 2010 nie będzie dobrym rokiem 
na zmianę pracy. Znalezienie pracy będzie 
bowiem porównywalnie trudne jak w mi-
nionym roku. Głównym powodem takiego 
stanu rzeczy będą w dalszym ciągu wyso-
kie wymagania stawiane kandydatom.

Myślę, że podobnie jak w 2009 roku, 
pracownicy większości branż będą się 
obawiali o stabilność zatrudnienia, dla-
tego niechętnie będą zmieniać miejsce 
pracy. Natomiast jeśli już zdecydują się na 
zmianę, będzie czekało ich trudne zadanie. 
Kandydat będzie musiał udowodnić, że 
mimo kryzysu jest interesującym nabyt-
kiem dla firmy i zainwestowanie w jego 
zatrudnienie będzie dla firmy dobrym 
rozwiązaniem. Sporo problemów za zna-
lezieniem pracy będą miały osoby, które 
decyzję o zmianie pracy opierają przede 
wszystkim na względach finansowych. 
Więcej wymagać się będzie również 
od już zatrudnionych pracowników, co 
dodatkowo będzie odstraszać od zmiany 
pracy. Kwestią sporną jest natomiast to, 
czy jest to realny wymóg obecnego rynku 
pracy i sytuacji, czy też czynniki czysto 
psychologiczne.

W minionym roku pracy najczęściej 
poszukiwały osoby młode, z niewielkim 
doświadczeniem zawodowym, natomiast 
pracodawcy najczęściej poszukiwali 
specjalistów – osób z doświadczeniem 
zawodowym w danej branży. Myślę, że 
ta tendencja utrzyma się również w 2010 
roku.

Niewiele zmieni się także w kwestii 
najbardziej poszukiwanych pracowników. 
Na szczycie listy z pewnością znajdą się 
handlowcy, osoby do obsługi klienta i 
call center. W dalszym ciągu utrzyma się 
również tendencja do zatrudniania osób 
zorientowanych na wyniki, elastycznych, 
szybko podejmujących decyzje, które nie 
boją się zmian i potrafią się dostosować 
do szybko zmieniających się oczekiwań 
rynku. Choć należy dodać, że oczekiwania 
dotyczące ich wyników będą na wysokim 
poziomie, a „targety” podniesione. Wyso-
kiej klasy specjaliści IT zawsze są w cenie 
i w tym obszarze także nie przewiduję 
większych zmian. Rozsądną reakcją rynku 
byłoby również zwiększone zapotrze-
bowanie na specjalistów ds. ekonomii i 

zarządzania. Sporym zainteresowaniem 
będą się cieszyli doradcy biznesowi, któ-
rzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą 
mogli wpłynąć na lepsze funkcjonowanie 
firmy w kryzysie.

Dobrze będzie się także miała branża 
FMCG, ale nie ma co liczyć na wzrost 
wynagrodzeń lub znaczny wzrost za-
trudnienia. Pogorszyć może się również 
sytuacja w branży budowlanej. Szcze-
gólnie w przedsiębiorstwach z obszaru 
budownictwa przemysłowego, silnie uza-
leżnionych od kontraktów zagranicznych. 
Jest duże prawdopodobieństwo, że sporo 
przedsiębiorstw upadnie, a jeśli już uda 
im się przetrwać, to skupią się raczej na 
mniejszych, krajowych kontraktach.

Problemem, z którym borykało się w 
minionym roku wiele przedsiębiorstw, 
okazała się nieumiejętność znalezienia się 
managerów w kryzysie. Pamiętajmy, że w 
czasach kryzysu zmieniają się oczekiwania 
wobec managerów i pracowników. Przed-
siębiorcy poszukują osób aktywnych, 
szybko podejmujących decyzje (również 
te trudne), nie bojących się zmian i potra-
fiących zarządzać zmianą.

W czasach, gdy tak wiele mówi się o 
kryzysie, firmy stawiają na drapieżnych 
managerów. Z tego mogą wyniknąć pro-
blemy wyższej kadry kierowniczej na 
rynku pracy. Jeśli manager, który przez 
wiele lat zajmował kluczowe stanowisko 
w przedsiębiorstwie i wypracował sobie 
odpowiednio wysoki status oraz poziom 
wynagrodzenia, zostanie zwolniony – np. 
ze względu na nieumiejętność dostosowa-
nia się do zmieniających się warunków 
lub nieumiejętność zarządzania zmianą – 
prawdopodobnie będzie miał problem ze 
znalezieniem pracy. Z jednej strony jego 
kompetencje, choć wysokie, nie stanowią 
odzwierciedlenia aktualnych potrzeb ryn-
ku, z drugiej, paradoksalnie, przez lata 

wypracowywana pozycja może odstraszać 
potencjalnych pracodawców, którzy będą 
przekonani, że oczekiwania kandydata 
dotyczące warunków współpracy będą 
przewyższały ich możliwości. Takie osoby 
będzie po prostu trudno zagospodarować w 
firmie, mimo ich wysokich kompetencji.

Polska została dość łagodnie potrak-
towana przez kryzys. Z tego powodu... 
nie zapowiadają się wielkie zmiany. W 
rzeczywistości pierwsze półrocze 2010 
roku pokaże nam, czy kryzys ma drugie 
dno. W związku z tym ewentualne oży-
wienie może pojawić się dopiero w III lub 
IV kwartale 2010 roku. Niemniej, sytuacja 
na rynku pracy w przyszłym roku, nawet 
jeśli nie zaowocuje sporym wzrostem bez-
robocia, to najprawdopodobniej zmniejszy 
szansę na rozwój zawodowy pracowników, 
między innymi poprzez cięcie wydatków 
na szkolenia. Jeśli kryzys nie pokaże nam 
drugiego dna, powinno również nastąpić 
ożywienie w branży szkoleniowej, między 
innymi ze względu na konieczność popra-
wy w firmie nastrojów, które ucierpiały 
podczas kryzysu. Ponadto, w dalszym 
ciągu zmniejszać się będzie liczba ofert 
pracy za granicą, a co się z tym wiąże, 
Polacy pracujący w krajach UE będą 
wracali do kraju. Bardzo prawdopodob-
ne, że coraz większym zainteresowaniem 
będzie się również cieszyło przenoszenie 
inwestycji i zakładów do krajów o tańszej 
sile roboczej. Może to wpłynąć na wzrost 
bezrobocia.

Generalnie proponuję wejść w kolejny 
rok z umiarkowanym optymizmem. Jeste-
śmy krajem, który przez kryzys przeszedł 
jednak obronną ręką, i przyszły rok nie 
powinien przynieść ani katastrofy, ani 
wielkiego boomu gospodarczego. Osoby 
racjonalnie podchodzące do rzeczywisto-
ści, przedsiębiorcze i świadomie budujące 
swoją ścieżkę kariery, nie powinny się 
obawiać o swoją przyszłość.

Podkreślam jednak, że reakcje ludzi, 
a co za tym idzie, rynku pracy, są trudne 
do przewidzenia, w związku z tym, pisząc 
ten tekst, opieram się głównie na swoich 
przypuszczeniach i tym, co wydaje się 
najbardziej prawdopodobne.

Aleksandra Bęczkowska 
Specjalista ds. personalnych

Źródło: www.workexpress.pl

Jaki będzie rok 2010 dla poszukujących pracy?



117

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 01/2010  15.01 – 28.01.2010 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

Podwyżki, poprawy i lepszej pracy!
Polacy z nadzieją patrzą w nowy rok. 

Marzą o nowej pracy i podwyżce, wierzą, że 
sytuacja na rynku poprawi się. Eksperci są 
bardziej sceptyczni, ale i wspominają stary już 
rok z małą dawką humoru. Izabela Sadowska-
Trzcińska, ekspert rynku pracy z Portalu Praca.
pl, jako najbardziej zaskakującą ofertę pracy 
wspomina rzeźnika, który zgodnie z oczekiwa-
niami pracodawcy miał znać trzy języki!

Odpowiedzi na noworoczne ankiety mailin-
gowe na temat planów i oczekiwań na 2010 rok, 
które Portal Praca.pl rozesłał swoim klientom, 
udowadniają, że Polacy są raczej optymistami. 
Raczej – bo choć większość z 3 tys. responden-
tów, którzy wzięli udział w badaniu, wierzy, że 
sytuacja na rynku pracy w 2010 roku poprawi 
się i uda im się znaleźć nową pracę, to jednak 
najczęściej wybieranym prezentem, jaki chcie-
liby otrzymać od “pracowego Mikołaja”, jest 
podwyżka.

Wynagrodzenie wzrośnie? 
Zdaniem Michała Filipkiewicza, eksperta 

Portalu Praca.pl, fakt, że większość Polaków 
chciałaby zarabiać w 2010 roku więcej, jest 
zupełnie naturalny. – W nowym roku każdy z 
nas przecież spodziewa się pozytywnych zmian. 
I prawdopodobnie w 2010 roku taka pozytywna 
zmiana nastąpi – mówi Michał Filipkiewicz. – 
Wzrośnie średnie wynagrodzenie w kraju, które 
obecnie wynosi ok. 3400 zł brutto i z wahaniami 
rośnie z roku na rok. Dodaje jednak, że mówiąc 
o wzroście średniego wynagrodzenia, trzeba 
mieć na uwadze, że wielkość wynagrodzenia 
podawana przez GUS to wartość nominalna, 
która nie uwzględnia inflacji. W efekcie może 
się więc okazać, że w 2010 roku inflacja 
przewyższy nominalny wzrost wynagrodzeń 
i w rzeczywistości realnie będziemy zarabiać 
mniej (za wyższe średnie wynagrodzenie bę-
dziemy mogli kupić mniej, bo ceny wzrosną). 
Należy także pamiętać, że przeciętna płaca w 
Polsce liczona przez GUS to zwykła średnia 
arytmetyczna, która do rzeczywistości ma się 
nijak. Większość Polaków zarabia bowiem 
poniżej średniej. 

Niedawny raport Money.pl, stworzony na 
podstawie badań internautów, pokazuje, że 
mediana zarobków dla Polski wynosi 2550 zł 
za III kwartał 2009 roku, czyli jest o ponad 500 
zł niższa od średniej podawanej przez GUS – 
komentuje Marek Karczewki, ekspert rynku 
pracy z Portalu Praca.pl.

Idzie lepsze, ale powoli 
Jaki będzie przyszły rok na rynku pracy: 

jaka zmiana na nim nastąpi? Zdaniem eksper-
tów Praca.pl sytuacja na rynku pracy w 2010 
roku powinna nieznacznie się poprawić. Z 

pewnością jednak poprawa nie będzie duża, 
a obecny rynek pracodawcy nie zmieni się 
w rynek pracownika, jaki mieliśmy w Polsce 
ponad 2 lata temu. Można powiedzieć, że 
firmy raczej przestaną zwalniać pracowników, 
niż zatrudniać nowych. Niektórzy ekonomiści 
przewidują nawet niewielki wzrost bezrobocia 
– zapowiada Karczewski z Praca.pl.

Zdaniem ekspertów wniosek o poprawie 
sytuacji rodzi się z przekonania, że po kryzysie 
muszą przyjść lata prosperity. – Rzeczywistość 
jest jednak bardziej złożona, na wyjście gospo-
darki na prostą potrzeba sporo czasu. Trzeba 
pamiętać, że rynek pracy nie działa w próżni i 
jest silnie powiązany z kondycją gospodarki. A 
jeśli wskaźniki makroekonomiczne nie są zbyt 
optymistyczne, to rynek pracy nie jest tu wyjąt-
kiem i nie można się spodziewać jakichś dużych 
zmian na lepsze – tłumaczą eksperci wiodącego 
portalu. Równie ważnym czynnikiem jest to, że 
Polska to kraj prowadzący silną współpracę z 
krajami UE, więc stan polskiej gospodarki jest 
mocno uzależniony od kondycji gospodarczej 
innych państw wspólnoty. – Jak pamiętamy z 
mapy prezentowanej dumnie przez partię rzą-
dzącą, wszystkie kraje europejskie poza Polską 
odnotowały ujemny wzrost gospodarczy, zatem 
ich wyjście z kryzysu może potrwać dłużej, co nie 
pozostanie bez wpływu na polską gospodarkę. 

Zmiana pracy – raczej tylko w planach 
Większość ankietowanych zadeklarowała, 

że w 2010 roku zamierza zmienić pracę na 
lepszą. Zdaniem ekspertów Praca.pl te ambitne 
zamiary Polaków wynikają częściowo z ich 
błędnego wyobrażenia o sytuacji na rynku 
pracy w przyszłym roku. Większość z nich 
uważa, że sytuacja się znacząco poprawi, a jak 
wiadomo dobra sytuacja gospodarcza wpływa 
dodatnio na rotację – ludzie czują się pewniej i 
nie boją się zmieniać pracy. Jednak ekonomiści 
ciągle podkreślają, że w najbliższą przyszłość 
nie możemy niestety patrzeć w różowych 
barwach. – Myślę, że czas zweryfikuje plany 
Polaków i jednak wielu z nich pozostanie u 
swojego obecnego pracodawcy – uważa Michał 
Filipkiewicz z Praca.pl. Dlatego dominującym 
słowem na rynku pracy w roku 2010 będzie 
stabilizacja. Nawet mimo prognozowanego 
wzrostu gospodarczego nie powinniśmy spo-
dziewać się znaczącej poprawy. Poprawa na 
rynku będzie na tyle mała, że nie spowoduje 
wzrostu zatrudnienia.

Interesujące w tym kontekście wydają 
się wyniki najnowszego badania Universum 
Employer Branding Survey. Eksperci HR 
deklarują w nim chęć zwiększenia wydat-
ków na employer branding, czyli budowanie 
wizerunku pracodawcy, i przyciąganie w ten 
sposób najlepszych pracowników. Jest to o tyle 

ciekawe, że w sytuacji rynku pracodawcy, który 
nadal będzie występował w 2010 roku, praco-
dawcy na większość ofert dostają mnóstwo 
aplikacji, także od najlepszych kandydatów. 
Jest zatem z czego wybierać, dlatego wyraźna 
chęć inwestowania w employer branding może 
nieco dziwić.

Działy sprzedaży górą 
Zdaniem ekspertów rok 2010 będzie 

należał do specjalistów z działów sprzedaży 
i obsługi klienta, a także informatyków, na 
których zapotrzebowanie jest nieprzerwanie 
duże, oraz osób z branży farmaceutycznej – ona 
odnotowuje wzrost sprzedaży mimo kryzysu. 
Wyższe zarobki i zatrudnienie powinny wy-
stąpić też w branżach, w które kryzys uderzył 
najmocniej, ale zaczynają powoli z niego wy-
chodzić – szczególnie eksport i budownictwo, 
głównie infrastrukturalne. W roku 2010 nadal 
będzie panowała duża podaż pracy i konkuren-
cja wśród pracowników, przez co pracodawcy 
będą wybierać tych najlepszych. Dlatego warto 
ciągle w siebie inwestować, podnosić swoje 
kwalifikacje, dokształcać się, bez względu na 
branżę czy specjalizację, w której pracujemy. 
W roku 2010 pracodawcy będą stawiać na 
pracowników z dużym doświadczeniem, przez 
co absolwenci i osoby „świeże” na rynku mogą 
mieć spore problemy ze znalezieniem pracy. 
Również osobom już dzisiaj bezrobotnym trud-
no będzie powrócić w szeregi zatrudnianych.

Nowe zawody na najbliższe lata 
W najbliższej przyszłości będą powstawały 

i rozwijały się zawody związane z nowymi 
trendami w gospodarce i rozwojem nowocze-
snych technologii. Coraz bardziej konsump-
cyjny tryb życia ludzi doprowadzi do rozwoju 
takich profesji jak animator czasu wolnego, 
dekorator, osobisty doradca ds. zakupów. Coraz 
większa dbałość o zdrowie i nieznane dawniej 
choroby cywilizacyjne wpłyną na wykształce-
nie specyficznych terapeutów, np. promotora 
zdrowia czy optometry, który zajmuje się indy-
widualnym doborem soczewek kontaktowych. 
Rozwój medycyny sprawi, że będą potrzebne 
osoby umiejące obsługiwać skomplikowany 
sprzęt medyczny (np. inżynier biomedyczny). 
Spośród innych ciekawych zawodów, które są 
obecne już na Zachodzie, a w Polsce dopiero 
raczkują, można wymienić np. zoopsychologa, 
czyli osobę, która pomaga właścicielowi po-
rozumieć się ze swoim zwierzęciem i lepiej je 
tresować, czy np. tajemniczego klienta, którego 
zadaniem jest wcielenie się w rolę klienta i 
anonimowe sprawdzanie jakości usług w pla-
cówkach, do których zostaje wysłany

Źródło: praca.pl

Statystyczny Polak wciąż marzy o podwyżce  
– życzenia Polaków na Nowy Rok
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Według badań GUS z 2008 roku, 
11,2% osób zatrudnionych w Polsce pra-
cowało w warunkach zagrożenia zdrowia. 
Podobnie jak rok wcześniej, co szóstą 
osobą zatrudnioną w trudnych warunkach 
była kobieta, a na ryzyko utraty życia 
lub zdrowia najbardziej narażeni byli 
mieszkańcy województw wysokouprze-
mysłowionych. 

W Polsce niebezpieczna praca wiąże 
się z męskimi profesjami. 82% wszystkich 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia 
to mężczyźni. Najgorsze warunki pracy 
panują na Śląsku. W 2008 roku na 1000 
osób zatrudnionych w tym województwie 
aż 166 narażonych było na utratę życia lub 
zdrowia. Nieco niższe, ale wciąż wysokie 

zagrożenie dotyczyło pracujących w wo-
jewództwie opolskim, zachodniopomor-
skim, dolnośląskim oraz lubuskim. 

Połamane kończyny, poparzenia, utrata 
wzroku czy słuchu to tylko niektóre tra-
giczne konsekwencje pracy w warunkach 
zagrożenia. W 2008 roku miało miejsce w 
Polsce ponad 104,4 tys. wypadków przy 
pracy, z czego 900 to wypadki ciężkie, a 
520 – śmiertelne. W stosunku do 2007 roku 
ogólna liczba wypadków zwiększyła się o 
ponad 5,2 tys. 

Analiza liczby wypadków w poszcze-
gólnych zawodach pozwala stwierdzić, 
które grupy pracowników są w najwięk-
szym stopniu narażone na utratę zdrowia 
lub życia. Rekordzistami są kowale i ślu-

sarze, wśród których w 2008 roku zanoto-
wano ponad 6,5 tys. wypadków. Na czoło 
listy wysuwają się również pracownicy ob-
sługi biurowej, robotnicy budowlani oraz 
formierze odlewniczy i spawacze. Z kolei 
do najmniej bezpiecznych branż dla płci 
pięknej zaliczyć można włókiennictwo 
oraz produkcję wyrobów tytoniowych.

Czy liczba wypadków przy pracy z 
roku na rok się zmniejsza? W których wo-
jewództwach wypadki przy pracy zdarzają 
się najczęściej, a w których stanowią rzad-
kość? Jakie choroby zawodowe szczególnie 
dotykają Polaków? Odpowiedzi na te i inne 
pytania znajdą Państwo w artykule „Warun-
ki pracy w Polsce w 2008 roku?”. 

Źródło: rynekpracy.pl

Zdecydowana większość Polaków chce 
zakończyć swoją aktywność zawodową 
przed ukończeniem 60 roku życia – wynika 
z przeprowadzonej przez portal rynekpra-
cy.pl sondy. Na pytanie „W jakim wieku 
chciałbyś zakończyć swoją aktywność 
zawodową?” blisko 44% respondentów 
udzieliło odpowiedzi „poniżej 60 roku 
życia”. Prawie co trzeci deklarował, że 
może to nastąpić między 60 a 65 rokiem 
życia. Nieco ponad 8% badanych wybrało 
odpowiedź „między 66 a 70 rokiem życia”. 
Blisko 9% zamierza przejść na emeryturę 
po siedemdziesiątce. Z kolei osoby, które 
w ogóle nie myślą o emeryturze i – jak 
można domniemywać – chcą pracować 
dotąd, dopóki im na to zdrowie pozwoli, 
stanowiły jedynie 8,44%. Dla porównania, 
w Stanach Zjednoczonych „dożywotnią” 
aktywność zawodową deklaruje blisko co 
piąty Amerykanin.

W krajach takich jak Norwegia, Islan-
dia czy Szwecja przeciętny wiek wycofania 
się z rynku pracy oscyluje wokół 64 roku 
życia. W Holandii jest to średnio 63,2 
lata, a w Hiszpanii – 62,6. Z kolei prze-
ciętny Polak swoją aktywność zawodową 
kończy w wieku 59,3 lata. Przedwczesna 
rezygnacja Polaków z pracy i nieubłagany 
proces „starzenia się” społeczeństwa za-

powiadają jednak katastrofalny scenariusz 
na przyszłość. Z roku na rok zmniejsza się 
liczba osób pracujących, na barkach któ-
rych spoczywa utrzymanie rosnącej grupy 
osób nieaktywnych zawodowo. Dziś na 
świadczenie, jakie otrzymuje jeden emeryt, 
pracuje średnio czterech pracowników. W 
2030 roku na przeciętną emeryturę złożą 

się już tylko dwie osoby pozostające na 
rynku pracy. W sytuacji, gdy programy 
aktywizacji zawodowej seniorów nie przy-
noszą skutku, a próby podniesienia wieku 
emerytalnego spotykają się z ostrą krytyką 
społeczną, krach systemu emerytalnego 
wydaje się nieunikniony. 

Źródło: rynekpracy.pl

Nie chcemy pracować po sześćdziesiątce

Co dziesiąty Polak pracuje w warunkach  
zagrożenia zdrowia

Wykres 1. W jakim 
wieku chciałbyś zakoń-
czyć swoją aktywność 
zawodową?
rynekpracy.pl na 
podstawie sondy 
przeprowadzonej 
w dniach 15.11–
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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



120

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 01/2010  15.01 – 28.01.2010PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Grudziądzu przekroczyła 21% – wynika z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych pod koniec 2009 roku. To wynik 
wyższy o 10 punktów procentowych od średniej krajowej. Podobnie zła sytuacja na 
rynku pracy miała miejsce w Radomiu, gdzie stosunek osób bezrobotnych do aktywnych 
zawodowo pod koniec listopada wyniósł 20,9%. Następny w kolejności Włocławek 
odnotował już znacznie niższą wartość wskaźnika.

Spośród wszystkich miast grodzkich w Polsce większość notowała bezrobocie 
jednocyfrowe, mieszczące się w przedziale 7–8%. W tej grupie znalazły się m.in. To-
ruń, Bydgoszcz oraz Zielona Góra. Najbardziej zbliżony do średniej krajowej poziom 
wskaźnika bezrobocia wystąpił w Zabrzu (11,5%) oraz Koninie (11,3%).

Pod koniec listopada 2009 roku zdecydowanie najkorzystniejsze warunki na rynku 
pracy panowały w stolicy naszego kraju. Warszawa mogła poszczycić się bezrobociem 
rejestrowanym rzędu 2,8%. Podobnie niski odsetek osób bezrobotnych notowano wśród 
mieszkańców Poznania (3,1%), Katowic (3,2%) oraz Sopotu (3,2%). 

Źródło: rynekpracy.pl

Pęd Polaków 
ku edukacji

W Polsce niemal co drugi młody czło-
wiek jest studentem szkoły wyższej. W 
Irlandii – co czwarty, a w Wielkiej Brytanii 
– jedynie co piąty.

Szybkie i spektakularne kariery „mło-
dych po studiach” z początków prze-
mian gospodarczych stworzyły trwałe 
przekonanie, że wykształcenie wyższe 
gwarantuje dobrą posadę i wysokie wy-
nagrodzenie. Etos tytułu magistra trwa do 
dziś, co skrupulatnie wykorzystują szkoły 
wyższe. Aktualnie studiować można już 
nie tylko na państwowych uczelniach z 
tradycjami. Możliwość uzyskania tytułu 
magistra lub licencjata oferują również 
uczelnie znacznie młodsze – na przestrzeni 
lat akademickich 1999/2000 – 2008/2009 
powstało ich aż 179. Gwałtownie rośnie 
liczba studentów – w porównaniu do 
początku lat 90. ich liczba zwiększyła się 
niemal pięciokrotnie. 

W tym kontekście należy zapytać, jaką 
wartość ma dla pracodawców wykształce-
nie wyższe. Aktualnie podstawowy zbiór 
wymagań dla osób o stażu pracy nieprze-
kraczającym 2 lat stanowią tzw. kompeten-
cje uniwersalne. Pracownicy posiadający 
te kompetencje są na tyle elastyczni, że 
mogą być zatrudniani na różnorodnych 
stanowiskach. Oznacza to, że w przy-
padku rekrutacji na część wakatów tytuł 
magistra powinien być opcjonalny, ale nie 
konieczny. Bazą winny być predyspozy-
cje kandydata i kwalifikacje uniwersalne, 
umożliwiające adaptację do wymagań 
stanowiskowych. Niestety, wśród lokal-
nych przedsiębiorstw i instytucji sektora 
państwowego nadal dużą wagę przywią-
zuje się do wykształcenia akademickiego. 
Ukończenie konkretnego kierunku studiów 
traktuje się jako gwarancję, że kandydat 
do pracy będzie posiadać nie tylko wiedzę 
specjalistyczną, ale także umiejętności ste-
reotypowo „wiązane” z daną grupą stano-
wisk. Większą elastycznością w rekrutacji 
i zatrudnianiu pracowników charakteryzują 
się międzynarodowe koncerny oraz firmy 
doradztwa personalnego. 

Kogo poszukują polscy pracodawcy? 
Jaką wartość ma dla pracodawców wy-
kształcenie wyższe? Kiedy fakt posiadania 
dyplomu ukończenia uczelni jest warun-
kiem koniecznym, a kiedy jedynie mile 
widzianym czy opcjonalnym? Dyplom 
których uczelni jest „przepustką” na sta-
nowiska menedżerskie? Odpowiedzi na te 
i inne pytania znajdą Państwo w artykule 
„Wykształcenie na papierze”.

Źródło: rynekpracy.pl

Tabela 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w miastach grodzkich w Polsce w listopadzie 
2009 roku.
Miasto % Miasto % Miasto %
Grudziądz 21,2 Jaworzno 10,2 Zielona Góra 7,4

Radom 20,9 Częstochowa 10,1 Ruda Śląska 7,3

Włocławek 15,8 Kielce 10,1 Rzeszów 7,1

Elbląg 15,2 Nowy Sącz 10,0 Bydgoszcz 7,0

Biała Podlaska 15,0 Piotrków  
Trybunalski 9,7 Gorzów  

Wielkopolski 6,9

Chełm 14,9 Koszalin 9,7 Krosno 6,9

Ostrołęka 14,7 Żory 9,6 Olsztyn 6,7

Tarnobrzeg 14,3 Świnoujście 9,5 Gliwice 6,4

Zamość 14,2 Łódź 9,2 Rybnik 6,4

Łomża 13,7 Tarnów 9,2 Opole 5,8

Świętochłowice 13,6 Siedlce 9,1 Bielsko-Biała 5,7

Suwałki 12,7 Lublin 8,8 Tychy 5,1

Siemianowice 
Śląskie 12,2 Jelenia Góra 8,7 Wrocław 4,8

Sosnowiec 12,2 Legnica 8,5 Gdańsk 4,6

Zabrze 11,5 Skierniewice 8,5 Gdynia 4,3

Polska 11,4 Mysłowice 8,5 Kraków 4,1

Konin 11,3 Kalisz 8,0 Sopot 3,2

Chorzów 11,0 Toruń 7,9 Katowice 3,2

Płock 10,8 Jastrzębie-
Zdrój 7,7 Poznań 3,1

Słupsk 10,3 Szczecin 7,6 Warszawa 2,8

Dąbrowa  
Górnicza 10,3 Leszno 7,5   

rynekpracy.pl na podstawie GUS

Bezrobocie najwyższe  
w Grudziądzu
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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).

ZAPRASZAMY  
DO WSPÓŁTWORZENIA 

DZIAŁU

 biura nieruchomości  
i deweloperów

 firmy z branży 
nieruchomości/
budownictwo

 firmy szkoleniowe

 agencje pracy

 wydawnictwa

 uczelnie

Kontakt:  
aleksandra.wojnarowska@krnmedia.pl

tel. 0602 414 073

WRZESIEŃ 2009
Wydział Zarządzania AGH w Krakowie

zaprasza na jednosemestralne studia podyplomowe 
z zakresów:

-  ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

-  POŚREDNICTWO W OBROCIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

(12) 617 43 56; (12) 617 42 02
w godz. 7–15
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Wystarczy wyciąć, wypełnić i przesłać do redakcji: tel./fax 012/622-71-13
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

Przydatne adresy
UrzĘdy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KRAKOWSKI  RYNEK

Wydawca: KRN media Sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNA:  
Marta Kołpanowicz

DZIAŁ SPRZEDAŻY: 
Krystian Szmit
Aleksandra Wojnarowska

KSIĘGOWOŚĆ: 
QBilans Sp. z o.o.  
Kraków, ul. Szlak 28/13

ADRES REDAKCJI: 31−159 Kraków, al. Słowackiego 39 
Tel. 012 622 71 26, tel./fax 012 622 71 13 

mail: krn@krn.pl, www.dwutygodnik.krn.pl

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania,  
skracania i adiustowania tekstów. 
Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

PRZYGOTOWANIE DO DRuKu:  
Delta  
Kraków, ul. W. Żeleńskiego 29
DRuK: 
Drukarnia Skleniarz 
Kraków, ul. Lea 118

Numer 01 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
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ukazał się − 15 stycznia 2010 r.
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