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Aby móc sprzedawać, warto wiedzieć, co klienci chcą 
kupować. Na pozór jest to oczywiste, jednak znalezienie szcze-
gółowych danych na ten temat może być trudne. Dlatego też 
warto zwrócić uwagę na profesjonalne opracowania, tworzone 
przez doświadczonych analityków. W najnowszym numerze 
prezentujemy raport z badań ankietowych, które Instytut 
Analiz MRN zrealizował we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Budowniczych Domów i Mieszkań. Są to już kolejne badania 
ankietowe – poprzednie przeprowadzono rok temu na tych 
samych targach w hali Sokoła. Przedmiotem obecnych badań 
byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym, 
a zatem strona popytowa rynku.

Ponadto w numerze znajdą Państwo opinie na temat zmian 
w prawie budowlanym oraz nowości w ustawie o gospodaro-
waniu nieruchomościami, a także tekst na temat wyróżnienia 
prestiżową nagrodą Project of the Year 2009 Bonarki City 
Center. W naszym cyklu „Gminy Małopolski” tym razem 
historyczna stolica Podhala – Nowy Targ.

Zapraszamy do lektury
Redakcja
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ZBK wydał miliony na kamienice. W minionym roku Zarząd 
Budynków Komunalnych (ZBK) przeznaczył na remonty nieru-
chomości ponad 18 mln zł. Jak informują przedstawiciele ZBK, 
tak wysoką sumę na cele remontowe udało się wyasygnować m.in. 
dzięki podwyżce czynszów w lokalach użytkowych zarządzanych 
przez ZBK. Odrestaurowano osiem kamienic w centrum Krakowa: 
przy ulicach: Dietla 11, Długiej 38, Dunajewskiego 5, Sławkow-
skiej 14, Starowiślnej 50, Szewskiej 4, przy Rynku Głównym 29 
oraz przy placu Wszystkich Świętych 8. ZBK wykonał również 
w kilkudziesięciu budynkach mieszkalnych remonty dachów, bal-
konów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych, wodno-ka-
nalizacyjnych, gazowych, c.o. Wymienił również ponad 3 tysiące 
starych okien i drzwi i odnowił lub wymienił 28 bram wejścio-
wych. Wyremontowanych zostało ponadto 78 pustostanów. Ponad 
2 mln zł ZBK wydał na likwidację barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych, urządzając podjazdy, modernizując win-
dy i sanitariaty.
Doręczyciele powiadomią o wymiarze podatku. Od połowy lu-
tego zmienił się sposób doręczania decyzji o wymiarze podatku od 
domu. Jeszcze do niedawna po taką decyzję należało się zgłaszać 
do magistratu. Obecnie urzędnicy dostarczają mieszkańcom ten 
dokument do domu. Dzięki tego rodzaju dystrybucji decyzji Urząd 
Miasta Krakowa zaoszczędzi ponad 400 tys. zł. Doręczyciele – 
pracownicy Urzędu – nie mają prawa pobierać od mieszkańców 
jakichkolwiek kwot pieniężnych. Na żądanie podatnika zobowią-
zani są do wylegitymowania się, przedstawienia poświadczenia 
potwierdzającego ich dane osobowe oraz stosownego upoważnie-
nia. Doręczanie może odbywać się po godzinach pracy urzędnika 
lub w czasie wolnym od pracy (np. podczas urlopu) oraz w soboty 
pomiędzy 9.00 a 20.00. Doręczanie decyzji potrwa do 6 marca. 
Szacowany całkowity koszt doręczeń 185 tys. decyzji wyniesie 
ponad 650 tys. zł. 
Kraków chce modernizować szpitale. Gmina Miejska Kraków 
zamierza udzielić dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Ste-
fana Żeromskiego oraz Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. 
Gabriela Narutowicza na realizację zadań inwestycyjnych. Projekt 
przewiduje przekazanie dotacji na realizację zadań koniecznych do 
przeprowadzenia w związku z dostosowaniem pomieszczeń szpita-
li miejskich do przepisów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
Szpital im. Narutowicza ma otrzymać 4,5 mln na modernizację 
pomieszczeń dla potrzeb Bloku Porodowego i Oddziału Noworod-
ków. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego otrzymałby 
dotację w tej samej wysokości m.in. na modernizację pomieszczeń 
dla potrzeb Oddziału Okulistycznego.
Wielu chętnych do budowy parku. Aż siedem firm nadesłało 
swoje oferty w związku z przetargiem na budowę Parku Domi-
nikańskiego „Zaczarowana Dorożka”. Park będzie miał około 
2 hektarów i znajdzie się w północno-wschodniej części Krakowa, 
w pobliżu ul. Lublańskiej oraz Dobrego Pasterza. Wstępny koszt 
inwestycji, która ma zostać zrealizowana na Czerwonym Prądni-
ku, szacowano na około 2,5 mln zł. Prawdopodobnie jednak część 
tej sumy zostanie zaoszczędzona. Jak stwierdzili bowiem przed-
stawiciele miasta, do przetargu zgłosiło się siedem ofert. Wszyst-
kie zawierają się w przedziale 1,5–2 mln zł. Część prac przygoto-
wawczych przeprowadzono już w poprzednim roku – kosztowały 
niecałe 600 tys. zł. Nowy Browar Lubicz. Będzie nowy projekt 
dla Browaru Lubicz. Nowym właścicielem browaru jest spółka 
Balmoral Property 1 z Gorzowa Wielkopolskiego. Wcześniej nie-
ruchomości przy ul. Lubicz 17 należały do karaibskiego inwestora 
firmy Pandion, która planowała tam budowę zespołu mieszkal-
no-usługowego – donosi „Gazeta Wyborcza”. Nowy właściciel 
poszukuje obecnie biura architektonicznego, które stworzy nowy 
projekt, przewidujący jednak podobne jak w starym funkcje usłu-
gowo-mieszkalne.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 35/A/NBP/2010 na dzień 14.02.2010
1 USD 2,9658
1 EUR 4,0031
1 CHF 2,7324
1 GBP 4,5578
1 UAH 0,3708
1 CZK 0,1559
1 RUB 0,0984

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3281,37 zł
 sprzedaż   3773,57 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 19.02.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 19.02.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 4,16 
EURIBOR EURO 0,6610
LIBOR
 CHF 0,2483

EUR 0,5972
USD 0,2500
GBP 0,6338

(dane na dzień 19.02.2010, 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:
styczeń 2010 (wartość w pkt.)
 Wolumen transakcji (tys.) Kurs końcowy ceny Zmiana ceny (w %)
WIG 77 570,06 40 711,47 -5,22
WIG20 26 144,92 2432,91 -6,81
mWIG40* 14 672,28 2388,24 -1,97
SWIG-80 17 751,20 11 309,58 -6,26
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 19.02 .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
  1887,6 zł  (od dnia 01.01.2010)
19,52% – ubezpieczenie emerytalne  368,46 zł
6,00% – ubezpieczenie rentowe   113,26 zł
2,45% – ubezpieczenie chorobowe    46,25 zł
2,45% – ubezpieczenie wypadkowe    46,25 zł
Razem ubezpieczenia społeczne 574,22 zł
9,00% – ubezpieczenie zdrowotne* 233,32 zł
Składka na Fundusz Pracy  – 2,45% podstawy    46,25 zł
RAZEM 853,79 zł
* Podstawa 2592,46 od dnia 01.01.2010 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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Będzie więcej lotnisk cywilnych. Rząd jest w trakcie przekazywania pra-
wie 5 tys. hektarów gruntów Agencji Mienia Wojskowego samorządom 
różnego szczebla na zakładanie lotnisk cywilnych. Są to skomplikowa-
ne procedury, setki działek zmieniają swój status prawny, przy zaanga-
żowaniu trzech Ministerstw: Obrony Narodowej, Skarbu Państwa i In-
frastruktury – mówił wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz 
podczas III Międzynarodowej Konferencji „Lotnisko 2010”, która odby-
ła się w połowie lutego w Warszawie. Wyjaśnił także, że projekt Prawa 
lotniczego, który jest przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie, został 
skierowany do podkomisji nadzwyczajnej, która ma rozpatrzyć ten pro-
jekt z uwzględnieniem poprawki przygotowanej przez rząd. Wiceminister 
mówił również o prowadzonych, na zamówienie Ministerstwa Infrastruk-
tury, pracach analitycznych dotyczących Lotniska Centralnego dla Polski. 
– Studium nie dotyczy budowy Centralnego Lotniska, ale zbadania, czy 
jest możliwa budowa takiego portu. Badamy warianty, badamy rynek. In-
westycja pochłonęłaby przecież nawet kilkanaście miliardów złotych.
Ceny materiałów budowlanych w styczniu. W styczniu 2010 r., w po-
równaniu do poprzedniego miesiąca, ceny materiałów budowlanych 
wzrosły w dwóch grupach towarowych, w sześciu spadły, a w trzech nie 
zmieniły się – podaje Grupa PSB. Wzrost zanotowano w chemii budowla-
nej (+3,1 proc.) i w silikatach (+1,8 proc.). Spadły ceny suchej zabudowy 
(–4,1 proc.), pokryć i folii dachowych, rynien (–1,7 proc.), izolacji wodo-
chronnych (–1,3 proc.), gazobetonów (–1,2 proc.), drewna i materiałów 
drewnopodobnych (–0,8 proc.) oraz izolacji termicznych (–0,1 proc.). 
W kategorii „inne” zanotowano wzrost cen w dwóch grupach: instala-
cji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji (+1,6 proc.) 
oraz cementu, wapna (+0,3 proc.). Spadły ceny farb, lakierów, tapet (–0,9 
proc.). W pozostałych czterech grupach tej kategorii ceny nie zmieniły 
się. Przychody PSB SA ze sprzedaży materiałów budowlanych w styczniu 
2010 r. były o 21 proc. niższe niż przed rokiem oraz o 25 proc. niższe niż 
w grudniu 2009 r. Na tak duży spadek popytu zdecydowanie najbardziej 
wpłynęła bardzo ostra zima w miesiącu styczniu.
Tanie i szybkie budowanie. Kwestie barier finansowych i prawnych, 
występujących przy realizacji inwestycji, zostały poruszone 10 lutego 
podczas konferencji „Tanie i szybkie budowanie bez udziału środków 
publicznych i gminnych”. Szczególnie dotkliwie odczuwają te problemy 
inwestorzy – prywatni i samorządowi – realizujący swoje inwestycje po 
zlikwidowaniu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Dodatkowe trud-
ności stanowią: pozyskiwanie gruntów, przyłączanie urządzeń do sieci, 
regulacja stawek czynszowych czy też ustanawianie partycypacji lokato-
rów. Próbą odpowiedzi na istniejącą sytuację jest model zaproponowany 
przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu, który w bardzo 
wielu aspektach jest zbieżny z kierunkami reformy systemu budownictwa 
społecznego, przygotowanymi w Ministerstwie Infrastruktury. Realizacja 
inwestycji odbywa się bowiem według formuły zakładającej możliwość 
przekształcenia mieszkań we własność hipoteczną po 15 latach od dnia 
podpisania umowy najmu. W tym okresie, mimo że mieszkanie jest for-
malnie własnością TBS, najemca ma prawo swobodnego dysponowania 
lokalem. Dzieje się tak, gdyż wpłacając partycypację najemca staje się 
jednocześnie udziałowcem spółki, a także korzysta z uregulowań ustawy 
o ochronie praw lokatorów.
Mniej pozwoleń na budowę mieszkań. Według danych GUS, w okresie 
od I do XII 2009 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzed-
niego, ogółem wydano o 22,3 proc. mniej pozwoleń na budowę mieszkań, 
a w kategorii mieszkania w budownictwie indywidualnym – o 9,1 proc. 
Jeżeli chodzi o liczbę rozpoczętych budów, sytuacja kształtowała się po-
dobnie. W kategorii mieszkań ogółem spadek wyniósł 18,2 proc., w kate-
gorii mieszkań w budownictwie indywidualnym zanotowano zaś ujemną 
dynamikę 6,8 proc. Na przełomie roku, zarówno jeśli chodzi o liczbę po-
zwoleń, jak i rozpoczętych inwestycji, sytuacja uległa nieznacznej popra-
wie.
Pierwsza rata podatku do 15 marca. Zgodnie z przepisami ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku osób fizycznych, które 
kupiły lub wybudowały w zeszłym roku mieszkanie lub dom, podatek 
jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podat-
kowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 
roku podatkowego. Niebawem upływa więc termin zapłaty pierwszej raty 
podatku. Podatek będą musiały zapłacić również osoby, które w zeszłym 
roku korzystały z wakacji podatkowych. Decyzja ustalająca podatek od 
nieruchomości za cały rok jest wydawana przez wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta na podstawie informacji o nieruchomościach oraz danych 
zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

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 19.02.2010, 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 19.02.2010, 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 19.02.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,49 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,24
Olej napędowy  3,91
(dane na dzień 19.02.2010, 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 19.02.2010, 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 0,4821 zł
dla przedsiębiorstw 0,4623 zł

Średnia cena gazu dla lokali ogrzewanych gazem ziemnym  
wynosi około 4,94 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.
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KRAKÓW, KRÓLEWSKA – BHw212
Lokal biurowy, usługowy o pow. 84 m2, usytuowany na parterze 

kamienicy. Lokal po remoncie generalnym, wykończony w bardzo dobrym 
standardzie, w pełni umeblowany i wyposażony. Składa się z recepcji, 
4 pomieszczeń biurowych, zaplecza socjalnego, łazienki i korytarza. 

Możliwość zrobienia wejścia bezpośrednio z ul. Królewskiej.
Cena miesięcznie: 4900 zł netto + prąd

BUY HOUSE Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1, 31−112 Kraków
tel. 12 428 5058, 722 108 722, 722 300 309
www.buyhouse.pl

KRAKÓW, FRYCZA-MODRZEWSKIEGO - BHw214
1-pokojowe o pow. 31 m2 (3 piętro z 5). Nieumeblowany pokój  

z balkonem, osobna jasna kuchnia – wyposażona, łazienka z wanną  
i toaletą. Okna nowe plastikowe, na podłogach panele, łazienka we 

flizach, ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni  
(rozliczane w czynszu dla wspólnoty).

Cena miesięcznie: 1100 zł + czynsz ok. 280 zł + prąd 

KRAKÓW, BOBRZYŃSKIEGO – BHw209
Przestronne i jasne mieszkanie wykończone w wysokim standardzie, 

położone na 5 piętrze w budynku z 2005 r. na ogrodzonym  
i monitorowanym osiedlu. Rozkład: pokój dzienny z wyjściem na duży 

balkon, aneks kuchenny, sypialnia, łazienka, toaleta. Mieszkanie w pełni 
umeblowane i wyposażone, gotowe do zamieszkania.

Cena miesięcznie: 1300 zł + czynsz ok. 380 zł + prąd

KRAKÓW, KRÓLOWEJ JADWIGI – BHw217
Trzykondygnacyjny dom w zabudowie bliźniaczej, o pow. użytkowej  

ok. 180 m2, na działce 5,6 a. 1 piętro: salon z tarasem, kuchnia, spiżarnia, 
łazienka. 2 piętro: 3 jasne pokoje. Dom w stanie deweloperskim, istnieje 

możliwość własnej adaptacji i rozliczenia kosztów w czynszu. 
Cena miesięcznie: 4500 zł + media wg zużycia

KRAKOW, PLAC WOLNICA – BHw221
Stylowy lokal biurowy, usługowy o pow. 130 m2, zajmujący całe pierwsze 

piętro XIX-wiecznej kamienicy przy Placu Wolnica. Lokal po remoncie 
generalnym, wykończony w wysokim standardzie: okna drewniane nowe, 
parkiet, terakota, klimatyzacja, kominek. Istnieje możliwość kupna lokalu.

Cena miesięcznie: 7000 zł netto + media wg zużycia 

ZIELONKI - BHw202 
Funkcjonalny dom w zabudowie szeregowej usytuowany na osiedlu  

w Zielonkach - atrakcyjnej dzielnicy Krakowa. Pow. użytkowa 161 m2.  
Budynek czterokondygnacyjny: w przyziemiu: garaż, kotłownia z pralnią 
i pom. gospodarcze; na parterze: kuchnia, pokój dzienny z wyjściem na 
taras i zejściem do ogródka, łazienka, przedpokój; 1 piętro: 3 sypialnie, 
garderoba, pokój kąpielowy, przedpokój; poddasze o pow. 36 m2. Dom 

wykończony w wysokim standardzie, w pełni umeblowany i wyposażony. 
Działka o powierzchni 250 m2. Możliwość zakupu domu! 

Cena miesięcznie: 2650 zł  + media wg zużycia 

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

•		20	domów	w	zabudowie	bliźniaczej

•		Budowane	w	technologii	tradycyjnej

•		Wykonane	z	materiałów	wysokiej	jakości

•		Domy	137	m2	z	garażami	i	widokowymi		
tarasami!

•		Działki	od	3	do	5	a

•		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
PRAWOMOCNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Oferta	spełnia	wymogi	programu	„RODZINA NA SWOIM”

WYNAJEM

CENA: 466 000 zł + 7% VAT

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
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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
Pozostało jeszcze kilka 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
CENA od 1 marca: 109.900 zł brutto   KONTAKT: 510-180-028

TYLKO TERAZ PROMOCJA!

STARE MIASTO ul. Felicjanek 8  
(przecznica ze Zwierzynieckiej)

Lokal/mieszkanie na parterze o pow. 46 m² po general-
nym remoncie. Oddzielne pomieszczenia. Do lokalu przy-
należy piwnica. Sąsiedztwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Wawelu, Plant. Idealny na inwestycje. Możliwość wynajmu.

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

BNP-1586
CENA WYNAJMU: 2.200 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 
Osiedle na Wzgórzu, ostatni dom wolnostojący, gotowy do 
odbioru o pow. całkowitej 187 m², położony na widokowej 

działce ok. 7,5 a. Zewnętrznie wykończony, wewnątrz stan dew-
eloperski. Działka ogrodzona, ogród zagospodarowany. Piękna 
panorama na odległość kilku kilometrów. Kameralne osiedle.

BNP-1542

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

   KONTAKT: 510-180-028GOTOWY DO ODBIORU - OSTATNI DOM

TOMASZOWICE, gm. 
Wielka Wieś,

 Działka rolna o pow. ok.  
30 ar, idealna pod inwestycje. 

CENA: 140.000 zł. 
Możliwość kupna większej 

ok. 65 a za 220.000 zł. 
BNP- 1673, 1672

KONTAKT: 510-259-399

STARE PODGÓRZE, ul. Węgierska,
 Garsoniera o pow. 20 m², położona w kamienicy, 

doskonała również na lokal użytkowy. Dobra lokalizacja. 
BNP-1482

CENA: 159.000 zł                 KONTAKT: 510-259-399

GRZEGÓRZKI, ul. W. Pola 6,
Lokal usługowo-biurowy o pow. 57m2 

(sąsiedztwo  Galerii Kazimierz).                                                                                                 
BNP- 1671

CENA: 120.000 zł  z VAT.        KONTAKT: 510-259-399 
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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 100-140 tys. zł. 

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

ul. ZYBLIKIEWICZA 5/Stare Miasto
Trzy  garsoniery o pow. od. 18,65 m² do 22 m². 

Mieszkania w pięciopiętrowej kamienicy, do odświeżenia. 
Świetna lokalizacja – 3 min do Rynku Głównego.  Idealne 
dla osoby samotnej, studenta lub pod przyszły wynajem.

BNP-1324, 1478, 1681

CENA od: 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 świeżo po remoncie.
BNP-1776

CENA: 219.000 zł
KONTAKT: 510-259-399

os. NA STOKU/Nowa Huta
Lokal użytkowy w przyziemiu bloku 

mieszkalnego o pow. 43,60 m2. 
Wszystkie media i instalacje w lokalu. 
Doskonały na prowadzenie drobnej 
działalności handlowej, usługowej 

lub produkcyjnej (idealny pod zakład 
krawiecki, stolarski, szewski, magazyn).

BNP-1786, 1787  CENA: 69.000 zł
Możliwość wynajęcia. CENA: 800 zł 

KONTAKT: 510-259-399

ul. SPÓŁDZIELCÓW 12/Kozłówek
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/Nowa Huta
Mieszkanie 1-pokojowe, odnowione 

w dwukondygnacyjnym budynku  
o pow. ok. 15 m². Położone w cichej 
okolicy. Idealne dla osób samotnych, 

emerytów lub studentów.
BNP-1759

CENA: 122.000 zł
KONTAKT: 510-259-399

Al. SŁOWACKIEGO 11B/Krowodrza
Mieszkanie o pow.18,92 m2 na 3 piętrze 

w sześciopiętrowym bloku.  
W bloku jest winda.  

Możliwość parkowania pod  blokiem. 
Super oferta pod inwestycję!!! 

BNP-1682
CENA: 170.000 zł

KONTAKT: 510-259-399

ul. KRAKOWSKA 5/Kazimierz
Lokal użytkowy o pow. 16 m2 w super  

lokalizacji!!! Położony na parterze  
w sąsiedztwie innych lokali sklepowych,  
z witryną. Idealny pod inwestycję, biuro, 

usługi lub handel. 
BNP-1762, 1763  CENA: 135.000 zł 

Możliwość wynajmu 
CENA: 1000 zł

KONTAKT: 510-259-399
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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

25 m2 - ul. Prądnicka - II/X - 190 000 zł
30 m2 - ul. Zdrowa - 0/X - 210 000 zł
36,4 m2 - ul. Prusa – II/III, k.j., po remoncie – 320 000 zł
40 m2 – ul. Bosaków – III/IV, NOWE, winda – 300 000 zł
41,2 m2 - os. Łokietka - I/II, 10-letnie, 12 m2 taras - 280 000 zł
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 pok. – 410 000 zł

2 – pokojowe
36,5 m2 – rejon Siewnej – I/II, NOWE, balkon – 280 000 zł
37,4 m2 – rejon Siewnej – 0/II, NOWE – 270 000 zł
41,7 m2 – Kazimierz, ul. Przemyska – III/III, do wykończ. – 359 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, NOWE, na poddaszu – 430 000 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
59,7 m2 p.c. - Kazimierz - V/V, balkon, nowe studio na poddaszu 
- 465 000 zł
65,4 m2 – ul. Mazowiecka – II/V, balkon – 560 000 zł
73 m2 – ul. Kielecka – I/III, balkon, loggia – 660 000 zł
74 m2 – ul. Moniuszki – III/III, balkon, do rem., C.O. nowe – 480 000 zł
86,3 m2 - al. Mickiewicza - II/V, balkon, winda - 680 000 zł

3 – pokojowe
50 m2 – os. Oficerskie, ul. Bandurskiego – II/II – 399 000 zł
59,1 m2 – Kazimierz, ul. Przemyska - III/III, po rem., balkon - 529 000 zł
61,3 m2 - ul. Galla - III/III, balkon, do wykończenia - 519 000 zł
68 m2 + garaż – rejon 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
78 m2 – rejon Pylnej – 0/III, 10-letnie, 2 balkony – 538 000 zł
85 m2 – ul. Radziwiłłowska – I/III – 720 000 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 610 m2 – 3 200 000 zł
ok. Pl. Bohaterów Getta - cała kamienica 1500 m2, wynajęta,  
dochodowa - 9 000 000 zł
ul. Berka Joselewicza - strych 102 m2, nad II piętrem - 350 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV p., z windą - 500 000 zł
ul. Bonerowska - strych 200 m2, dwupoz. nad II piętrem - 780 000 zł
ok. ul. Paulińskiej - strych 210 m2, nad IV piętrem, z WZ - 470 000 zł
ul. Ujejskiego - strych 219 m2, nad III piętrem - 657 000 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 pozw. na bud. 410 PUM – 890 000 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
Wola Justowska, ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a - ½ domu,  
do remontu – 350 000 zł

ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła – wolnostojący, 
murowany, do remontu, działka widokowa – 195 000 zł
Okleśna 90 m2 + 12 a + stodoła – drewniany dom wolnostojący,  
do generalnego remontu – 70 000 zł, DZ/99
Wielkie Drogi k/Skawiny 90 m2 + 69 a + stodoła - wolnostojący, 
murowany, do remontu - 250 000 zł, of.DZ/215
Czaple k/Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak - 4-letni, 
wolnostojący, murowany, działka widokowa, zagospodarowana  
- 365 000 zł, of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewniany, 
wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu 
- 280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów, gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy,  
z klimatem, drewniany z bali - 270 000 zł, of.DZ/213
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 wolnosto-
jący, 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 – 280 000 zł, of. DZ/232
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a – wolnostojący, stan  
deweloperski, wysokiej jakości materiały, widokowa działka  
– 695 000 zł, of.DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a – stan surowy otwarty z 2009 r., ładny, na 
atrakcyjnej działce – 380 000 zł, 
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący, do wykończenia 
– 620 000 zł, of.DZ/195
Rączna 150 m2 + 22 a + stodoła - wolnostojący, po generalnym 
remoncie, do wykończenia - 425 000 zł, of.DZ/216
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
Rząska 167 m2 + 14 a + 40 m2 garaże - 13-letni, w pięknym ogrodzie, 
monitoring – 890 000 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 dewe-
loperski, widokowa działka – 530 000 zł, of.DZ/236
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona  
I kondygnacja, działka widokowa - 495 000 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 – 270 000 zł
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
Korzkiew 8 a – budowlana, uzbrojona, widokowa – 185 000 zł
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, of.D/383
Gotkowice, gm. Jerzmanowice 10 a - budowlana, widokowa  
- 120 000 zł
ul. Księcia Józefa 10 a –  budowlana z WZ, z widokiem na Wisłę – 
550 000 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
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 - 115 000 zł, 
of.D/359
Bielany 12 a – ładna, bez WZ - 420 000 zł, of.D/97
Maszyce 12 a - widokowa, budowlana - 190 000 zł, of.D/387
Baczyn 2 x 13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł, 
of.D/403
Smroków k/Słomnik 2 x 13 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 – 270 000 zł, of.D/344
Cholerzyn 62 a - cała budowlana, symbol MU3 - 550 000 zł, 
of.D/197
Balice 64 a - działka w okolicy lotniska o przeznaczeniu komercyjnym 
w rejonie dużych firm - 1 400 000 zł
Korczowa 100 a – komercyjna, 2 km od przejścia granicznego, 
wykonany wjazd z krajowej 4-ki - 600 000 zł, of.D/351
Zebrzydowice 1,8 ha - siedliskowa, pięknie położona - 250 000 zł, 
of.D/441

ul. Fieldorfa Nila - 92,2 m2, 3 pokojowe, VII/VII p., 
NOWE,  dwupoziomowe, duży balkon 

– 599 000 zł,
TARABA 12/422 95 10

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

– 480 000 zł,  
TARABA 12/422 95 18

okolice Słomnik ok. 100 m2 + 34 a  
– dom murowany, wolnostojący, do niewielkiego 

remontu – 270 000 zł, of.DZ/235, 
TARABA 12/422 95 10
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MIESZKANIA

1-POKOJOWE/GARSONIERA
186.000	 26	m2	 JAREMY	urządzenie	zostaje	w	cenie	10214
199.000	 30,7	m2	 STOIGNIEWA	1	piętro,	stan	dewelop.	9998
200.000	 36	m2	 RŻĄKA	jasna	kuch.,	balkon	10081
209.000	 32,5	m2	 KUŻNICY	KOŁŁĄTAJOWSKIEJ	stan	dwelop.,	balkon,	9929
247.000	 36	m2	 ŁOKIETKA	do	remontu	kuchnia	i	łazienka	10148
260.000	 32,6	m2	 BAŁUCKIEGO	studio	po	gen	rem,	widok	na	Wawel	10191
299.000	 30	m2	 WIELOPOLE	po	rem	stan	bdb,	piwnica	20	m2	10231
320.000	 36	m2	 PRUSA	po	rem	w	2000	r	2/3	p.	10221
350.000	 40	m2	 KOCHANOWSKIEGO,	parter,	udział	10162

2-POKOJOWE
220.000	 35,8	m2	 KALINOWE	jasne	zadbane	po	gen	rem.,	okna	PCV	10194
230.000	 30	m2	 KROW.	ZUCHÓW	ciemna	kuch.	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	neg.!	10204
245.000	 36	m2	 AL.	POKOJU	do	rem,	ciemna	kuch.	9164
270.000	 36	m2	 SIEMASZKI	1	piętro,	jasna	kuchnia	9953
290.000	 50	m2	 PASTERNIK	część	domu	po	rem.	2	pok.,	ciemna	kuch.	9588
314.900	 45,5	m2	 BERKA	JOSELEWICZA	3/4	p.	do	remontu	10217
450.000	 49	m2	 ARIAŃSKA	po	rem.,	1	piętro,	balkon	10222
456.000	 59	m2	 SPOKOJNA	do	rem.	ogrz.	miejskie,	loggia,	ew.	garaż	10200
450.000	 50	m2	 KRUPNICZA	po	częśc.	rem.	parkiety,	flizy,	4/4	p.	10202
500.000	 45	m2	 WOLA	JUSTOWSKA	nowe	wykończ	aneks	umebl.	wys.	stand.,	sypialnia	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
610.000	 76	m2	 WOLA	JUSTOWSKA	wys.	stand.	wyk.,	2	balkony,	8474
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	kuchnia,	meble	na	wymiar,	loggia	10097
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
500.000	 64	m2	 DUNIN-WĄSOWICZA	do	rem.,	ogrz.	miejskie	10226
510.000	 67	m2	 OBOŹNA	do	wykończ	słoneczne	balkon	piwnica	10207
530.000	 101	m2	 OS.	SREBRNYCH	ORŁÓW	rok	bud.	2001,	pow.	użytk.	ok.	90	m2,	10173
540.000	 74	m2	 KRÓLEWSKA	parter	do	rem.,	ogrz.	miejskie	10213
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	 64	m2	 MONIUSZKI	4/4	p.,	wys.	stand.,	marmury,	balkon,	garaż	34.000	10070
560.000	 74	m2	 LEA	pięknie	wykończone,	parter	z	osobnym	wejściem	10196
610.000	 76	m2	 WOLA	JUSTOWSKA	wys.	stand.,	2	balkony	8474
615.000	 66,65	m2	 ŻUŁAWSKIEGO	ogrz.	elektr.	2	piętro	8031
750.000	 90,2	m2	 BATOREGO	do	bież.	rem.,	kuch.	z	balkonem,	ogródek	10095
866.000	 103	m2	 UŁANÓW	wys.	standard	wykończ.,	umebl.,	antresola-sypialnia,	balkon,	garaż	8333

4 i więcej POKOJOWE
360.000	 81,3	m2	 RYDYGIERA	bardzo	słoneczne	8538
650.000	 100	m2	 BERKA	JOSELEWICZA	do	remontu	3/4	p.	10218
820.000	 89	m2	 KOCHANOWSKIEGO	do	rem.	10165
890.000	 101	m2	 KONARSKIEGO	po	remoncie,	2-poziom	10225
970.000	 109,7	m2	 POMORSKA	do	rem,	2	piętro	ogrz.	miejskie	8600
980.000	 108	m2	 JÓZEFA	stan	bdb	nowe	instalacje,	3/3	p.	8988

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
550.000	 160	m2	 5	a	 STARY	BIEŻANÓW	4	sypialnie,	do	bież.	rem.	10176
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

DZIAŁKI w Krakowie
127.200	 10,4	a	 NOWA	HUTA	OS.	ŁUCZANOWICE	aktualna	WZ	9967
156.000	 7,2	a	 SKOTNIKI	szer.	26	m	10163
189.000	 11,1	a	 BIEŻANÓW	szer.	12	m,	można	bud	w	granicy,	p,w,g,kan	9780
233.000	 9	a	 rej.	BALICE	szer.	20	m	p,	w,	g,	k	10181

14 LAT NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU

240.000	 12	a	 ZESŁAWICE	pozwolenie	na	bud	jedn.,	p,w,g	9963
300.000	 6,7	a	 WITKOWICE	szer.	19	m,	kształt	trapezu,	jest	PZP,	p,w,g,kan	9262
375.000	 5,6	a	 BIELANY	szer.	19	m,	aktualna	WZ,	p,w,g	10063
380.000	 7,3	a	 REJ	OJCOWSKIEJ	akt	pozw	na	budowę,	p,w,g	na	działce	9657
370.000	 4,4	a	 PRĄDNIK	BIAŁY	stary	dom,	p,w,g,kan	8742
399.000	 2,4	a	 OLSZA	WZ	na	dom	jednorodz,	szer.	14	m,	p,w,g,kan.	9522
399.000	 10,9	a	 REJ.	CHEŁMOŃSKIEGO	również	na	bliźniak,	szeregówkę,	p,w,g	9996
130.000	euro	10,27	a	 PRZEGORZAŁY	szer.	18	,	p,w,g,	aktualna	wz	na	dom	jednorodz	8581

DOMY  poza Krakowie
130.000	 45	m2	 6,3	a	 MIRÓW	GM.	ALWERNIA	bud	mieszk.-użytk.	9939
140.000	 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
510.000	 140	m2	 5,63	a	 WIELICZKA-LEKARKA	do	wykończenia	5	pok.,	kuch.,	2	łaz.	9571
708.000	 145	m2	 8,28	a	 REJON	MICHAŁOWIC	stan	dewelop.	ogrodz.,	dachówki	,	garaż	10134
860.000	 160	m2	 8,35	a	 REJ	MICHAŁOWIC	stan	dewelop.	ogrodzenie,	dachówki	,	garaż	10136
1.400.000	 450	m2	 7,6	a	 RZĄSKA	rezydencja	do	remontu	9082

DZIAŁKI w Krakowie
127.200	 10,4	a	 NOWA	HUTA	OS.ŁUCZANOWICE	aktualna	WZ	9967
156.000	 7,2	a	 SKOTNIKI	szer.	26	m	10163
189.000	 11,1	a	 BIEŻANÓW	szer.	12	m,	można	bud	w	granicy,	p,w,g,k		9780
233.000	 9	a	 rej	BALICE	szer.	20	m	p,	w,	g,	k	10181
240.000	 12	a	 ZESŁAWICE	pozwolenie	na	bud	jedn.,	p,w,g	9963
300.000	 6,7	a	 WITKOWICE	szer.	19	m,	kształt	trapezu,	jest	PZP,	p,w,g,kan	9262
375.000	 5,6	a	 BIELANY	szer	19	m,	aktualna	WZ,	p,w,g	10063
380.000	 7,3	a	 REJ	OJCOWSKIEJ	akt.	pozw.	na	budowę,	p,w,g	na	działce	9657
370.000	 4,4	a	 PRĄDNIK	BIAŁY	stary	dom,	p,w,g,kan	8742
399.000	 2,4	a	 OLSZA	WZ	na	dom	jednorodz,	szer	14	m,	p,w,g,kan	9522	
399.000	 10,9	a	 REJ.	CHEŁMOŃSKIEGO	również	na	bliźniak,	szeregówkę,p,w,g	9996
130.000	euro	10,27	a	 PRZEGORZAŁY	szer.	18	m,	p,w,g,	aktualna	WZ	na	dom	jednorodz.	8581

DZIAŁKI poza Krakowem
62.000	 8	a	 WOLA	FILIPOWSKA	szer.	25	m	p,w,g	10244
100.000	 20	a	 RYBNA	szer.	24	m,	p,w,g,kan,	widokowa,	9886
119.000	 16	a	 WOLA	FILIPOWSKA	szer	25m	p,w,g	10245
110.000	 112	a	 IWANOWICE	DWORSKIE	szer	42m,	również	pod	osiedle	domków	8335
110.000	 16	a	 ŁUCZYCE	GM.	KOCMYRZÓW	szer	23m,	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.	35	m,	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	8710
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
285.000	 30	a	 WOŁOWICE	prąd,	woda	8468
318.000	 1	ha	6	a	 GM.	KAMIENICA	koło	SZCZAWY	południowy	stok,	prąd,	woda	10227

DLA INWESTORA - DZIAŁKI
700.000	 60	a	 ZABIERZÓW	szer.	38	m,	pod	1-10	domów,	p,	w,	g,	k	7873
1.300.000	 48,63	a	 TONIE,	UL.	PĘKOWICKA	28a	pod	bud	wielorodzinne,	do	4	kondygn	10093
1.350.000	 16,48	a	 LUBOSTROŃ	pod	bud	wielorodzinne,	do	4	kondygn	9653
6.000,000	 52,7	a	 RUCZAJ-ZABORZE	pozwolenie	na	2	budynki	7.000m2	PUM,	10178
8.000.000	 49	a	 CZYŻYNY	bud	wielorodzinne,	przewidziane	6.000	PUM	

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA / LOKALE / DOMY
750	PLN	 50	m2	 ZABIERZÓW	UL.	KRZYŻOWA	parter	lub	piętro	domu	10234
950	PLN	 24,5	m2	 BRONOWICKA	umeblowane	10205
1.000	PLN	 54	m2	 MEIERA	5	p./10	p.,	pok.	z	aneksem+	syp.,	umebl	10236
1.495	PLN		 45	m2	 REJON	ZAWIERZYNIECKIEJ	na	mieszkanie	lub	biuro,	usługi,	umebl.,	kominek	8475
1.500	PLN	 110	m2	 ZABIERZÓW	UL.	KRZYŻOWA	częśc.	umebl.	9467
1.500	PLN	 60	m2	 ODROWĄŻA	po	rem.,	kuch.	umebl.,	pok.	do	uzgodn.,	pralka,	lodówka,	 
	 	 również	wynajem	1	pokoju	za	800	zł/mc	10099
1.800	PLN	 44,3	m2	 ARMII	KRAJOWEJ	TARASY	VERONA	apartament	umebl.,	pralka,	lodówka,	 
	 	 zmywarka	9439
1.980	PLN	 49	m2	 KOŁOWA	umeblowany	apartament,	pok.	dzienny,	aneks	kuch.	wyposaż,	 
	 	 sypialnia,	umeblowane	10237
2.500	PLN	 60	m2	 ZAMKOWA	w	pełni	stylowo	umebl.	i	wyposaż.	10098
2.700	PLN	 74	m2	 PASTERNIK	apartament,	lux	umebl.	i	wyposaż	9977
4.000	PLN	 71	m2	 	REJ	RONDA	MOGILSKIEGO	witryna,	wejście	z	ulicy	10247
4.000	PLN	 110	m2	 18a	 BIAŁOPRĄDNICKA	4	pok.,	kuch.,	łaz.,	wys.	3,3	m,	na	mieszkanie,	 
	 	 przedszkole	10223

Oferty specjalne !

DO WYNAJĘCIA: TRAUGUTTA 30 m2 poddasze pokój z aneksem kuchennym,  
łazienka, antresola-sypialnia 1300 PLN , of 9488

DO SPRZEDANIA: dom CHARSZNICA K. MIECHOWA 107 m2 działka 2,45 a  
mieszkalno-użytkowy, of. 10065 
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Licencja nr 3051

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

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

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

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

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

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

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

Al. Mickiewicza	–	130	m2,	biurowy,	po	remoncie	 5000	PLN
Floriańska	–	130	m2,	1	p.,	do	wejścia	 6500	PLN
Floriańska	–	83	m2,	wysoki	parter,	3	pomieszczenia	 4950	PLN
Krakowska	–	102	m2,	front,	parter	 9200	PLN	netto
Krupnicza	–	115	m2,	I	piętro	 60	PLN/m2

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	 7000	PLN
Rondo Mogilskie	–	dom,	180	m2	pow.	użytkowej,	parking	na	6	aut	 9000	PLN
Rynek Główny	–	120	m2,	1	p.,	po	remoncie	 4500	PLN
Stradomska	–	204	m2,	parter,	witryna,	wejście	z	ulicy	 23000PLN	
Stradomska	–	84	m2,	parter,	witryna,	wejście	z	ulicy	 13500	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	–	200m2,	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	+	160m2	przyziemie	 1	400	000	PLN
ok. Starowiślnej	–	44	m2,	80	m2,	front,	witryny	 10	500	PLN	netto/m2

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

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
Karmelicka	–	1260	m2	p.	uż.+	WZ	na	500	m2,	5,5	a,	wolna	 21	000	000	PLN
Kościuszki	–	1730	m2	mieszkań	+	garaż	podziemny,	12a,	WZ		 7	000	000	PLN
Krakowska	–	p.c.	620	m2,	działka	2,7	a,	stan	dobry,	WZ	na	rozbudowę	 do	neg.
Królowej Jadwigi	–	p.c.	450	m2,	10	a,	do	częściowego	remontu	 3	650	000	PLN
Krowoderska	–	wolna,	WZ	na	1200	m2	w	trakcie,	działka	4,5	a	 4	000	000	PLN
ok. Józefińskiej	–	pensjonat,	500	m2,	33	miejsca	nocleg.,	WZ	na	piętro	6	000	000	PLN
ok. Placu Nowego	–	1150	m2	mieszkań	+	500	m2	strychu		
+	350	m2	piwnic,	lokale	 5	000	000	PLN
ok. Rynku	–	1280	m2,	pozw.	na	remont,	działka	496	m2	 16	500	000	PLN
ok. Wawelu	–	8100	m2,	WZ	na	hotel	lub	apartamenty,	wolna	 62	000	000	PLN
Wieliczka	–	879,11	m2,	dobry	stan,	trzy	kondygnacje,	10	a	 1	865	000	PLN
Zyblikiewicza	–	WZ	na	1102	m2,	wolna,	stan	dobry	 3	700	000	PLN	neg.

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

Angel City	–	40	m2,	6	p.,	ładny	widok,	do	wykończ.,	garaż,	piwnica	 450	000	PLN
Bosacka	–	51	m2,	2	p.	 450	000	PLN
Kazimierza Wielkiego	–	63	m2,	wykończone	 530	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
Prusa	–	36m2, 2p,	do	odświeżenia	 320	000	PLN
Sereno Fenna	–	36	m2	,wysoki	parter,	do	wejścia	 330	000	PLN
Smocza	–	59	m2,	parter,	do	remontu	 850	000	PLN
Śląska	–	44	m2,	3	piętro,	do	odświeżenia	 315	000	PLN

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

Al. Krasińskiego	–	107	m2,	2	p.	 760	000	PLN
!Blich	–	102	m2,	1	p,	2	balkony,	stylowo	wykończone,		
po	generalnym	remoncie	 850	000	PLN	neg.

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

Długa	–	85,5	m2,	3	p.,	winda,	wykończone,	wyposażone	 1	200	000	PLN
Monte Cassino	–	78	m2,	garaż	,	stan	deweloperski	 750	000	PLN
ok. Poczty Gł.	–	98	m2,	4	p.,	dwustronne,	balkon,	do	remontu,	winda	 8900	PLN/m2

ok. Starowiślnej	–	99,15	m2,	2	p.	2	balkony,	do	remontu	 793	000	PLN
ok. Św. Sebastiana	–	100	m2,	2	balk.,	wyjątkowe,	idealna	lokaliz.,		
do	wł.	aranż.	 1000000	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	090	000	PLN
!Salwator	–	97m2,	4	p.,	winda,	wid.	na	Kopiec	Kościuszki,	wys.	std.,		
2	balkony	 1	164	000	PLN
Starowiślna	–	88	m2,	2	p.,	nowe,	stan	dewelop.,	loggia,	piwnica	 8500	PLN/m2

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

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

DOMY − SPRZEDAŻ
(30 ofert na stronie)

28 lipca 1943r.	–	250	m2,	2	garaże,	6,8	a,	rok.	bud.	2002,		
wykończony	 2	500	000	PLN	neg.
Bronowice	–	400	m2,	16	a,	wys.	stand.	 3	980	000	PLN
Michałowice	–	250	m2,	27	a,	wykończony,	wys.	stand.	 1	800	000	PLN
ok. Grunwaldzkiej	–	140	m2,	3	a.,garaż	 960	000	PLN
Radzikowskiego	–	200	m2,	do	remontu,	14	a	 900	000	PLN
Rydla	–	200	m2,	5	a,	wysoki	standard	 2	200	000	PLN	
Swoszowice	–	160	m2	p.	m.,	domy	w	zab.	szeregowej,		
2,5	-	4,5	a,	garaże	 650	-	690	000	PLN	neg.
Węgrzce	–	173	m2,	3,5	a,	stan	deweloperski	 599	000	PLN
Wola Justowska	–	130	m2,	garaż,	3,5	a	stan	deweloperski,	do	neg.		1	220	000	PLN
Wola Justowska	–	125	m2,	garaż,	13	a,	wolnostojący	 1	750	000	PLN	
Wola Justowska	–	320	m2,	16	a,	2	garaże,	basen,	r.	bud.	2003,		
wys.	std.	 2200	000	PLN	neg.
Wola Justowska	–	320	m2,	6,8a,	lata	‘90,	garaż	
+	osobne	mieszkanie	 1	900	000	PLN	neg.
Wróblowice	–	250	m2,	wykończony,	ładny	19,5	a,		 1	200	000	PLN
Zagacie	–	220	m2,	wykończony,	75	a	 1	790	000	PLN
Zakamycze	–	350	m2,	7,7	a	,	wysoki	standard	 2	400	000	PLN

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ
(50 ofert na stronie)

Gm. Michałowice	–	21	a,	budowlana	 300	000	PLN
Mogilany	–	10	a,	budowlana,	widokowa	 200	000	PLN
Marszowiec	–	10;11;12;15	a,	budowlane,	uzbrojone,	widokowe	 45	000	PLN/a
Marszowiec	–	40	a,	budowlana,	widokowa	 30	000	PLN/a
Michałowice-Komora	–	18	a,	ładna,	budowlana,	pozw.	na	dom	260	m2	 600	000	PLN
Opatkowice,	Petrażyckiego	–	22	a,	prostokąt,	media	50	m,	2	linia.	zabud.		 300	000	PLN
Wola Justowska	–	13	a	,	budowlana	 1	250	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,	24064	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

MIESZKANIA − WYNAJEM
(35 ofert na stronie)

Grodzka	–	43	m2,	1	pokój,	umeblowane	 2300	PLN
Bandurskiego	–	63	m2,	umeblowane,	do	wejścia	 1800	PLN
Czapińskiego	–	95	m2,	4	pokoje,	garaż,	wyposażone,	do	wejścia	 3200	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,	do	neg.		 1900	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
Lea	–	65	m2,	2	pokoje,	garderoba,	wys.	standard	 2400	PLN
ok. Pędzichów	–	125	m2,	3	p.,	wyposaż.,	wys.	standard,	balkon,	parking	 4000	PLN
ok. Willi Decjusza	–	200	m2	piękny	dom	wolnost.	wys.	std.,	2	garaże,		
dz.	5	a	 6	500	PLN
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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 
LUDWINÓW –	nowe	mieszkanie	o pow.	94	m2,	na	2	piętrze	w	eleganckim	apartamentowcu, 
trzy	duże	pokoje,	kuchnia,	łaz.,	osobno	WC,	taras,	winda,	cena	680	000	PLN	OF.3/102
RADZIWIŁŁOWSKA	mieszkanie	 1-pokojowe	 z	 oddzielną	 kuchnią	 i	 łazienką	 o	 łącznej	
pow.	36	m2,	po	remoncie,	dodatkowo	antresola	ok.	10	m2,	cena	399	000	PLN	OF.1/014
SŁAWKOWSKA 1-pokojowe	mieszkanie	o	pow.	35	m2	po	remoncie	w	zabytkowej	kamie-
nicy.	(możliwość	dokupienia	strychu	do	adaptacji),	cena	595	000	PLN	OF.	1/022
Ok. URZĘDNICZEJ mieszkanie	o	pow.	48	m2	na	II	piętrze	w	odnowionej	kamienicy,	duży	
pokój,	 jasna	 kuchnia	 z	 balkonem,	 łazienka,	 garderoba,	 nowe	okna,	wymienione	 piony	 
i	instalacje,	cena	425	000	PLN
ŁOBZOWSKA 4-pokojowe	mieszkanie	na	I	piętrze,	pow.	102	m2,	w	zabytkowej	kamie-
nicy	w	pobliżu	Plant,	oryginalna	aranżacja	wnętrz,	przestronne	pokoje,	osobno	łazienka	 
i	WC,	balkon,	cena	897	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	I	piętrze,	86	m2,	wysoki	standard	wykoń-
czenia	wg	indywidualnego	projektu,	salon	połączony	z	kuchnią	przesuwanymi	drzwiami	 
z	matowanego	szkła,	garaż,	winda,	pomieszczenie	gospodarcze,	–	1	050	000	PLN

NAJEM:
ul. Sienkiewicza –	 2	 pokoje	 z	 jasną	 kuchnia	 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-pokojowe,	 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	PLN	/m2
ul. Kazimierza Wielkiego -	2-pokojowe,	57	m2,	wysoki	standard.	ochrona.	Cena	1400	PLN	
+	opłaty	450	PLN	

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	przekwalifikowania	na	
budowlaną	Cena	4	000	PLN/a
PORONIN –	atrakcyjna działka	budowlano-rolna	o	pow.	93	a	z	rozpoczętą	budową	domu,	
w	otoczeniu	 terenów	 rekreacyjnych	 i	 zabudowy	willowej.	Doskonała	 lokalizacja,	 blisko	
centrum	miasta,	500	m	do	„zakopianki”	i	5	km	do	Zakopanego.	Cena	693	000	PLN
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE	działka	o	pow.	46	a,	PZP	przewiduje	3	bliźniaki	lub	
4	domki	jednorodzinne,	media	w	drodze.	Cena	15	000	PLN/a	OF.	DZ/077
WIĘCKOWICE	k.	Zabierzowa	4	działki	po	20	a.	Cena	20	000	PLN/a	OF.	DZ/087
CZERWIENNE	k.	Zakopanego	pow.	4500	m2	budowlana	w	3/5	projekt	na	dom	wieloro-
dzinny.	Cena	300	PLN/m2	OF.	DZ/080

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	gastronomie	o	pow.	
340	m2	OF.	L/087
ŚW. TOMASZA lokal	o	pow.:	parter	–	12	m2,	piwnica	–	
150	m2,	cena	14	000	PLN	netto/m-c	OF.	L/047 
ok. RYNKU GŁÓWNEGO lokal	handlowy	z	witryną	 
o	pow.	50	m2,	cena	10	000	PLN	netto/m-c	OF.	L/101
STAROWIŚLNA lokal	handlowy	na	parterze	o	pow.	 
70	m2,	cena	7	000	PLN/m-c	netto
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	+	kuch-
nia,	własne	c.o,	idealne na HOSTEL, cena	50	PLN/m2

LOKALE − SPRZEDAŻ
ok. RYNKU pow.	520	m2,	wszystkie	odbiory	i	zezwole-
nia	na	gastronomie,	cena	8	000	000	PLN,	możliwość	
najmu.	OF.	L/084	
KAZIMIERZ – lokal	użytkowy pow.	k.	30	m2	parter,	front,	
odnowiona	kamienica,	cena	270	000	PLN	OF.L/O50
KAZIMIERZ - lokal	użytkowy	o	pow.	130	m2,	parter	 
w	odnowionej	kamienicy.	Cena	970	000	PLN	OF.L/051 
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
Działka w samym centrum Krakowa !!!
Projekt na hotel wraz z Multikinem i centrum  
konferencyjnym. Aktualne pozwolenie na budowę
Cena 25 000 000 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	
KAZIMIERZ, 2 kamienice o pow. ogółem 2068 m2,  
w tym wolne ok. 1200 m2 wolne, duża działka  
– 14,5 a. Cena 12 000 000 PLN
ok. SKAWIŃSKIEJ kamienica	z	1932	roku	o	pow.	 
650	m2,	5	kondygnacji,	11	mieszkań,	z	czego	7	wolnych.	
2	lokale	na	parterze	z	witrynami.	Cena	3	200	000	PLN	
OF.	K/004 
KRASICKIEGO	353	m2,	dz.	2	a,	3	kondygnacje,	wolne:	
2	lokale	użytkowe,	5	mieszkań,	strych,	4	lokale	na	przy-
działach.	Cena	2	100	000	PLN	OF.	L/005
ok. PLANT i UJ	do	sprzedania	kamienica	o	pow.	
1649,71	m2,	piwnice	+	3	kondygnacje	nadziemne+	strych	
Cena	12	500	000	PLN	OF.	K/009
WIELICZKA - OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
Domy	w	zabudowie	szeregowej,	o	powierzchni	130	m2,	
jednopiętrowe	z	garażem	i	ogródkiem.	Cena 449 000 PLN 
brutto 

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. 165 000 PLN OF. 1/099

DWUPOKOJOWE:

WLOTOWA 34 m2 0/4 ogródek SPŁ. 190 000 PLN OF. 2/099
KRAKOWSKA 35 m2 4/4 HIP. 230 000 PLN OF. 2/102
KAZIMIERZ 46 m2 3/4 HIP. 315 000 PLN OF. 2/103
AL.SŁOWACKIEGO 75 m2 5/5 HIP. 685 000 PLN OF. 2/101

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków Centrum, działka	o	pow.	82	a	z	zezwoleniem	
na	budowę	hotelu	wraz	z	obiektami	towarzyszącymi	
Cena	32	000	000	PLN	
Kraków ul. Radzikowskiego, działka	o	pow.	10	a	 
z	prawomocnym	WZ	na	budynek	wielorodzinny	lub	
budynek	biurowy,	2110	PUM.	Cena	2	100	000	PLN	
netto	do	niewielkiej	negocjacji	
Kraków ok. ul. Biezanowskiej	30	ar	pod	budownictwo	
szeregowe,	WZ	na	2100	PUM.,	projekt	na	dwa	budyn-
ki,	mieszkania	od	53	do	80	m2.	Cena	2	200	000	PLN
Kraków ŻABINIEC	ok.	36	000	m2	PUM.	Biuro	przyj-
muje	oferty	zakupu	nieruchomości
Kraków	ok.	GALERII KAZIMIERZ	40	a	pod	budownic-
two	wielorodzinne	mieszkaniowe,	WZ	złożone	na	6500	
PUM.	Biuro	przyjmuje	oferty	zakupu	nieruchomości.
Kraków – BONARKA	ok.	30	a	pod	biurowiec,	hotel	 
ok.	12500	m2	PUM.	Cena	18	000	000	PLN	
Kraków – centrum Podgórza	Działka	częściowo	
zabudowana	z	aktualnym	pozwoleniem	na	budowę	 
17	mieszkań	o	pow.	34	–	84	m2	+	lokale	handlowe	 
i	12	miejsc	parkingowych.	Cena	2	100	000	PLN

Kraków	-	Olszanica 
Przestawiamy	wyjątkową	okazję	zakupu	działki	 
w	atrakcyjnej	lokalizacji	i	cenie	!!!	Działka	o	pow.	42	a.	
Aktualne	WZ.	Projekt	przewiduje	budowę	6	willi	 
z	garażami.
Cena	1	750	000	PLN	

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

Nowa	 inwestycja	 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	8200	PLN/m2

Serdecznie zapraszamy!!!

POSZUKUJEMY MAŁYCH MIESZKAŃ
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A R C H I D O M
BIURO PROJEKTÓW I NIERUCHOMOŚCI

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 18, tel.: (14) 611-93-10, tel. kom.: 666-895-393
www.archidom.pl   e-mail: biuro@archidom.pl

Chronów (10 a) 
dz. budowlana. Media w zasięgu, 

dojazd drogą asfaltową.
39.000 zł

Lipnica Górna (10 a)
dz. budowlana, położona blisko 

lasu, idealna pod rekreacje. 
50.000 zł

Ostrów Królewski (58 a)
dz. bud.-rolna. Media: prąd, woda, 

gaz. Cicha, spokojna okolica.
52.000 zł

Zbydniów, k. Łapanowa (21 a)
dz. budowlana, uzbrojona, 

wymiarowa.
59.000 zł

Siedlec
dz. budowlana, wszystkie media, 

35 km do Krakowa
59.000 zł

Borówna (35 a)
dz. bud.-rolna, położona 
w widokowym miejscu.

61.000 zł

Leksandrowa (10 a)
dz. budowlana, w II linii zabudowy, 
uzbrojona, wymiary: 21 m x 45 m

63.000 zł

Lipnica Górna (14 a)
dz. budowlana, atrakcyjnie usy-
tuowana, o wym.: 44 m x 32 m 

70.000 zł

Rajbrot (19 a)
dz. budowlana, zabudowana domkiem 
drewnianym, uzbrojona + 21 a lasu

70.000 zł

Cichawa/Książnice (19 a )
dz. bud.-rolna, płaski teren, 

wszystkie media
75.000 zł

Nowy Wiśnicz (12,4 a)
dz. budowlana, na lekkim  
wzniesieniu, widokowa,  

ok. 1 km do centrum
90.000 zł

Bochnia (9 a)
dz. budowlana, płaski teren, wym.: 
25 m x 37 m, uzbrojona, 1,5 km 

do centrum
108.000 zł

Brzeźnica (23 a)
dz. budowlana, położona przy 

lesie, graniczy z Bochnią
118.000 zł

Bochnia (28 a)
dz. budowlana, uzbrojona, 

położona w ładnej okolicy, kom-
pletne uzbrojenie

209.000 zł

Wola Nieszkowska 
Dom rekreacyjny o pow. 54 m2, 

dz. 32 a, ładna okolica
96.000 zł

Łapczyca
drewniany dom, dz. 10 a, dobra 

lokalizacja, ok. 30 km do Krakowa
113.000 zł

Brzeźnica
drewniany dom na murowanym 

podpiwniczeniu w dobrym stanie, 
dz. 19 a (przy lesie)

115.000 zł

Łapczyca
Dom o pow. 60 m2, wszystkie 

media. Bardzo dobra lokalizacja.
180.000 zł

Bochnia
Dom w stanie surowym zamkniętym, 

instalacje rozprowadzone na 
parterze, blisko do centrum

252.000 zł

Stanisławice
Nowy dom o pow. 122 m2,  

w stanie surowym otwartym,  
dz. 8 a. Dogodna lokalizacja.

279.000 zł

Dabrowica
Dom o pow. 140 m2,  
bardzo ładna dz. 30 a

300.000 zł

Lipnica Górna 
Dom do zamieszkania + bud. 
gospod. garażowe, dz. 1,67 ha

319.000 zł

okolice Nowego Wiśnicza
Dom z 2003 r., do zamieszkania, 
w bardzo dobrym stanie, dz. 60 a

390.000 zł

Proszówki
Nowy dom w stanie  

deweloperskim, dz. 9 a
465.000 zł SUPER CENA!

Bochnia
Nowy dom o pow. 147 m2, w stanie 

deweloperskim, dz. 6,22 a
560.000 zł

Bochnia
Nowy dom o pow. 180 m2, w stanie 
deweloperskim, widokowa dz. 9 a

610.000 zł

Bochnia
Dom do zamieszkania o pow.  

176 m2, parterowy z poddaszem 
użyt. (2003 r.), dz. 10 a

665.000 zł

okolice Nowego Wiśnicza
rezydencja do zamieszkania,  

dz. 68 a
900.000 zł

Bochnia (48 a)
DZIAŁKA INWESTYCYJNA 

w dobrej lokalizacji,  
bezpośrednio przy drodze asfaltowej

620.000 zł z VAT

BOCHNIA, ul. Św. Jana – mieszkanie o pow. 48 m2 na IV piętrze,  
w b. dobrym stanie - 179.000 zł

BOCHNIA – lokal do wynajęcia, około 2 km od centrum miasta. 
Znajduje się w nowo powstałym budynku, na I piętrze. Łączna powier-
zchnia lokalu – 98 m2. Wynajem 2200 zł + media

BOCHNIA – do wynajęcia hala magazynowa lub produkcyjna, o łącznej 
pow. 458 m2. Hala jest złożona z dwu pomieszczeń z osobnymi bra-
mami wejściowymi i może być wynajmowana opcjonalnie: 203,5 m2 
lub 254,5 m2. Wysokość: 4,5 m2. Wynajem – 5500 zł (do podanej 
ceny należy doliczyć podatek VAT oraz media wg zużycia)

KONDyG-
NACJA

METRAż LICZBA 
POKOI

CENA

parter 49,4 m2 2 202.000 zł

I piętro 64,7 m2 3 290.000 zł

I piętro 75,8 m2 4 330.000 zł

II piętro 64,7 m2 3 288.000 zł

II piętro 74,8 m2 3 327.000 zł

III piętro 56,8 m2 3 255.000 zł

III piętro 48,0 m2 2 210.000 zł

NOWE MIESZKANIA W BOCHNI  
Osiedle Wygoda – blok 

www.mieszkania.bochnia.pl
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AL. KIJOWSKA
Mieszkanie 2-pokojowe w stanie idealnym 
o pow. 34 m2, w nowoczesnym budynku 
z monitoringiem i podziemnym park-
ingiem. Mieszkanie w pełni umeblowane i 
wyposażone.
CENA: 310 000 zł

Buy House
Tel. (12) 428-50-58

UL. LENARTOWICZA, STARE MIASTO 
95 m2, 2 pokoje, stan budynku: bardzo 
dobry, winda, mieszkanie do remontu 
CENA: 870 000 zł

Leach & Lang
Tel. 606-978-979

UL. SZLAK, STARE MIASTO
38 m2, 6 piętro, nowe, umeblowana 
kuchnia, 
miejsce postojowe w cenie. 
CENA: 550 000 zł

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

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

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

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: 1 700 000 zł

Buy House 
Tel. (12) 428-50-58

UL. DOBREGO PASTERZA
wolnostojący, 170 m2, podpiwniczony, 
działka 12 a, garaż dwustanowiskowy, 
możliwość rozbudowy. 
CENA: 1 099 000 zł 

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

BOCHNIA
Dom do zamieszkania o pow. 176 m2, 
parterowy z poddaszem użyt. (2003 r.), 
dz. 10 a.
CENA: 665.000 zł

ARCHIDOM
Tel. (14) 611-93-10

LUDWINÓW
Nowe mieszkanie o pow. 94 m2,  

na II piętrze w eleganckim apartamentowcu, trzy duże 
pokoje, kuchnia, łazienka, osobno WC, taras, winda.

CENA: 680 000 zł
Interwest

Tel. (12) 431-21-64

ŚRÓDMIEŚCIE
Działka 5,11 a

Blisko ronda Mogilskiego, w sąsiedztwie zabudowy wysokiej.
Doskonała na lokatę kapitału.

Grunt
Tel. 12 632-88-38

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

WOLA JUSTOWSKA
Dom wolnostojący, 217 m2
działka 8 a, wykończony w najwyższym 
standardzie,
światowy design
CENA: 4 000 000zł

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

BOCHNIA 
Działka budowlana 9 a, płaski teren, 
wym.: 25 m x 37 m, uzbrojona,  
1,5 km do centrum
CENA: 108.000 zł

ARCHIDOM
Tel. (14) 611-93-10

RADZIWIŁŁOWSKA
Mieszkanie 1-pokojowe z oddzielną kuchnią i łazienką,  

o łącznej pow. 36 m2, po remoncie, dodatkowo antresola  
ok. 10 m2.

CENA: 399 000 zł
Interwest

Tel. (12) 431-21-64

BOREK FAŁĘCKI
Działka 32,5 a

bardzo atrakcyjna lokalizacja – rejon ul. Żywieckiej.
Działka o elastycznym przeznaczeniu, wymiary : 45 m x 70 m.

CENA: 60 000 zł/a
Grunt

Tel. 12 632-88-38
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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

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

KRAKÓW, UL. KS. MEIERA 
Do wynajęcia 54 m2, 2 pokoje z aneksem kuchennym.  

Umeblowane, pralka, lodówka.
CENA: 1.000 zł
GEOFORMAT

Tel. (12) 623-02-69

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

UL. TRAUGUTTA
Do wynajęcia piękne poddasze 30 m2  
z aneksem kuchennym i antresolą-sypialnią. 
Wynagrodzenie płaci właściciel.
CENA: 1300 zł

GEOFORMAT
Tel. (12) 623-02-69

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Bielsko-Biała,QQ  Osiedle Karpackie, 61,4 m2, trzy poko-
jowe, IV p./ IX p. W cenie mieszkania projekt aranżacji 
wnętrza wykonany przez architekta. Salon połączony 
z kuchnią o zabudowie dębowej. Mieszkanie posia-
da szafy wnękowe, pawlacze oraz schowki. Loggia 
wykafelkowana, okna PCV z roletami, podwójne 
drzwi wejściowe. Duża ilość miejsc parkingowych, 
bezpieczne dojście do przedszkola, szkoły, przychodni, 
sklepów. Cena 195.000 zł. Tel. 601-163-102, e-mail: 
historyk_a@op.pl

Gdańsk MorenaQQ , 64 m2, trzypokojowe. Mieszkanie 
słoneczne, dwustronne, nowe okna pcv z roletami, 
w pokojach panele, ściany cekolowane, wymienione 
kaloryfery, łazienka i wc kafle, terakota w korytarzu 
terakota i zabudowy komandora. Cena 359.000 zł. 
Tel. 601-056-767, e-mail: adam293@vp.pl 

Gdańsk ZakoniczynQQ , 42 m2, zadbane, na ogrodzonym 
osiedlu z bramą wjazdową na pilota. W pokojach 
panele, w sypialni oryginalna zabudowa, kuchnia z 
osprzętem w cenie. W pobliżu sklepy, szkoła, przed-
szkole. Cena 249.000 zł, e-mail: arek@fashionpr.pl

Gdańsk KiełpinekQQ , 54 m2, dwupoziomowe z tara-
sem15 m2. Kuchnia w zabudowie wraz ze sprzętem 
AGD. Łazienka wykafelkowana. Mieszkanie gotowe 

do zamieszkania. Cena: 349.000 zł. Tel. 601-832-507, 
e-mail: a.siwa-niedrowska@wp.pl

Kielce WietrzniaQQ , 52,5 m2, wykończone w wysokim 
standardzie, meble na zamówienie. Wspaniały widok 
z balkonu na Telegraf, cisza i spokój, brama wjazdowa 
do posesji i drzwi garażowe sterowane pilotem, duża 
piwnica. Miejsce postojowe w garażu podziemnym w 
bardzo dobrym miejscu przy bramie. Cena 349.000 zł. 
Tel. 696-488-481, e-mail: dari1@poczta.onet.pl

Koszyce, QQ 60,5 m2, 3 pokoje, I p./I p., blok czterorodzin-
ny. Jasna kuchnia, parkiety, flizy. Działka + komórka 
+ garaż murowany 24 m2 z kanałem i prądem. Całość 
ogrodzona. Cena 240.000 zł do negocjacji. Tel. 511-
541-256

Kraków, os. AlbertyńskieQQ , 41,2 m2, IV piętro z IV, 
dwupokojowe z oddzielną kuchnią i loggią. Blok z 
cegły, wyremontowany, ocieplony, zadbany, otwierany 
na domofon. Do mieszkania przynależy piwnica ok. 
5 m2, dodatkowo na parterze jest wózkownia, a na 
każdym piętrze suszarnia. Teren bardzo ładny, zielony 
z placami zabaw i parkiem. Cena 255.000. Tel. 604-
111-156, e-mail: aneta_kepka@wp.pl

Kraków, Al. Daszyńskiego, QQ Śródmieście, koło Hali 
Targowej, 49,2 m2, 2 pokoje, duża jasna kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Ładnie wykończone. Cena 
520.000 zł. Tel. 506-006-727
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III p./ IV p., 3 pokoje w pełni wyposażone i umeblo-
wane, w wysokim standardzie.  Ładne, zadbane, 
przestronne osiedle, duża ilość zieleni w sąsiedztwie 
park (100 m, przedszkole 150 m, sklepy 50 m, auto-
bus, tramwaj. Do mieszkania przynależy obszerna, 
bezpieczna piwnica - 4,5m2. Cena 330.000 zł. Tel. 660-
932-472, e-mail: supermieszkanko5@gmail.com

Kraków, ul. F. NillaQQ , Krowodrza, 46,6 m2, dwupo-
kojowe, VIII piętro/IX p., 5-letnie. Cena 410.000 zł. 
Tel.505-038-179

Kraków, ul. FiołkowaQQ , jednopokojowe, eleganckie, 
garaż. Cena 220.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Gdańska, QQ Olsza II, 38 m2, wysoki parter, 
dwupokojowe, jasna kuchnia, loggia, piwnica. Bardzo 
dobra lokalizacja – blisko przychodnia z apteką, szkoły, 
przedszkola, sklepy. Komunikacja MPK doskonała w 
każdym kierunku. Cicha okolica, dużo zieleni. Cena 
297.000 zł. Tel. 798-351-904

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

Kraków, KazimierzQQ , Stare Miasto, 82 m2, nowa 
plomba z 2001 r., starannie wykończone w wysokim 
standardzie, umeblowane, stan idealny - do wejścia. 
Cena 890.000 zł do negocjacji. Tel. 691-676-091, e-
mail: olbertj@op.pl

Kraków, ul. KobierzyńskaQQ / Grota Roweckiego, 30 m2, 
IV piętro/ IV p., pokój z kuchnią, duża łazienka, loggia, 
piwnica. Mieszkanie po remoncie (blisko Tesco). Cena 
260.000 zł. Tel. 505-490-293

Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów, QQ Krowodrza, 64 m2, 
III piętro/ IV p., czteropokojowe, osobna widna kuch-

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

BRONOWICE MAŁE

Dom piętrowy pow. 135 m2. Dz.  3,3 a. Parter: osobne wejście, 
 2 pokoje, łazienka, wc, możliwość prowadzenia dział. gosp. 

Piętro: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Parterowy budynek  
widoczny na lewym zdjęciu wchodzi w skład nieruchomości  

(pow. ok. 60m2 – do remontu).  
Tel. 504 85 23 55 (właściciel)

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl
Kraków, ul. Białoprądnicka,QQ  Biały Prądnik, 70 m2, 
III piętro w bloku IV p. wybudowanym w 2000 r. 
Mieszkanie składa się z salonu, dwóch sypialni, jasnej 
kuchni, balkonu, łazienki. W cenę mieszkania wliczony 
jest garaż oraz komórka lokatorska. Cena 550.000 zł. 
Tel. 508-124-601, e-mail: keratoma@tlen.pl

Kraków, BronowiceQQ , część domu z oddzielnym 
wejściem, 50 m2, działka 1,1 a, dwupoziomowe, 
po całkowitym remoncie. Opłaty roczne 50 zł. Cena 
280.000. Tel. 793-003-939

Kraków, ul. Daliowa, QQ Podgórze – Kurdwanów, 30 m2 
(po podłodze), pow. użytkowa 24,7 m2. Pokój połą-
czony z kuchnią, łazienka i przedpokój. Ogrzewanie 
centralne z lokalnej kotłowni, woda ciepła i zimna, 
gotowanie na prąd z możliwością włączenia gazu. 
Ciekawe mieszkanie na poddaszu w kilkuletnim bloku, 
ze skosami i oknami połaciowymi. Cena 159.000 zł. 
Tel. 501-132-970, e-mail: pozorski@adres.pl

Kraków, ul. Daszyńskiego, QQ hipoteczne, 39 m2, I pię-
tro, parkiety, flizy, po remoncie (do zamieszkania). 
Cena 320.000 zł. Tel. 698-089-645

Kraków, Dąbie, QQ Śródmieście, 82 m2, jednopoziomo-
we, cztery pokoje, kuchnia, dwa przedpokoje, dwie 
łazienki, dwa wejścia, dwie loggie, dwie piwnice, 
dwa miejsca postojowe + garaż. Cena 630.000 zł. 
Tel. 509-194-085

Kraków, ul. Długa, QQ piętro kamienicy, 230 m2 i strych, 
III piętro wolne. Cena 1.500.000 zł. Tel. 509 715 
821

Kraków, ul. Długa, QQ Stare Miasto, w odrestaurowanej 
zabytkowej kamienicy z 1895 r. Do sprzedania razem 
lub oddzielnie ¾ nieruchomości: II p., 117 m2, wys. 
3,5 m, balkon 10 m2 + piwnica 27 m2; III p., 115 m2 
+ balkon 16 m2 + piwnica 17 m2; strych 128 m2 do 
adaptacji i rozbudowy. WZ na nadbudowę w toku. 
Cena 3.400.000 zł Tel. 607-050-398

Kraków, ul. Estońska, QQ Podgórze Duchackie, 57 m2,  
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nia, łazienka i WC, duży balkon – loggia, normalna 
piwnica + dodatkowe pomieszczenie w piwnicy razem 
z sąsiadem. Cena 439.999 zł. Tel. 506-764-174, e-mail: 
michal_macko@yahoo.com 

Kraków, Krowodrza QQ 90 m2, trzypokojowe w zadba-
nej międzywojennej kamienicy. Ogród, duża piwnica, 
niskie opłaty. Cena 650.000 zł. Tel. 501-508-495

Kraków, ul. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ , 92 m2, dwupo-
ziomowe z garażem (w cenie 30.000 zł) oraz komórką 
lokatorską. Budynek dwupiętrowy na ogrodzonej po-
sesji z własną kotłownią. I poziom: salon z kominkiem 
i balkonem, kuchnia półotwartą z jadalnią, łazienka.  
II poziom: dwie sypialnie, łazienka. Mieszkanie 
sprzedawane wraz z meblami i wyposażeniem. Cena 
790.000 zł. Tel. 794-307-438, e-mail: jbski@wp.pl

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

Kraków, ul. Oświecenia, QQ 64 m2, ustawne, słoneczne, 
o dwustronnym rozkładzie. 3 pokoje mają 18 m2,  
12 m2, 9 m2, do tego łazienka, wc, kuchnia oraz duża 
piwnica. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne. 
Możliwość pozostawienia wyposażenia i mebli. Cena 
350.000 zł. Tel. 601-436-663, e-mail: elzbieta_pawel@
ists.pl

Kraków, os. Piastów, QQ Nowa Huta, 47,54 m2, dwa 
pokoje, wyremontowane, zadbane, kompletnie 
umeblowane. W kuchni i łazience płytki ceramiczne 
na ścianach i podłodze, osobne WC, piecyk gazowy 
Junkers, wymienione instalacje. Loggia wyłożona 
terakotą. W pokojach na podłodze panele. Kuchnia 
jasna, pokoje przestronne z osobnymi wejściami. Cena 
275.000 zł. Tel. 602-722-393

Kraków, ul. Pszona QQ trzypokojowe, nowe, wykończo-
ne, garaż. Cena 490.000 zł. Tel. 509-715-821

Kraków, ul. Radzikowskiego, QQ Krowodrza, 51,3 m2, 
dwupokojowe, oddzielna kuchnia, duża garderoba, 
balkon 3,3 m2, piwnica 1,8 m2. Wszystkie media 
opomiarowane, w mieszkaniu nie ma gazu, własna 
kotłownia. Wspólnota mieszkaniowa, niski czynsz – 
153 zł. W klatce schodowej dwie windy, przed blokiem 
duży parking, planowanie ogrodzenie osiedla. Świetna 
lokalizacja – blisko centrum – dobra komunikacja, 
sklepy, Makro, Ikea. Cena 360.000 zł. Tel. 662-002-
422, e-mail: anmu@poczta.onet.pl

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

Kraków, os. SpółdzielczeQQ , Nowa Huta, 50 m2,  
III piętro z IV, dwupokojowe, z dużą, słoneczną 
kuchnią, łazienką i loggią. Okolica zielona, spokojna,  
w pobliżu także przedszkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum i liceum. Cena 270.000 zł. Tel. 600-417-
528, e-mail: izolda01@wp.pl

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl

Lokal użytkowy z niezależnym wejściem z ulicy. Usytuowany na parterze budynku. 
Wykonany w pełnym standardzie. Usytuowany w osiedlu o znacznym zaludnieniu.  

W sąsiedztwie inne lokale handlowo-użytkowe. Lokal składa się z czterech pomiesz-
czeń o powierzchniach: 22 m2, 23 m2, 10 m2, 9,2 m2, WC - 1,8 m2, wiatrołap 3 m2. 

Istnieje możliwość zmian adaptacyjnych powierzchni poprzez przesunięcie  
lub usunięcie ścian działowych. W lokalu internet i telefon. Cena: 760.000 zł

www.nieruchomosci-jurajskie.pl l biuro@nieruchomosci-jurajskie.pl
502-156-024, 012 419-34-46
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Kraków, ul. Szlak QQ Stare Miasto, 75,1 m2, I piętro, trzy-
pokojowe, kuchnia z jadalnią, łazienka, dwa balkony. 
Mieszkanie po remoncie, może być również na biuro. 
Cena 750.000 zł. Tel. 668-320-384

Kraków, Śródmieście, QQ Prądnik Czerwony, 58,3 m2, trzypo-
kojowe, WC osobno, loggia, zadbane, słoneczne, panora-
ma Krakowa i Tatr. Cena 380.000 zł. Tel. 880-397-580

Kraków, ul. TurniejowaQQ  Podgórze, 73 m2, trzypokojo-
we + miejsce parkingowe w cenie mieszkania. Osobna 
kuchnia, wyposażona, lodówka, kuchnia z piekarnikiem, 
okap, płytki, łazienka, WC, przedpokój – płytki, pokoje 
– panele. Dwa balkony, okno kuchenne + mały pokój 
– rolety. Zamieszkane tylko w 2006 r. Cena 490.000 zł. 
Tel. 785-555-559, e-mail: misiek@kr.home.pl

Kraków, ul. Turniejowa, QQ Podgórze, 95 m2, blok z cegły 
z 1998 r. Mieszkanie posiada cztery osobne pokoje, na 
podłogach parkiet. Kuchnia osobna, jasna, ze spiżarką 
(13 m2), widna łazienka, osobne WC, w przedpokoju 
szafa wnękowa z lustrami oraz pawlacze. Mieszkanie 
posiada loggię (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. Wrocławska QQ kamienica, 101 m2, dwu-
poziomowe, II piętro/ II p., stan deweloperski. Cena 
800.000 zł. Tel. 602-840-728

Kraków, ul. WysłouchówQQ , Podgórze, 60 m2, I p., 
trzypokojowe z balkonem. Blok ocieplony, parking 
pod blokiem, bliskie sąsiedztwo szkoły, przedszkola, 
ośrodka zdrowia, fitness, basen. Do mieszkania przy-

należą dwie piwnice. Blok wybudowany w 1983 roku. 
Cena 325.000 zł. Tel. 721-338-781, e-mail: kierownica.
magda@gmail.com

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 piętro, 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)

Kraków, ul. Żuławskiego, QQ Stare Miasto, 70 m2, jasne, 
przestronne i funkcjonalne. Salon połączony z otwar-
tą kuchnią 36 m2, sypialnia 11 m2, łazienka 5,5 m2 i 
przedpokój oraz antresola ok. 14 m2. Mieszkanie w 
całości umeblowane. Ogrzewanie gazowe indywidual-
nie ustawiane. Do mieszkania przynależy piwnica oraz 
schowek na klatce schodowej. Wideodomofon, okna 
aluminiowe, klimatyzator, brak windy. Cena 610.000 zł. 
Tel. 601-463-320

Reda,QQ  76,1 m2, dwupoziomowe; I poziom: duży salon 
z ozdobnym kominkiem, jasna kuchnia, łazienka z 
prysznicem z panelem do masażu, przedpokój; II po-
ziom: dwa pokoje w tym jeden ze skosami, łazienka z 
wanną, przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica 
o pow. 5,6 m2. Cena: 439.000 zł. Tel. 796-569-944

Skawina, QQ 50 m2, dwupokojowe, na I piętrze jedno-
piętrowego budynku z cegły. Jasna kuchnia, ume-
blowana, nowe okna pcv, drzwi antywłamaniowe, 
panele podłogowe, piwnica. Cena 260.000 zł. Tel. 
603-782-440, e-mail: nummus@wp.pl

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

Warszawa BemowoQQ , 45 m2, rozkładowe, wykończo-
ne, taras 7m2,widna kuchnia, strzeżone, ogrodzone. 
Cena 435.000 zł. Tel. 786-060-786, e-mail: szadro-
zny@gmail.com 

Warszawa BielanyQQ , 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

Warszawa BielanyQQ , 166 m2, mieszkanie wykończo-
ne w wysokim standardzie, zabudowana kuchnia,  
5 szaf wnękowych, garderoba, centralny odkurzacz, 
ogrzewanie podłogowe, duża dwuosobowa wanna  
z jacuzzi, dwa miejsca w garażu podziemnym, bez-
pośrednio pod mieszkaniem, loggia z markizą, jeden  
z balkonów zabudowany. Cena 1.300.000 zł. Tel.  
502-030-405, e-mail: adfilka1@o2.pl

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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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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Warszawa MokotówQQ , 57,2 m2, parter, trzypokojowe, 
widna kuchnia, balkon, piwnica. Miejsce postojowe 
na parkingu osiedlowym (50 m od budynku) w cenie 
4900 zł. Znakomity punkt komunikacyjny. W pobliżu 
przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólno-
kształcące, przychodnia lekarska. Cena 439.000 zł. 
Tel. 662-310-266, e-mail: neti@skorosze.net

Warszawa Praga PółnocQQ , 33,1 m2, jednopokojowe z 
oddzielną kuchnią. Budynek monitorowany, domo-
fon, drzwi antywłamaniowe, licencjonowany zamek. 
Do mieszkania przynależy piwnica 3 m2. Możliwość 
parkowania przed blokiem. Jest garaż podziemny 
(dodatkowo płatny) i miejsce na wózki lub rowery. 
TV kablowa, kabel telefoniczny. Cena 265.000 zł. Tel. 
503-754-573, e-mail: b.ignasiak@bgk.com.pl

Warszawa ŚródmieścieQQ , 36 m2, dwupokojowe z kuch-
nią, na pierwszym piętrze w trzypiętrowej kamienicy 
w bardzo dobrej lokalizacji, okna na ul. Świętojańską. 
Lokal jest po remoncie generalnym, kompletnie wy-
posażony w meble wysokiej jakości. Cena 580.000 zł. 
Tel. 519-135-316, e-mail: rrb16@tlen.pl

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

Wieliczka, ZadoryQQ , 58 m2, I piętro/III p., dwupokojo-
we, oddzielna kuchnia z zabudową, łazienka, przed-
pokój. Rok budowy 1999. Do mieszkania przynależy 
część wspólnej piwnicy oraz miejsca parkingowe przed 
budynkiem. Własność hipoteczna, wspólnota miesz-
kaniowa. Blisko przedszkole, szkoły, sklepy, fitness, 
przystanek autobusowy, busy co 5 minut, 3 km od 
granic Krakowa. Cena 355.000 zł. Tel. 697-809-899, 
e-mail: m_heba@wp.pl

okQQ . Wieliczki, 39 m2, po kapitalnym remoncie. Wszyst-
kie instalacje nowe, blok ocieplony w zeszłym roku. 
Okna PCV, drzwi antywłamaniowe, parkiet, płytki, 
umeblowane i wyposażone, pralka, lodówka, meble. 
Cena 200.000 zł. Tel. 793-158-358, e-mail: marek.
kapusta@poczta.fm

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
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SPRZEDAŻ DOMY
Borne SulinowoQQ , 250 m2, działka 4,5 ha, w domu 
trzy samodzielne mieszkania. Nadaje się na mały 
pensjonat, dom spokojnej starości lub pod wynajem. 
Miejscowość wśród lasów nad jeziorem. Do mieszkań 
należą duże piwnice, strych i ogrodzona zagospoda-
rowana działka. Cena 600.000 zł. Tel. 693-346-894, 
e-mail: ewa1964s@interia.pl

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

GrabieQQ , 40 km od Krakowa, dom 200 m2, działka 14 a, dwa 
garaże + altana. Zadbany, wypielęgnowany ogród, 
widok z działki na góry; spokój, cisza i świeże powie-
trze. Cena 570.000 zł. Tel. 668-843-434

ok. Grójca, WorówQQ , 280 m2, działka 1,5 ha. W skład 
gospodarstwa wchodzą: budynek mieszkalny, repre-
zentacyjny, trzykondygnacyjny o wysokim standardzie. 
Dojazd do gospodarstwa drogą asfaltową. Jest moż-
liwość podzielenia ziemi na działki. Cena 990.000 zł. 
Tel. 510-003-828, e-mail: marcinek14129@wp.pl

Kalwaria ZebrzydowskaQQ , Podlesie, 160 m2, działka 
8,6 a, wolnostojący budynek mieszkalny z częścią 
warsztatową, częściowo podpiwniczony, z poddaszem 
częściowo zaadoptowanym. Przez lata funkcjonował 
warsztat stolarski. Idealna lokalizacja 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. KrakowaQQ , 300 m2, działka 15 a, nowy superno-
woczesny dom w pełni urządzony, wykończony w 
najwyższym standardzie. Garaż dwustanowiskowy, 
centralne nagłośnienie, odkurzacz centralny, moni-
toring nowoczesny ogród z nawodnieniem. Ogród 
zimowy z aluminium, instalacja solarna. Dom na 
wzgórzu, ekspozycja południowa. Cena 2.600.000 zł. 
Kontakt e-mail: pajb@interia.pl

ok. KrakowaQQ , Michałowice, 220 m2, działka 5 a, bliź-
niak z 2007 r., z basenem, wykończony, do zamiesz-
kania. Cena 1.150.000 zł. Tel. 696-600-471

KrakówQQ , ul. Biała, Krowodrza, 62 m2, działka 3,6 ha, po-
łowa domu z 1960 r. dachówką. W skład sprzedawanej 
nieruchomości wchodzą: piwnice (62 m2), mieszkanie 
o pow. 62 m2, składające się z dwóch pokoi, 15 m2 
kuchni, łazienki i przedpokoju. Część mieszkalna po 
generalnym remoncie, wysokie poddasze o pow. 62 m2 
(ściana kolanowa na wys. ok. 1 m) do własnej aranżacji. 
Cena 510.000 zł do negocjacji. Tel. 507-654-478, e-mail: 
mieszkaniebiala1@poczta.fm

KrakówQQ , ul. Hamernia, Wola Justowska, 380 m2, 
działka 4 a. Budynek mieszkalno-usługowy, wysoki 
standard, własny kompleks SPA /grota solna, sauna, 
jacuzzi/. Obecnie działa jako ośrodek wypoczynkowy: 
8 pokoi z łazienkami, kuchnia, recepcja, salka z ko-
minkiem oraz samodzielne dwa pokoje, mieszkanie 
z aneksem kuchennym i łazienką. Na terenie posesji 
znajduje się parking, ogródek z oczkiem wodnym i 
grillem. Cena 2.600.000 zł. Tel. 501-247-155, e-mail: 
biuro@jovicolors.pl

KrakówQQ , Nowa Huta, 160 m2, działka 7 ha. Parter 
– wiatrołap, hall, salon z kominkiem, wyjście na ta-
ras i do ogrodu, kuchnia, jadalnia, pokój gościnny, 
łazienka, pom. gospodarcze, garaż. Poddasze: trzy 
duże sypialnie, pokój kąpielowy, duża garderoba, 
hall. Podgrzewane podłogi w kuchni, wiatrołapie, 
hallu, obu łazienkach, rolety antywłamaniowe, alarm, 
bramy na pilota. Cena 1.050.000 zł. Tel. 508-269-447, 
e-mail: megg_56@op.pl 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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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

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

Telefon 602 755 654
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KrakówQQ , Olsza, Dom na działce 10,5 a, prąd, woda, 
kanalizacja. Cena 900.000 zł. Tel. 12-425-10-41, 507-
781-580

KrakówQQ , ul. Przegorzalska, Zwierzyniec, 150 m2, dział-
ka 2,8 a, dół ok. 90 m, góra o tej samej powierzchni, 
minus skosy, co daje ok. 60 m, dodatkowe 20 m 
zajmuje taras i garaż pod nim. Bardzo ładna bryła bu-
dynku. Na dole są dwa wykończone pokoje, łazienka, 
osobna ubikacja, dwa przedpokoje i trzeci pokój do 
wykończenia. Na górze mogą być dwa lub trzy pokoje, 
zależnie od potrzeb. Z góry rozciąga się piękny widok 
na Wisłę. Cena 570.000 zł. Tel. 504-120-162

LanckoronaQQ , 30 min. od Centrum Krakowa, po-
wierzchnia ok. 240 m2, działka widokowa, 18,5 a; 
parter luksusowo wykończony, poddasze w stanie 

deweloperskim, garaż w budynku. Cena 780.000 zł. 
Tel. 511-720-282

ok. LęborkaQQ , Dziechlino, 134 m2, salon 36 m2, dział-
ka 0,3 a, położony w pięknej wsi z widokiem na lasy  
i pola, 4 km do jeziora Krępkowice. Budynek i działka 
nie są obciążone hipoteką. Cena 500.000 zł. Tel. 602-
698-532, e-mail: portofino0@op.pl

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

ok. Michałowic, QQ Masłomiąca, 160 m2, działka 8,3 a, ok. 
10 km od centrum Krakowa. Domy w stanie dewelo-
perskim (jeden jest wykończony całkowicie wewnątrz), 
z zewnątrz wykończone (drewno, kamień). Cena: dom 
145 m2 – 725 000 zł, dom 160 m2 – 795 000 zł, dom 
160 m2 – 795 000 zł. Cena 795.000 zł. Tel. 790-551-
316, e-mail: a.bieniecka@saritor.com

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

Michałowice-Komora, QQ 180 m2, działka 4 a, enklawa 
kilku domów, na zamkniętym, strzeżonym osiedlu. 
Wysoki standard, wykończony, urządzony, do za-
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mieszkania. Cena 900.000 zł. Tel. 509-828-437, 602-
648-464. 

Michałowice-Komora, QQ 245 m2, nowy, luksusowy, do 
zamieszkania, oryginalny ogród z kaskadami. Ogro-
dzenie z kamienia w rozliczeniu możliwe mieszkanie. 
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 8,3 a, widokowa, po-
łudniowa. 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 21 a z lasem, dom w za-
budowie bliźniaczej, wykończony, do zamieszkania. 
Teren ogrodzony, kostka, bramy na pilota, piec kon-
densacyjny, ogrzewanie podłogowe, piękny widok, 
super lokalizacja. Cena 760.000 zł. Tel. 601-803-540

Mogilany, QQ ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, 10 a, 
nowy, wykończony, alarm, rolety, kamery, teletechni-
ka, pięć pokoi, dwie łazienki, garaż. Cena 1.259.000 
zł. Tel. 606-400-808

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

NiepołomiceQQ , 100 m2, działka 1,1 ha, dom z bu-
dynkiem gospodarczym, przy drodze asfaltowej. W 
pobliżu znajduje się centrum handlowe, ośrodek 
zdrowia, apteka, przedszkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum, poczta itp. Bliska odległość do Puszczy 
Niepołomickiej i okolicznych lasów. Cena 750.000 zł. 
Tel. 696-087-526, e-mail: ssekunda@interia.pl

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

Piwniczna-Zdrój,QQ  360 m2, działka 10,5 ha, Stylowa 
drewniana willa(pensjonat) nad Popradem, blisko wie-

lu stoków narciarskich : Wierchomla, Kokuszka, Sucha 
Dolina na Kosarzyskach i w budowie Kicarz kilkaset 
metrów od domu. Liczne szlaki turystyczno-widokowe 
i rowerowe. Budynek w 2007 roku przeszedł grun-
towny remont. Cena 790.000 zł do negocjacji. Tel. 
503-659-222, e-mail: willa.mila@interia.eu

Pszczyna QQ 220 m2, działka 12 a, dwupiętrowy z lat 
60. Cena 440.000 zł do negocjacji. Tel. 502-274-943, 
e-mail: matlew@poczta.onet.pl

SkawinaQQ , 216 m2, działka 5,24 a, sześć pokoi, dwie 
łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, ga-
raż. 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

SuchodółQQ , 130 m2, działka 82 a, koszt przepisu po-
nosi kupujący – ok. 8000 zł. Cena 350.000 zł. Tel. 
683712167, e-mail: bak-a@wp.pl

Sulejówek,QQ  Ratajewo, 154 m2, działka 4,25 a, pół 
bliźniaka w stanie surowym (projekt „Klasyka 2”) z 
ładną działką o pow. 425 m2, w sąsiedztwie domów 
jednorodzinnych. Parter: wiatrołap, hall, kuchnia, sa-
lon z kominkiem, wc, pokój, pomieszczenie gospodar-
cze, garaż. Piętro: sypialnia z garderobą, trzy pokoje, 
łazienka; strych. Cena 550.000 zł. Tel. 601-384-585, 
e-mail: gm.bh@wp.pl

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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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. 605 877 476

OFERTA  
DLA  

INWESTORA

Wieliczka
Wolno stojący 210 m2
Do zamieszkania, nowy, wykończony 
wewnątrz i na zewnątrz.
Działka widokowa, ogrodzona,  
zagospodarowana 10 a
Sprzeda właściciel. Cena 870.000 zł
Tel. 0508 32 46 15 
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ok. Szczytna -QQ  Witowo, 135 m2, działka 6 a, do naj-
bliższego jeziora ok. 500 m. Nieruchomość znajduje się 
bezpośrednio nad rozlewiskiem wodnym o powierzchni 
ok. 1 ha. Zabudowanie ma status budynku gospodarcze-
go. Wszelkie formalności niezbędne do zaadaptowania 
lokalu na budynek mieszkalny dopełnię bezzwłocznie 
bez dodatkowych opłat. Cena 40.000 zł. Tel. 883-650-
207, e-mail: andrzej_sobieski@wp.pl

ok. Torunia, QQ Brzezinko, 120 m2, działka 40 a, przebu-
dowany w 2004 r. Do wykończenia została elewacja 
budynku oraz jedno pomieszczenie wewnątrz. Do 
oferty wchodzi także ziemia o pow. 30 a, którą można 
przekształcić w działkę budowlaną. Cena 320.000 zł. 
Tel. 601-752-276, e-mail: gacek278@wp.pl

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

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

gm. WieliczkaQQ , Mietniów, 145 m2, działka 10,14 a, 
dom częściowo wykończony, ocieplony, otynkowany z 
zewnątrz, instalacja wewnętrzna gazowa, elektryczna. 
Media: gaz – doprowadzony i rozprowadzony, prąd 
i woda – doprowadzone do budynku. Parter: salon, 
kuchnia, łazienka, hall, wiatrołap, pomieszczenie go-
spod., garaż; poddasze: cztery sypialnie, garderoba, 
łazienka. Cena 420.000 zł. Tel. 501-650-350, e-mail: 
mietniow@interia.pl

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

Wisła, QQ 108 m2, działka 2,4 a, centrum Wisły. Dom 
piętrowy w zabudowie bliźniaczej. 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki – po generalnym remoncie, własne ujście 
wody, kominek na drzewo, piękne widoki. Cena 
400.000 zł. Tel. 33-858-39-02

Wrząsowice,QQ  152 m2, działka 5 a, w stanie deweloper-
skim PLUS, czyli posiada: okna, drzwi wejściowe, bra-
mę garażową segmentową, automatycznie otwieraną, 
ocieplenie budynku wraz z elewacją i zewnętrznymi 
tynkami, ogrodzenie, brama wjazdowa, fotokomór-
ki. Instalacje: wewnętrzne, gazowa, elektryczna, 
alarmowa, telewizja, domofon. Parter: wiatrołap, 
komunikacja, kuchnia, spiżarnia, salon, WC, garaż, po-
mieszczenie gosp. Piętro: komunikacja, trzypokojowe, 
łazienka. Cena 499.000 zł. Tel. 514-131-413

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

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
ok. Bydgoszczy, QQ Samociążek, 11,3 a, uzbrojona, ok. 
300 m od Zalewu Koronowskiego, sąsiedztwie las i 
czysta przyroda, teren płaski. Cena 155.358 zł. Tel. 
600-925-149, e-mail: kjonczek@gmail.com

ok. Ełku, QQ Ciernie, 30,12 a, nad jeziorem Dybowskim 
(39,3 m linii brzegowej), oddalona od Ełku o 17 km, 
dojazd drogą asfaltową, a następnie utwardzoną, 
podciągnięty do granic działki prąd i woda. Możli-
wość ubiegania się o ustalenia warunków zabudowy 
gospodarczej. Cena 135.540 zł. Tel. 32-248-46-90, 
e-mail: atw_malocha@op.pl

Głogoczów, QQ 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu stary 
las, nowe domki jednorodzinne i nowo powstające 
apartamentowce. Droga asfaltowa, woda, gaz, na 
prąd przyznane są już warunki podłącza. W pełni 
uzbrojona, 250 m od 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 

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
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ok. Mszany Dolnej, QQ komercyjno-budowlana, 0,16 ha, 
na hotel, restaurację, dom weselny, myjnię, parking, 
bar, stację benzynową. Zjazd drogą krajową, media 
na działce. Cena 7000 zł/a. Tel. 12-415-22-97

ok. Myślenic,QQ  Jawornik, 12,5 a, budowlana, płaska, 
lekko pochylona w kierunku południowym, o wymia-
rach szer. 22 m i dł. 52 m. Dojazd do działki drogą 
utwardzoną. Media: prąd, woda, gaz do podcią-
gnięcia około 80 m. W okolicy sklep, punkt apteczny, 
ośrodek zdrowia, szkoła, gimnazjum, przedszkole w 
odległości około 1 km. Cena 130.000 zł. Tel. 660-612-
325, e-mail: afurgala@mp.pl

Niepołomice, QQ 10,16 a, płaska działka budowlana o 
wymiarach 42 m x 24 m w spokojnej okolicy, 2 km od 
centrum. Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz, telefon 
w bezpośrednim sąsiedztwie działki. Cena 157.325 zł. 
Tel. 607-757-885, e-mail: agrraf@gmail.com

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

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

Stanclewo,QQ  3,83 ha, budowlano - rolna, między 
Mrągowem a Biskupcem. Nieruchomość leży bezpo-
średnio przy asfalcie, są media. W odległości 400 m 
jest jezioro Jełmuń, działka graniczy od tyłu z lasem i 
rzeką płynącą bezpośrednio z jeziora. Istnieje możli-
wość wykopania stawu i połączenia z rzeką. Działka 
ma lekko nieregularny kształt. Cena 459.600 zł.  
Tel. 518-666-606, e-mail: lokoso@gazeta.p

Szczyglice,QQ  50 a, budowlana, M1U – budownictwo 
mieszkaniowe, usługi, przy drodze Kraków – Balice. 
Szerokość: 170 m x 42 – 27 m, z możliwością zabu-
dowy szeregowej lub bliźniaczej. Teren zabudowy 
jednorodzinnej, spokojny, z infrastrukturą, media w 
drodze: kanalizacja, prąd, gaz, woda. Cena 1.300.000 zł. 
Tel. 504-940-997, e-mail: kkinga02@gmail.com

Gorzyczki, QQ 12,6 a, budowlana o wymiarach ok. 19,5 
x 64, dojazd drogą asfaltową, sąsiedztwo domków 
jednorodzinnych. Media do podłączenia. Blisko do 
kąpielisk w Olzie. Cena 36.500 zł do niewielkiej nego-
cjacji. Tel. 508-064-036, e-mail: lucek5103@onet.eu

gm. Jerzmanowice – Gotkowice, QQ trzy działki: budow-
lano-rolna 48,8 a, rolna 56,2 a i komercyjna 2 a, przy 
drodze na Olkusz, na dużą podświetlaną reklamę. Tel. 
12-357-14-89 (wieczorem)

KarpaczQQ , 29,3 a, w strefie pośredniej miasta, w za-
sięgu mediów miejskich – sieć wodociągowa, energe-
tyczna, telefoniczna, sanitarna. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego teren 
przeznaczony na cele usług turystycznych i komercyj-
nych. Tel. 655-174-124, e-mail: dorota.koszykowska@
agro-handel.com.pl

Kraków, ul. Agatowa QQ Podgórze, 1,13 a, deweloperska 
pod budownictwo wielorodzinne na pięć domów. 
Możliwość przygotowania całej inwestycji do pozwo-
lenia. Cena 3.250.000 zł. Tel. 608-120-777, e-mail: 
reknowegen@interia.pl

Kraków, ul. EmausQQ , Wola Justowska, Zwierzyniec, 
16,4 a (35 x 45 m), w spokojnej okolicy z dużą ilo-
ścią zieleni. Posiada dwie WZ na dom w zabudowie 
bliźniaczej oraz na dom jednorodzinny. W obu przy-
padkach powierzchnia zabudowy wynosi około 320 m2. 
Prąd i kanalizacja na działce, woda i gaz w ulicy. Cena 
2.100.000 zł. Tel. 691-524-511, e-mail: mdworzan-
ski@gmail.com

Książniczki,QQ  62,46 a (wym. 80 m x 76 m), pod za-
budowę mieszkaniowo-usługową. Media w działce: 
prąd, woda, gaz, kanalizacja, telefon. Cena 1.186.740 
zł. Tel. 601-440-328

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

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

nieruchomości.www.krn.pl

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

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 
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gm. Świątniki Górne, QQ Rzeszotary, 9 a, przy drodze 
asfaltowej. Media: prąd, woda, gaz – w granicy działki. 
Działka w spokojnej i bezpiecznej okolicy, szybki do-
jazd do Krakowa. Cena 145.000 zł. Tel. 510-554-755

SPRZEDAŻ INNE
Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice 
Gorzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się 
dwa domy (1 – budownictwo przedwojenne, 2 – lata 
90.), budynek gospodarczy, trzy szklarnie o łącznej 
pow. 1400 m2 oraz staw. Dom piętrowy, w idealnym 
stanie, z pełnym umeblowaniem oraz wyposażeniem. 
W cenie również 3 ha pola. Gospodarstwo nadaje się 
na prowadzenie agroturystyki, jest to idealne miejsce 
na rekreację i odpoczynek. Cena 800.000 zł. Tel. 501-
054-104

Kamienica, QQ Kamienna Góra, centrum miasta,  
539,5 m2, działka 1,6 a. Obiekt idealny na cele biuro-
we, użytkowe, handlowe. Kamienica jest piętrowa, 
podpiwniczona z poddaszem, w bardzo atrakcyjnym 
punkcie miasta, 50 m od centrum, obok ZUS-u, Ban-
ku Zachodniego oraz parku. W pobliżu jest również 
szkoła. Cena 1.250.000 zł. Tel. 607-460-633, e-mail: 
inglotto@wp.pl

KamienicaQQ , Kraków, ok. Karmelickiej, 1000 m2, działka 
4,5 a, parter i 3 piętra, piwnica, strych. Idealna na 
hotel, uczelnię, klinikę, bank. Cena 8.500.000 zł. Tel. 
609-461-771, 609-221-220

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

Lokal handlowyQQ , Kraków, Borek Fałęcki, 30 m2,  
2006 r., ładny, drewniany, wolno stojący, dach z blachy 
ocynkowanej trapezowej. Wyposażony: WC, internet, 
klimatyzacja, woda, prąd. Okna i drzwi witrynowe. 
Pawilon znajduje się na placu handlowym „Borek”. 
Cena 35.000 zł. Tel. 601-424-550, e-mail: jacneb@
wp.pl

Marina motorowodna, QQ Szczecin, 500 m2, działka 
40 a, działka 4000 m2 z dostępem do rzeki Regalica, 
pomosty, slip w budowie. Hala wysoka 7 m - 250 m2, 
hala magazynowa 150 m2, biura 100 m2, dwa gara-
że. Drogi wewnętrzne i parkingi utwardzone. Całość 
ogrodzona i dozorowana. Dodatkowo domek 30 m2 
z garażem – może służyć jako mieszkanie służbowe. 
Cena 1.800.000 zł. Tel. 601-785-941, e-mail: pakuz@
wp.pl

KUPNO
Dom QQ do 200 m2 lub działkę budowlaną. Okolica: 
Azory, Prądnik Biały, Krowodrza, Zielonki. Tel. 508-
986-125 

Dom, QQ do remontu lub stan surowy zamknięty, okolice 
Myślenic, Gdowa, Rabki, Lubomierzu, Porębie Wielkiej, 
Makowie Podhalańskim. Tel. 12-638-00-56

Mieszkanie, QQ bezpośrednio, 3 – 4 pokoje na os. Dywi-
zjonu 303. Tel. 12-412-33-24

Mieszkanie QQ o powierzchni 40–60 m2, nowe budow-
nictwo, z dobrą komunikacją, wykluczony parter oraz 
Nowa Huta. Tel. 0502-176-005 

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

Mieszkanie, QQ Sopot, Dolina Gołębiewska, od 52 m2 
do 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

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

ZAMIANA

DomQQ  w Wiśle, piętrowy w zabudowie bliźniaczej.  
4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki – po generalnym re-
moncie, własne ujście wody, kominek, piękne widoki. 
Zamienię na mieszkanie dwupokojowe w Krakowie. 
Tel. 33-858-39-02

Działkę, QQ gm. Kocmyrzow - Luborzyca, 44 a bu-
dowlano-rolna na strych do adaptacji w Krakowie.  
Tel. 609-664-848

Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 
nieruchomości. www.krn.pl
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Mieszkanie, QQ Gdańsk, 38 m2, V piętro/X p., dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, balkon, hipoteczne, blisko morza 
zamienię na Kraków lub okolicę. Tel. 517-401-771

WYNAJEM
MIESZKANIA

GdańskQQ  Morena, 51 m2, dwupokojowe. Mieszkanie 
częściowo umeblowane, kuchnia w zabudowie z 
piekarnikiem, płytą i lodówką. W przedpokoju i sy-
pialni szafy wnękowe. Do mieszkania należy również 
taras o pow. 42 m2 i ogródek 10 m2 z widokiem na 
Gdańsk. Osiedle kameralne, spokojne, strzeżone. Cena 
1300 zł + opłaty licznikowe. Tel. 600-378-642, e-mail: 
pamichna@wp.pl 

GdyniaQQ  Działki Leśne, 43 m2, 2-pokojowe, 43 m2, II p, 
w pełni umeblowane. Odnowione i zadbane mieszkanie, 
okna PCV, panele podłogowe, nowe grzejniki, glazura i 
terakota, drzwi antywłamaniowe. Cena 1500 zł. Tel. 600-
057-083, e-mail: wynajem.szczecinska@gmail.com

Gdynia GrabówekQQ , 57 m2, nowoczesne mieszkanie 
w nowo wybudowanym apartamentowcu, salon z 
aneksem kuchennym, wszystko w mieszkaniu nowe, 
całkowicie umeblowane i wyposażone, balkon, garaż 
podziemny już w cenie, winda zjeżdża do garażu, 
ochrona 24h i monitoring. Cena 2300 zł + media. Tel. 
500-435-482, e-mail: jakub.b200@wp.pl

Katowice KoszutkaQQ , 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 – 5 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. Bobrzyńskiego QQ Ruczaj, 51 m2, dwupokojo-
we z aneksem kuchennym, łazienka, wc, widokowy bal-
kon, super komfort, w pełni umeblowane, monitoring i 
ochrona. Cena 1200 zł + media. Tel. 504-405-609

Kraków, ul. Bobrzyńskiego, QQ Ruczaj, 43 m2, komfor-
towe, nowe mieszkanie, umeblowana łazienka. Tel. 
500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

Kraków, ok. Bonarka City Center QQ 53 m2, dwupokojo-
we, komfortowe, w pełni wyposażone, w cenie garaż. 
Cena 2000 zł + media. Tel. 600-078-267

Kraków, ul. Borkowska,QQ  Borek Fałęcki, 48 m2 z dużym 
balkonem. Kuchnia w pełni wyposażona, w przedpo-
koju bardzo duża szafa wnękowa. Mieszkanie w stanie 
idealnym. Czynsz wynosi 320 zł i zawiera opłaty za 
wodę i ogrzewanie c.o. Cena 1100 zł. Tel. 606-728-
882, e-mail: anita8p@poczta.fm

Kraków, ul. Bronowicka, QQ 51,9 m2, w apartamen-
towcu Villa Verona, I piętro, 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. Chmieleniec,QQ  Podgórze, Ruczaj, 36 m2, 
wysoki standard wykończenia. Kuchnia umeblowana, 
z kuchenką elektryczną i lodówką, w przedpokoju 
obszerna szafa. Duży balkon – 8 m2. Zadbane, no-
woczesne osiedle z pełną infrastrukturą; dogodny 
dojazd do centrum. Cena 1100 zł. Tel. 607-082-832, 
12-269-05-29, e-mail: djmagda@op.pl

Kraków, ul. Daszyńskiego, QQ 64 m2, trzypokojowe, 
umeblowane i wyposażone, po generalnym remoncie. 
Widna kuchnia, oddzielne WC, atrakcyjna lokalizacja, 
10 min pieszo: Rynek Główny, dworce PKP i PKS, Bul-
wary Wiślane, Galeria Kazimierz, kompleks sportowy. 
Cena 1700 zł + media. Tel. 515-726-273

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

Kraków, ul. Grzegórzecka, QQ „Wiślane Tarasy”, 56 m2, 
dwupokojowe, kuchnia, łazienka, balkon. Mieszkanie 
jest nowe, zaprojektowane przez architekta wnętrz, z 
widokiem na Wisłę. Cena 1700 zł + czynsz + media. 
Tel. 509-779-452 (kontakt codziennie do godz. 13)

Kraków, ul. Kalwaryjska, QQ Podgórze, 44 m2, I piętro, 
dwupokojowe z balkonem, komfortowe, klimatyzo-
wane, podwyższony standard. Mieszkanie znajduje się 
w nowo wyremontowanej kamienicy z własną kotłow-
nią sterowaną elektronicznie. Dogodna 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. Kalwaryjska,QQ  Śródmieście, Podgórze, 
39,5 m2,+ taras 30 m2, I piętro w prestiżowym budyn-
ku „Flowers Residence”. Komfortowe, wyposażone w 
zabudowaną kuchnię, pralka automatyczna w łazien-
ce, w przedpokoju szafa. W cenie miejsce parkingowe 
w garażu podziemnym. Cena 1600 + czynsz i media. 
Tel. 791-250-585, e-mail: apartkrakow@onet.eu 

Kraków, ul. Kasztelańska QQ ok. 80 m2, samodzielne 
piętro domu jednorodzinnego z oddzielnym wejściem. 
Trzypokojowe, łazienka, kuchnia, garderoba, pralnia, 
dwa balkony, oddzielne media. Cena 2500 zł + media. 
Tel. 602-840-728 

Wysoki standard do zamieszkania

295 m2, działka 14 a

tel. 602-783-717

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

nieruchomości.www.krn.pl



109

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 04/2010  26.02 – 11.03.2010

Kraków, ul. Kijowska/ Kazimierza Wielkiego,QQ  Krowo-
drza, 47,3 m2. W pełni umeblowany, dwupokojowy 
apartament z balkonem i aneksem kuchennym na  
XII piętrze w strzeżonym wysokościowcu. Kuchnia w 
pełni wyposażona w sprzęt AGD – lodówka, zamra-
żarka, zmywarka, kuchenka i piekarnik. Łazienka: 
kabina prysznicowa, pralka, umywalka, toaleta. Cena  
1950 zł. Tel. 601-439-141, e-mail: joanna@family-
zygmunt.eu

Kraków, ul. Kremerowska, QQ 55 m2, apartament po 
kapitalnym remoncie w 2007 roku, w pełni urządzo-
ny: pralka, lodówka, zmywarka, tv, sat, dvd, internet. 
Ogrzewanie mpec, okna pcv, drzwi Gerda, alarm itd. 
Cena 2000 zł. Tel. 606-950-011, e-mail: talagier@
op.pl

Kraków, ul. Królowej Jadwigi, QQ 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. Rydla QQ 54 m2, 2 pokoje, II p./IV p., nowe, 
umeblowane, osobna kuchnia z zabudową, balkon, 
drzwi antywłamaniowe, wideomofon. Blok ogrodzony 
z monitoringiem. Dobra lokalizacja i komunikacja. 
Cena 1800 zł + czynsz 350 zł + prąd + garaż 200 zł. 
Tel. 12-636-29-66, 501-276-930

Kraków, ul. Meiselsa, QQ Stare Miasto, 60 m2, apar-
tament w nowej nadbudowie kamienicy, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, gabinet, łazienka i 
przedpokój. W pełni umeblowany i wyposażony w 
sprzęt AGD. Cena 2600 zł + czynsz 150 zł + media 
(woda, prąd, gaz, śmieci). Kaucja 2600 zł. Tel. 723-
333-995, e-mail: p44@simplusnet.pl

Kraków, ul. Miłkowskiego, QQ Dębniki-Ruczaj, 40 m2, 
dwupokojowe z wyposażonym aneksem kuchennym, 
z balkonem. Nieumeblowane. Mieszkanie w aparta-
mentowcu, monitorowane z całodobową ochroną. 

Lokalizacja z wyśmienitą komunikacją i infrastrukturą. 
Cena 1400 zł + media. Tel. 505-136-627

Kraków, Pl. Na Groblach QQ 74 m2, salon z kominkiem, 
kuchnia z jadalnią, sypialnia z garderobą, taras; po 
remoncie, jasne, ciepłe. Cena 2300 zł (czynsz 190 zł). 
Tel. 605-236-970

Kraków, os. Na Kozłówce, QQ Podgórze, 44 m2, dwupo-
kojowe, w mieszkaniu jest pralka, lodówka. Cena 1200 zł. 
Jest możliwość podłączenia internetu i telefonu. Tel. 
691-981-107, e-mail: agalato@o2.pl Cena 1200 zł

Kraków, ul. Nuszkiewicza , QQ Prądnik Czerwony,  
31 m2, jednopokojowe, umeblowane. Jasna kuchnia 
w pełni wyposażona (lodówka, płyta ceramiczna, 
toster, naczynia). Duży balkon z widokiem na ogród. 
Możliwość podłączenia internetu i kablówki. W pobli-
żu Multikino, Park Wodny, Centrum Handlowe. Cena 
999 zł + czynsz + prąd. Tel. 602-742-035, e-mail: 
mike@sft.com.pl

Kraków, ul. Pawia, QQ Stare Miasto, 50 m2, w luksuso-
wym apartamentowcu Angel City, tuż przy Galerii 
Krakowskiej. Duży pokój z aneksem kuchennym, 
sypialnia i łazienka. W każdym pokoju jest balkon, 
apartament w pełni wyposażony i umeblowany. 
Budynek z 2009 r., monitorowany przez 24 godziny. 
Cena 2500 zł + media. Tel. 600-002-267, e-mail: 
m.kotapka@rmf.fm

Kraków, os. Piastów, QQ 39 m2, jasna kuchnia, loggia, 
możliwość uaktywnienia internetu i kablówki. Miesz-
kanie umeblowane, wyposażone (pralka, lodówka) 
i odświeżone. Blisko komunikacja miejska, łatwość 
parkowania, wokoło tereny rekreacyjne. Na osiedlu: 
supermarkety, plac targowy, szkoły, żłobek, przed-
szkola, poliklinka. Cisza i mili sąsiedzi. Cena 985 zł + 
czynsz + media. Tel. 691-384-210, e-mail: mlabuz1@
poczta.onet.pl

Kraków, ul. Piłsudskiego QQ 23 m2, IV p. w pięknej 
kamienicy, 1 pokój z aneksem, po remoncie, umeblo-
wane, z widokiem na Wawel. Cena 1400 zł + czynsz 
115 zł + media. Tel. 606-106-266

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

nieruchomości.www.krn.pl

KraKów – rząsKa
Atrakcyjna działka w centrum,  

10 arów, uzbrojona.

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

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam

Sprzedam l Sprzedam l Sprzedam
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Kraków, al. Pokoju, QQ Grzegórzki, 38 m2, 300 m od 
ronda Grzegórzeckiego, dwupokojowe, kuchnia, 
łazienka, balkon. Dwie szafy zabudowane, kuchnia 
umeblowana, pozostałe meble we własnym zakresie. 
Cena 1650 zł + media. Tel. 696-164-585

Kraków, ul. Polana Żywiecka , QQ Ruczaj, 46 m2, 
dwupokojowe z aneksem, komfortowe w nowym 
budynku. Osiedle zamknięte i monitorowanym. 
Duży balkon - 7 m2 z wyjściem z salonu oraz sypialni. 
Aneks kuchenny z lodówką, zmywarką, piekarnikiem 
oraz płytą ceramiczną; sypialnia: szafa wnękowa. Do 
lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 4 m2. 
Możliwość wynajmu miejsca postojowego w garażu 
podziemnym. Cena 1.350 zł + czynsz + prąd. Tel. 
516-072-442, e-mail: kasialipka1@wp.pl

Poszukuję do wynajęcia QQ kawalerki od marca 2010 r.  
w dzielnicach Bronowice, Mydlniki, Prądnik, Krowo-
drza, Łobzów. Cena do 1200 zł (z opłatami). Tel. 880-
436-615 – tylko bezpośrednie oferty

Kraków, ul. Starego Dębu,QQ  Bronowice Wielkie, 64 m2, 
komfortowe, na kameralnym osiedlu, 300 m od głów-
nej ulicy Pasternik. Osiedle Pasternik ze wszystkich 
stron otoczone jest zielenią, a od strony północnej 
graniczy z lasem. Do mieszkania przynależy miejsce 
postojowe oraz komórka lokatorska. Kwota wynajmu: 
1900 zł + czynsz + prąd. Cena 1900 zł. Tel. 668-095-
509, e-mail: malgorzata.wilk@me.com

Kraków, ul. Starowiślna QQ 36 m2 + antresola 10 m2, 
dwupokojowe, aneks kuchenny, wysoki standard, 
wyposażone. Cena 1600 zł + czynsz 115 zł + media. 
Tel. 606-223-346

Kraków, ul. Wesele, QQ Bronowice, 57 m2, dwupokojo-
we. Rozkład pomieszczeń: salon z ogrodem zimowym 
z wyjściem na balkon, jasna kuchnia otwarta na salon, 
sypialnia, łazienka, przedpokój. Mieszkanie częściowo 
umeblowane i wyposażone. Bardzo dobra lokalizacja 
i niezbędna infrastruktura handlowo-usługowa. Teren 
ogrodzony z miejscami parkingowymi. Cena 1300 zł 
+ opłaty. Tel. 609-100-383, e-mail: agbiel@poczta.
onet.pl

Kraków, os. Widok QQ Bronowice, dwupokojowe, nowe, 
komfortowe, w pełni wyposażóne. Oferta skierowana do 
pracujących. Cena 1350 zł + opłaty. Tel. 507-564-156

Kraków, Wola Justowska QQ komfortowe mieszkanie z 
garażem i dużym tarasem. Cena 1500 zł + czynsz + 
media. Tel. 602-480-020

gm. Michałowice QQ Raciborowice, samodzielne piętro 
domu, 100 m2 + garaż + duża działka. Trzy pokoje + 
kuchnia + łazienka + WC + przedpokój. Mieszkanie 
nowe, komfortowe, umeblowane, AGD, lodówka. 
Cena 1300 zł + media. Tel. 510-112-383 lub 728-823-
688 (wieczorem)

Warszawa QQ Mokotów, Stegny, 42,2 m2, dwupokojo-
we z kuchnią, łazienką i wc. W pełni umeblowane i 
wyposażone. Okolica przyjazna i spokojna, bardzo 
dobra komunikacja. Wynajem możliwy od zaraz. Cena 
1850 zł + opłaty. Tel. 505-828-439, e-mail: iwona.
krajewska@op.pl

Warszawa QQ Mokotów, 50 m2, luskusowo wykończo-
ne, aneks kuchenny, loggia, wolne od zaraz. Osiedle 
strzeżone. Cena 2200 zł. Tel. 501-030-833, e-mail: 
dorota.sawicka@port.allianz.pl 

Warszawa QQ Mokotów, 31 m2, przytulne, o wysokim 
standardzie, dopiero co wykończone i wyposażone w 
nowy sprzęt. W pełni umeblowane i urządzone. Blok 
mieszkalny z pięknym patio, ukończony i oddany do 
użytku w 2009 roku, ogrzewanie miejskie. W cenie 
miejsce parkingowe. Osiedle zamknięte, chronione 
i monitorowane. Cena 1.900 zł. Tel. 606-252-869, 
e-mail: adam04.07@wp.pl

Warszawa QQ Ochota, 65 m2, trzypokojowe, kuchnia, ła-
zienka z wanną i osobne WC, dwa balkony. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie, umeblowane, z pralką i tele-
wizorem. Kuchnia: AGD w zabudowie. Drzwi wejścio-
we antywłamaniowe typu Gerda. Spokojna  okolica,   

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

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

GARDEROBY  PAWLACZE Q
 BIBLIOTEKI  ZABUDOWA 
WNĘK  SZAFY WOLNOSTOJĄCE  
 MEBLE BIUROWE   
PRODUKCJA DRZWI PRZESU-
WNYCH  HURT - DETAL

Ogłoszenia drobne  
publikowane na łamach 
„Krakowskiego Rynku  

Nieruchomości”  
są zamieszczane  

na portalu 

krn.pl



111

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 04/2010  26.02 – 11.03.2010

w pobliżu trzy przedszkola, szkoła podstawowa, pla-
ce zabaw, poczta i sklepy spożywcze. Bardzo dobra 
lokalizacja, łatwa komunikacja z Centrum Warszawy 
i lotniskiem. Parking przy budynku. Cena 2600 zł. Tel. 
694-470-115, e-mail: edyta.gornik@bshg.com

Warszawa,QQ  Praga Południe, 49 m2, I piętro/ IV p., dwu-
pokojowe z aneksem kuchennym i loggią. Częściowo 
umeblowane, w tym komplet mebli kuchennych i 
wyposażenia AGD. Okna na obie strony, mieszkanie 
przestronne i widne. Okolica cicha i spokojna. Tel. 603-
989-841, e-mail: marcin.oblicki0@neostrada.pl

Wrocław QQ Śródmieście, 52 m2, ładne, umeblowane 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

ZąbkiQQ  , 49 m2, częściowo umeblowane, w idealnym 
stanie, bardzo cicha okolica. Budynek ogrodzony z 
domofonem i podziemnym garażem na pilota oraz 
pomieszczenie 10 m2 na poddaszu. Cena 1500 zł. Tel. 
606-132-031, e-mail: goral69@poczta.onet.pl

WYNAJEM DOMY
Kraków, os. Bielany QQ Krowodrza, czteropokojowe, 
łazienka, kuchnia, przedpokój; działka 4 a, podjazd 
na cztery samochody. Cena 2700 zł + media. Tel. 
600-078-267

Kraków, ul. RodakowskiegoQQ , Bronowice, 265 m2, 
działka 8 a, po kapitalnym remoncie w 2009 roku. 
Dom składa się z 6 dużych pokoi, 2 wc, 2 łazienek, 
kuchni, 5 pomieszczeń gospodarczych, kotłowni, 
garażu, dużego tarasu z wyjściem do ogrodu, sło-
necznego balkonu. Ogrzewanie gazowe. Parking 
na kilkanaście samochodów. Możliwości adaptacji 
na szkołę językową, biura, siedzibę firmy lub punkt 
przedszkolny. Cena 7500 zł. Tel. 601-933-339, e-mail: 
Maciej@cwf.pl

Kraków, Swoszowice QQ 100 m2, samodzielne piętro 
domu jednorodzinnego z pięknym ogrodem. Trzy 
pokoje + łazienka dwuczłonowa + salon połączony 
z kuchnią. Osobne subliczniki na wszystkie media. 
Cena 1500 zł + media (bez czynszu). Pilnie, na dłuższy 
okres. Tel. 508-262-458, 507-174-079

Kraków, os. Tonie, QQ 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

Mogilany QQ 160 m2, działka 21 a, garaż, brama na 
pilota, trzy sypialnie, alarm, piec kondensacyjny, 
ogrzewanie podłogowe, niskie koszty użytkowania, 
rok budowy 2008, wymagana kaucja. Cena 2800 zł. 
Tel. 601-803-540

Skawina, QQ centrum, 150 m2, działka 2 a, dom z tara-

sem i basenem. Parter: zaraz przy wejściu wiatrołap 
oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro, w 
części mieszkalnej hall, kuchnia, jadalnia połączona 
z salonem i z wyjściem na taras oraz łazienka. Piętro: 
trzy sypialnie, garderoba oraz przestronna łazienka. 
Na poddaszu znajduje się pomieszczenie użytkowe. 
Z jadalni wyjście na taras, z którego jest zejście do 
basenu otoczonego ogrodem. Cena 2200 zł/ m-c. Tel. 
662-014-730, e-mail: tbogaczyk@wp.pl

Zielonki, QQ 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

WYNAJEM  INNE
Biurowiec, QQ Szczecin, centrum, 617 m2, biurowiec-ka-
mienica leży w samym centrum Szczecina. W budynku 
znajdują się: dwupoziomowy lokal o pow. 225,95 m2, 
6 lokali biurowych o łącznej pow. 387,94 m2 oraz pom. 
gosp. 3,22 m2. Lok. biur. są wykończone „pod klucz”. 
Cena wynajmu za całość – 40.000 zł netto lub 68 zł 
netto/m2 + opłaty. Tel. 698-631-717.

Lokal,QQ  ul. Grunwaldzka, 27 m2, nowy, parter, witryna, 
wejście z ulicy, miejsca parkingowe, internet, łazienka 
+ wc, domofon. Nadaje się na gabinet, usługi, biuro, 
handel. Czynsz 1100 zł + media + kaucja. Tel. 516-
253-778

Lokal, QQ Kraków, ul. Karmelicka, 140 m2, I piętro, 5 po-
koi. Cena 5000 zł + media. Tel. +49-15-111-958-643, 
fax +49-89-64-947-654

Lokal biurowy, QQ Warszawa Śródmieście, 57 m2, parter 
w kamienicy na parterze z osobnym wejściem z bramy. 
Przestrzeń otwarta o pow. 33 m2 z aneksem kuchen-
nym, gabinet o pow. 18 m2 i wc. Lokal po generalnym 
remoncie, dwustronny. Ogrzewanie miejskie, sieć 
komputerowa, instalacja alarmowa, okna antywłama-
niowe, wejście zabezpieczone kratą. Cena 4104 zł. Tel. 
503-177-852, e-mail: iwona@jojodesign.com.pl

Lokal handlowo-usługowyQQ , Kraków, ul. Kordylew-
skiego, 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 moni-
torowane oraz chronione. Cena 3700 netto + czynsz 
158 zł+ media. Tel. 783-266-676, e-mail: p33@
simplusnet.pl

Lokal handlowy, QQ Kraków, róg ul. Kościuszki i ul. Se-
natorskiej, 220 m2, witryna 7 m2. Restauracje wyklu-
czone. Cena 70 zł/ m2 netto. Tel. 514-145-021

Lokal handlowy QQ Kraków, Kazimierz. Podnajmę część 
lokalu sklepowego. Cena 1200 zł netto. Tel. 506-163-
786
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Lokal usługowy, QQ Krzeszowice, 32 m2, w rynku w Krze-
szowicach, wyremontowany, do wejścia, na parterze 
w oficynie. Lokal posiada WC. Tel. 12-282-05-92. Tel. 
601-669-067, e-mail: rubi14@poczta.onet.pl

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Floriańska, Stare Miasto, 
112 m2, lokal frontowy, z dwiema dużymi witrynami z 
wejściem od ulicy. Cena 32.500 zł, e-mail: florianska.
krakow@gmail.com

Lokal użytkowy QQ Kraków, Kazimierz, 66m2, parter z 
wejściem od ulicy ,(aktualnie jako PUB). Odstąpię. 
Cena 4.200 zł. Tel. 514-380-607

Lokal użytkowy QQ Kraków, Kazimierz, 67 m2. Cena 4200 zł 
netto. Tel. 506-163-786

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Lubicz, Stare Miasto, 
80 m2, parter od strony ulicy; dwa pokoje, aneks 
kuchenny, WC, wysoki standard. Tel. 502-354-209, 
e-mail: lubicz_34_krakow@interia.pl 

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Florianska, Stare Miasto, 
112 m2, lokal frontowy, z dwiema dużymi witrynami z 
wejściem od ulicy. Cena 32.500 zł, e-mail: florianska.
krakow@gmail.com

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 m2, 
nowy, parter, witryna, wejście z ulicy, miejsca parkin-
gowe, internet, łazienka + wc, domofon. Nadaje się 
na gabinet, usługi, biuro, handel. Czynsz 1100 zł + 
media + kaucja. Tel. 516-253-778

Lokal, QQ Krotoszyn, centrum, 120 m2, parter, po całko-
witym remoncie, gotowy do wynajęcia. Cena 13.800 zł. 
Tel. 603-878-356, e-mail: k.mikolaj@tlen.pl

Obiekt biurowy, QQ ok. Warszawy, Wola, 220 m2,  
II piętro, budynek z 2000 r. Okablowanie strukturalne, 
łącze internetowe, możliwość połączeń telefonicznych 
stacjonarnych, klimatyzacja. Doskonałe położenie, 
rozwinięty układ miejskich połączeń komunikacyjnych, 
łatwy dostęp do kompleksu, zarówno samochodem, jak 
i komunikacją miejską. W budynku jest recepcja. Cena  
55 zł/ m2 + opłaty eksploatacyjne10 zł/m2. Tel. 607-498-
219, e-mail: mgnutekwilczynska@tricomp.com.pl

Teren inwestycyjny, QQ Warszawa Bemowo, 17 a, plac z 
budynkiem z wc 30 m2. Teren ogrodzony, utwardzony, 
kamery, ochrona, dojazd z dwóch ulic. Super punkt 
pod komis, parking, hurtownie budowlaną, wypoży-
czalnie samochodów. Cena 7500 zł. Tel. 519-316-40 4, 
e-mail: cezary.marek@ac-pamax.pl
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Usługi komputerowe to obszar, na 
którego świetlaną przyszłość zwraca 
uwagę większość polskich specjalistów. 
Rozwój nowoczesnych technologii, 
komputeryzacja oraz informatyzacja 
niemal każdej dziedziny życia pocią-
gają za sobą nieodwracalne zmiany na 
rynku pracy. Już od kilku lat specjaliści 
z dziedziny informatyki są rozchwy-
tywani przez pracodawców. W 2010 r. 
firmy tworzące oprogramowanie będą 
zgłaszać wciąż duże zapotrzebowanie na 
programistów oraz testerów oprogramo-
wania. Rozkwit przeżyją również inne 
specjalności informatyczne, takie jak: 
webmaster, analityk systemów kompu-
terowych oraz grafik komputerowy. Na 
rynku pracy nie zabraknie także miejsca 
dla osób swobodnie poruszających się 
w obszarze teleinformatyki (inżynier 
telekomunikacji, technik telekomuni-
kacji, technik teleinformatyk, inspektor 
bezpieczeństwa systemów teleinforma-
tycznych). Wzrost popularności handlu 
internetowego wygeneruje zapotrzebo-
wanie na projektantów i organizatorów 
obsługi sprzedaży on-line.

Handlowcy – także ci tradycyjni – 
będą rozchwytywaną grupą specjalistów 
niezależnie od branży, w której działają. 
Poszukiwani będą zarówno doradcy 
handlowi wyspecjalizowani w sprzeda-
ży danego typu produktów, jak i sprze-
dawcy. Najważniejsze dla pracodawców 
będą predyspozycji przekładające się 
na uzyskiwane wyniki sprzedaży. Za 
pozyskanie nowych klientów firmy będą 
skłonne słono zapłacić. Trzeba jednak 
pamiętać, że wzrost zarobków w 2010 r. 
będzie dotyczył głównie części zmiennej 
wynagrodzenia. Wysoka efektywność 
pracy automatycznie przełoży się na 
satysfakcjonującą premię. 

Kolejnym gorącym obszarem rynku 
pracy będzie przemysł. Już w 2009 r. 
pojawiły się pierwsze sygnały świadczą-
ce o odradzaniu się zawodów rzemieśl-
niczych w Polsce. Profesje, o których 

Polacy zdawali się w ostatnich latach 
zapominać (jak frezer, spawacz czy 
ślusarz), wracają do łask i nic nie wska-
zuje na to, aby w 2010 r. cokolwiek 
mogło temu przeszkodzić. Oczywiście 
niezmiennie prym na rynku pracy będą 
wiedli inżynierowie, zarówno pod 
względem dostępnych ofert pracy, jak 
i zarobków. Warto tutaj wymienić takie 
specjalności jak: inżynier automatyki 
i robotyki, inżynierii materiałowej, inży-
nier elektronik oraz inżynier organizacji 
i planowania produkcji. Z przebiegu 
kariery zawodowej powinni być również 
zadowoleni specjaliści w przemyśle 
farmaceutycznym. 

Ostatnia z wyżej wymienionych 
profesji nawiązuje do kolejnego, roz-
wojowego w 2010 r. obszaru pracy – 
medycyny. Truizmem jest stwierdzenie, 
że chorujemy niezależnie od koniunk-
tury gospodarczej. Żartem, że kryzys 
i związane z nim napięcie przyczyniają 
się do pogorszenia zdrowia. Jedno jest 
pewne: na brak pracy w tym roku nie 
powinni narzekać pracownicy służby 
zdrowia. Wśród specjalizacji lekarskich, 
które w br. będą przeżywały największy 
rozkwit, znajdą się transplantolodzy 
kliniczni, kardiochirurdzy, alergolodzy 
oraz ortodonci. Warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na ostatnią wymienioną 
grupę specjalistów. Z roku na rok prestiż 
ortodontów rośnie, co związane jest 
z jednej strony z wykonywaniem po-
żądanego społecznie zawodu, z drugiej 
z ekskluzywnością tej grupy zawodowej. 
Przykładowo w Małopolsce rocznie na 
specjalizację ortodoncja dostaje się jedy-
nie 2–3 absolwentów stomatologii. 

Ochrona środowiska to kolejny ob-
szar, w którym w 2010 r. można będzie 
rozwinąć skrzydła. Inżynier inżynierii 
środowiska, architekt krajobrazu czy 
też doradca ekologiczny zaliczani są 
do grupy pracowników o stosunkowo 
dużym potencjale. Wprowadzanie coraz 
bardziej restrykcyjnych przepisów doty-

czących środowiska naturalnego będzie 
wymagać większej liczby inspektorów 
i strażników do ochrony tego prawa.

Wejście w erę informatyzacji zo-
bowiązuje. Każde przedsiębiorstwo, 
niezależnie od branży, w której działa, 
powinno sprawnie poruszać się w gąsz-
czu dostępnych danych. Okazuje się, że 
umiejętność pozyskiwania, gromadzenia 
i przetwarzania informacji coraz częściej 
decyduje o „być albo nie być” w świecie 
biznesu. Stąd nowe zawody – związane 
z zarządzaniem wiedzą – już teraz 
zyskują coraz większą popularność. 
Przestaje dziwić obecność w firmie 
administratora baz danych, specjalisty 
ds. zarządzania wiedzą czy specjalisty 
ds. analiz rynku. Wśród zawodów, które 
w tym roku mają szansę na największy 
rozwój, warto jeszcze wymienić info-
brokera – wyszukiwacza i selekcjonera 
informacji. 

Ostatni obszar rynku pracy, na któ-
ry zwróciliśmy szczególną uwagę, to 
bankowość i finanse. Analityk, doradca 
finansowy, księgowy, urzędnik ds. po-
życzek, kosztorysant – te zawody będą 
hitem tego roku, głównie ze względu na 
wysokie zarobki. Już w 2009 r. mediana 
wynagrodzeń w bankowości ukształ-
towała się na poziomie 4200 zł brutto 
– wynika z Ogólnopolskiego Badania 
Wynagrodzeń przeprowadzonego przez 
firmę Sedlak & Sedlak. 

Warto pamiętać, że na sukces w wy-
mienionych branżach mogą liczyć 
najlepsi – osoby, które zdobyte doświad-
czenie i umiejętności potrafią przełożyć 
na wyniki firmy. Mimo iż większość 
ekspertów twierdzi, że w 2010 r. wyna-
grodzenia wzrosną w stosunku do roku 
ubiegłego o 3–3,5%, to dla „skazanych 
na sukces” szacunek ten może okazać 
się jedynie dolną granicą. 

Źródło: rynekpracy.pl

Skazani na sukces 2010
Atmosfera kryzysu nie musi oznaczać spowolnienia kariery zawodowej. Niektóre obszary zatrudnienia 

sprawnie funkcjonują również w okresie ekonomicznego przesilenia. Dla kogo zatem hucznie witany przez 
Polaków 2010 rok może okazać się szczęśliwy? Kilkuletnia obserwacja polskiego rynku pracy oraz świa-
towych trendów w dziedzinie zatrudnienia pozwala prognozować, że na przyspieszenie kariery zawodowej 
w 2010 r. mogą liczyć pracownicy branży IT, przemysłu, ochrony zdrowia i środowiska, branży finansowej 

oraz sprzedawcy. „Wygodne” miejsce na rynku pracy znajdą również osoby zarządzające wiedzą. 
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

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

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

Je li:
• ko czysz budow domu,
• sprzedajesz b d wynajmujesz dom lub mieszkanie,
potrzebne Ci jest 

WIADECTWO WIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:
0 500 162 122,
lub 0 500 162 132.

Mo esz te wys a do nas maila 
z zapytaniem na adres:
biuro@royalaudit.com

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

-  kończysz budowę domu,

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie, 

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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SGI Baltis sp. z o.o

Jesteśmy jedną z największych w Polsce firm deweloperskich, prowadzącą inwestycje 
mieszkaniowe na terenie całego kraju. W związku z planowanym rozpoczęciem budowy 

osiedla mieszkaniowego przy ulicy Bartyckiej w Warszawie, poszukujemy osób  
do współpracy w zakresie:

INSPEKTOR NADZORU 
(branża budowlana, sanitarna, elektryczna)

Miejsce pracy: Warszawa 
IN/W//02/10

Od kandydatów oczekujemy posiadania uprawnień i doświadczenia w zakresie 
wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zakres obowiązków obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie osiedla 
mieszkaniowego. Akceptujemy tylko najwyższe standardy jakości.

Oferujemy:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i oferty 
z podaniem numeru referencyjnego na kopercie  

lub w temacie e-maila na adres:

SGI Baltis Sp. z o.o.
Pl. Hołdu Pruskiego 9

70-550 Szczecin

praca@sgi.pl

www.sgi.pl

Megapolis Development

Megapolis Development firma z branży deweloperskiej, wchodząca w skład Grupy 
kapitałowej PGD wraz z intensywnym rozwojem i realizacją  obecnej inwestycji  

poszukuje Kandydatów do pracy na stanowisko: 

Kierownik Działu Handlowego
Miejsce pracy: Kraków

Nr ref.: 26/02/2010

Wymagania:

 
Oferujemy:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: 

rekrutacja@pgd.pl 

w temacie maila wpisując kod oferty pracy 26/02/2010 lub aplikację on-line  
przez formularz rekrutacyjny dostępny na www.grupapgd.pl/kariera.

Uprzejmie informujemy, że Kandydatury bez kodu referencyjnego 26/02/2010  
w temacie maila nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy na:
www.megapolis.pl

King Sturge

King Sturge jest jedną z największych niezależnych firm działających na europejskim  
rynku zajmującą się doradztwem w zakresie nieruchomości. Na sukces firmy pracuje  

ponad 2800 osób w 100 własnych i stowarzyszonych biurach na całym świecie.  
W chwili obecnej King Sturge do biura w Warszawie oraz Gdańsku poszukuje 

studentów zainteresowanych rozwojem kariery w nieruchomościach.

Od kandydatów oczekujemy:

 
 ze specjalnością: nieruchomości, inwestycje w nieruchomości, zarządzanie  
 nieruchomościami, wyceny.

Obowiązki:

Oferujemy:
Elastyczny czas pracy, zatrudnienie na umowę zlecenie, pracę w dynamicznie rozwijającej 

magdalena.kusmierska@kingsturge.com

Grupa Muszkieterów

PRACOWNIKA DO DZIAŁU POZYSKIWANIA 
LOKALIZACJI POD SUPERMARKETY  

na terenie polski północnej

ZADANIA:

OCZEKUJEMY:

OFERUJEMY:

KONTAKT:
ITM Polska sp. z o.o. Region Północ

ul. Przemysłowa 2

jgradzka@muszkieterowie.pl
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Brunel Polska

Firma Brunel Polska Sp z o.o. jest spółką należącą do holenderskiego koncernu Brunel 
International N.V. specjalizującego się w dostarczaniu wiedzy oraz wykwalifikowanych 

specjalistów w branżach: Engineering, Construction, Oil&Gas, ICT, Finance, Legal  
and Insurance & Banking.

Od założenia firmy w 1975 roku Brunel rozwinął się w globalnie zarządzaną firmę 
 

ponad 714 milionów EUR (2008).

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy w branży budowa dróg i mostów  
poszukujemy w chwili obecnej doświadczonego specjalisty na stanowisko:

Inżynier Kosztorysant
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
 

 waniem i przygotowaniem ofert przetargowych dot. budownictwa drogowego

Oferujemy:

Wszystkich Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego C.V.  
z zaznaczeniem nazwy stanowiska na adres: 

praca@brunel.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Brunel Polska

Firma Brunel Polska Sp z o.o. jest spółką należącą do holenderskiego koncernu Brunel 
International N.V. specjalizującego się w dostarczaniu wiedzy oraz wykwalifikowanych 

specjalistów w branżach: Engineering, Construction, Oil&Gas, ICT, Finance,  
Insurance & Banking. Specjalizujemy się w realizacji projektów na zlecenie dużych, 

międzynarodowych firm zaangażowanych w projekty na terenie Polski  
jak również za granicą.

Dla naszego Klienta, dużej międzynarodowej firmy, specjalizującej się w projektowaniu 
i wykonawstwie instalacji sanitarnych, grzewczych, przeciwpożarowych, wentylacji 

i klimatyzacji poszukujemy osób na stanowisko:

Kierownik Projektu
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 
 na określonych odcinkach robót

Wymagania:

Oferujemy:

Wszystkich Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego C.V.  
z zaznaczeniem nazwy stanowiska na adres: 

praca@brunel.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Biuro Inwestycji Kapitałowych SA

na rynku nieruchomości komercyjnych, w związku z planowanym rozwojem poszukuje 
kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
- branża developerska

miejsce pracy biuro w Krakowie

W zakresie obowiązków osoby na tym stanowisku będzie: wyszukiwanie i pozyskiwanie 
nowych klientów, przegotowywanie indywidualnej oferty współpracy, utrzymywanie 
dobrych relacji z klientami, zbieranie danych rynkowych, wyszukiwanie lokalizacji pod  
nowe inwestycje dla klientów.

Od kandydatów oczekujemy: 

Oferujemy:

rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz klauzuli  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A.

ul. Albatrosów 2

biuro@bik.com.pl

Dom Polski, Sowulewski, Zackiewicz” S.J.

Jesteśmy firmą stawiającą sobie za cel profesjonalne świadczenie usług związanych 
z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Zajmujemy się pośrednictwem  

w zakresie kupna, sprzedaży i wynajmie mieszkań, lokali, domów, działek,  
siedlisk, gospodarstw rolnych.

Aktualnie poszukujemy do pracy na terenie Olsztyna kandydatów do pracy  na stanowisko:

Specjalista d.s. Sprzedaży Nieruchomości

Wymagania:                                                                        

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za :

W zamian oferujemy:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesłanie 
aktualnego życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym do 15 lutego 2010r.  

na adres:

praca@dom-polski.com.pl
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Jak zarządzać wynagrodzeniami w 2010 roku?

1. Pamiętaj, że strategie wynagrodzeń 
stosowane w Polsce nie są zbyt nowocz-
esne. Standardem są systemy elastyczne, 
zawierające część zmienną powiązaną 
z wynikami firmy. Jest to szczególnie 
przydatne w czasach wahań koniunktury, 
bo pozwala na kontrolowanie kosztów. 
Jeżeli Twoja firma stosuje takie systemy, 
to sprawdź, czy w 2009 roku płace były 
faktycznie powiązane z wynikami firmy. 
Jeżeli nie, rozważ możliwość zwiększenia 
części zmiennej. Pamiętaj, że elastyczny 
budżet to najlepsze lekarstwo na zmiany 
zachodzące na rynku.

2. Powiąż budżet płac z celami firmy. 
W 2009 roku prawie wszystkie firmy 
zweryfikowały swoje plany biznesowe, 
ale nie wszystkie pamiętały, że wymaga 
to również przebudowy systemów pre-
miowania. Sprawdź więc, czy np. system 
motywowania jest dobrze dopasowany 
do nowych zadań i celów stawianych 
pracownikom.

3. Pamiętaj, że systemy wynagrad-
zania powinny być co roku przeglądane 
i dostosowane do sytuacji rynkowej. 
Większość firm żyje w przekonaniu, że 
raz opracowany system płac wystarczy na 
długie lata. Nic bardziej błędnego. Jeżeli 
chcesz efektywnie gospodarować fun-
duszem płac, co roku dokonaj przeglądu 
strategii wynagradzania, a co kilka lat 
pomyśl o jej unowocześnieniu.

4. Zapamiętaj, że coroczne podwyżki 
dla wszystkich to jeden z podstawowych 
błędów wynagradzania. Podwyżki muszą 
być dla najlepszych i najwydajniejszych. 
Oznacza to, że powinieneś monitorować 
wydajność pracy oraz oceniać motywację 
i zaangażowanie poszczególnych pra-
cowników. Najlepsi powinni otrzymać 
wyższą podwyżkę od mniej efektywnych. 
Jeżeli Twoja firma zdecyduje o podwyżce 
wyrównującej wzrost kosztów utrzymania, 
też nie powinna być ona jednakowa dla 
wszystkich, gdyż koszty utrzymania dla 
mniej zarabiających są wyższe od osób 
więcej zarabiających (prawo Engla).

5. Pamiętaj, że sytuacja Twojej 
firmy nigdy nie jest taka sama jak 
średnie wskaźniki gospodarcze dla 

całego kraju. Średni wzrost płac w kraju 
zwykle nie dotyczy pojedynczej firmy, 
jej sytuacja jest specyficzna. Nie pode-
jmuj więc działań pochopnych. Częściej 
monitoruj podstawowe dane ekonomic-
zne. Sprawdzaj wskaźniki efektywności 
wynagrodzeń, np. rentowność pracy, 
produktywność wynagrodzeń itp. Jeżeli 
nie są one zadawalające, oznacza to, że 
powinieneś rozważyć możliwość zmiany 
podejścia do wynagradzania. Jeżeli firma 
jest w dobrej sytuacji, nie ulegaj presji 
otoczenia i nie redukuj budżetu płac. 

6. Pamiętaj, że zakładany wzrost 
stopy bezrobocia prawdopodobnie nie 
dotyczy sytuacji w Twojej firmie. Nie 
oznacza to, że będzie łatwiej o dobrych 
pracowników i że będą oni mieli mniejsze 
oczekiwania finansowe. Statystyki bez-
robocia nie odzwierciedlają faktycznego 
zapotrzebowania na specjalistów, których 
z roku na rok będzie coraz więcej brakować. 
Z europejskiego badania przedsiębiorstw 
przeprowadzonego w I kwartale 2009 r. 
(okresie nasilenia kryzysu) wynika, że 
36% firm ma problemy ze znalezieniem 
wykwalifikowanego personelu, a 10% 
z zatrzymaniem potrzebnych im fachow-
ców. Dbaj więc o pracowników i pomyśl 
o systemie płac pozwalającym zatrzymać 
ich jak najdłużej.

7. Zastanów się, jak za pomocą 
systemu wynagrodzeń zatrzymać na-
jlepszych pracowników. Jeżeli Twoja 
firma zatrudnia specjalistów, licz się z tym, 
że z roku na rok będzie o nich coraz trud-
niej i powinieneś zacząć myśleć o tym, jak 
zatrzymać ich jak najdłużej. Można w tym 
celu wykorzystać różne elementy tzw. sys-
temów odroczonych. Nie jest prawdą, że 
są one głównie dla menedżerów, można je 
stosować wobec wszystkich pracowników, 
na których nam zależy. Popularne na 
świecie, a rzadko stosowane w Polsce, jest 
również wynagradzanie w formie udziału 
w korzyściach.

8. Zadbaj o budowanie korzystnych 
dla firmy relacji między wynagrodzenia-
mi poszczególnych grup zawodowych. 
Każda firma jest inna i w każdej są grupy 
pracowników wywierających decydujący 
wpływ na wyniki firmy. Wybierz kluc-

zowe grupy, ustal ich hierarchię i zadbaj, 
aby system wynagrodzeń uwzględniał 
ich wkład w końcowy wynik finansowy 
firmy. 

9. Pamiętaj, że w czasach coraz 
silniejszej konkurencji udział w bada-
niach płacowych to konieczność. Z roku 
na rok firmy w coraz większym stopniu 
będą rywalizować o pracowników. Jedną 
z głównych przyczyn zmian pracy są płace. 
Aby uniknąć problemów z odejściem, 
powinieneś pomyśleć o systemie moni-
torowania rynku wynagrodzeń. Najprost-
szym rozwiązaniem jest uczestnictwo 
w badaniach płacowych. Od wielu lat jest 
to światowym standardem i im wcześniej 
się na to zdecydujesz, tym większe odnie-
siesz korzyści.

10. Przestań myśleć w kategori-
ach rynku pracownika lub rynku 
pracodawcy. Nic bardziej błędnego. 
Doraźnie może to przynieść krótkotrwałe 
oszczędności finansowe. Wolny rynek 
to jednak ciągłe zmiany i aby zapewnić 
sobie bezpieczeństwo, warto myśleć 
o przyszłości. Pamiętaj, że gospodarka 
zawsze dąży do równowagi i wtedy naj-
lepsze są partnerskie relacje z pracownika-
mi. Nie warto więc wykorzystywać 
kryzysu do zbędnego obniżania płac, bo 
za rok czy dwa pozyskanie brakujących 
specjalistów może Cię kosztować znacznie 
więcej niż doraźne oszczędności.

11. Zapamiętaj, że w najbliższych 
latach coraz więcej uwagi będzie się 
poświęcać sprawiedliwości wynagrad-
zania. Jest to jeden z wielu problemów 
bagatelizowanych przez polskich pra-
codawców. Rynek pracy będzie opierał się 
na partnerskich relacjach i im wcześniej 
wprowadzisz je do systemu wynagrodzeń, 
tym więcej zyskasz. Sprawiedliwość 
wynagradzania oznacza jasne i prze-
jrzyste reguły wyjaśniające, dlaczego 
na danym stanowisku zarabia się tyle 
a tyle. Sprawiedliwość wynagradzania to 
również proste i przejrzyste regulaminy 
informujące, w jakiej wysokości i za co 
dostaje się premie lub nagrody. 

12. Pomyśl, jak uniknąć błędów 
popełnionych w USA w wynagradzaniu 

Rok 2009 był trudnym okresem dla polskich przedsiębiorstw. Duża presja związana z pogarszaniem się wyników finan-
sowych spowodowała, że przedsiębiorcy zaczęli bardzo dokładnie i ostrożnie planować kolejne kroki i decyzje. Sytuac-
ja ta dotyczy praktycznie wszystkich obszarów biznesu, także polityki wynagrodzeń. Przedstawiamy rady konsultantów 

firmy Sedlak & Sedlak, które mogą okazać się pomocne w zarządzaniu wynagrodzeniami w 2010 roku. 
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menedżerów. Mimo że w Polsce nie ma 
jeszcze tak wysokich wynagrodzeń, dow-
iedz się, dlaczego część ekonomistów winą 
za kryzys obarcza systemy płac. Dzięki 
temu nie popełnisz tych samych błędów 
w przyszłości. Jeżeli menedżerowie 
w Twojej firmie są dobrze opłacani, 
połóż większy nacisk na długoterminowe 
wynagrodzenia odroczone. Zapewni Ci 
to większe poczucie bezpieczeństwa, 
a zarazem zwiększy lojalność kadry ki-
erowniczej.

13. Zatrudnij analityka ds. wyna-
gradzania lub skorzystaj z usług kon-
sultantów zewnętrznych. Jeżeli w Twojej 

firmie jest coraz więcej problemów 
z codziennym zarządzaniem wynagrodze-
niami, pomyśl o zatrudnieniu specjalisty. 
Jeśli sytuacja firmy jeszcze tego nie wy-
maga, naucz się korzystać z doświadczenia 
konsultantów zewnętrznych. Skuteczne 
zarządzanie wynagrodzeniami jest równie 
trudne i skomplikowane jak zarządzanie 
logistyką czy produkcją.

14. Pomyśl o wartościowaniu pracy. 
Jeżeli Twoi pracownicy na tych samych 
stanowiskach mają znacznie różniące się 
płace, a cały system płac jest niespójny, 
pomyśl o wartościowaniu pracy. Jest to 
pierwszy i najważniejszy krok do zbu-

dowania efektywnego systemu wyna-
gradzania. 

15. Przygotuj się na wyższy niż 
szacują analitycy wzrost płac w 2010 
r. Nasza gospodarka nadal jest pod 
silnym wpływem polityki. Pod koniec 
roku odbędą się wybory prezydenckie. 
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
do tego czasu związki zawodowe będą 
wykorzystywać sytuację dla swoich celów, 
w tym do walki o podwyżki.

Źródło: rynekpracy.pl

Przekaz wideo jest doskonałym 
kanałem komunikacji. Wywiera ogromny 
wpływ na odbiorców, ponieważ łączy 
w sobie zalety tradycyjnej reklamy telewiz-
yjnej z najważniejszą cechą internetu 
– interaktywnością. Internauta poświęca 
stronie jedynie kilka sekund. W tym krót-
kim czasie trzeba przykuć jego uwagę. Do 
tego celu można wykorzystać wideo. Ale 
wprowadzenie filmu na firmową witrynę 
to nie wszystko. Filmy rozdystrybuowane 
w sieci skutecznie przyciągają nowych 
użytkowników na firmową witrynę. Nato-
miast pozycjonowanie filmów w sieci 
przekłada się nie tylko na zwiększenie 
grona ich odbiorców, ale podnosi pozycję 
firmy w wynikach wyszukiwarek.

Na poznańskich targach BUDMA 
2010 firma TVIP postanowiła zbadać 
zainteresowanie wideo marketingiem on-
line w grupie polskich wystawców. Przy 
udziale wystawców wyprodukowaliśmy 
11 poradników wideo, które są dostępne 
na naszym blogu (link do http://blog.tvip.
pl/1203/tvip-biznes/produkcja-video-
poradnikow-z-targow-budma-2010/) 
i w serwisach branżowych oraz wideo. 
Zainteresowanie nie było jednak tak 
duże, jak oczekiwaliśmy – mówi Hono-
rata Gawlas, Managing Director TVIP. – 
Mimo że produkcje wideo realizowaliśmy 
bezpłatnie, połowa spośród 42 firm zapro-
szonych do współpracy odmówiła. Jako 
argument podawano brak potrzeby takiej 
produkcji, fakt zamieszczenia go w inter-

necie, lub nie podawano żadnego powodu 
– tłumaczy Honorata Gawlas. – Wygląda 
na to, że propozycja produkcji filmu, 
dodajmy, że w przyjaznej dla internautów 
formie poradnikowej, oraz dystrybucja 
materiału do serwisów wideo nie była dla 
polskich film z branży budowlanej atrak-
cyjnym pomysłem. 

Ale być może problem tkwi gdzie in-
dziej. Czy powodem decyzji odmownych 
firm mogła być nieznajomość tematu i brak 
doświadczenia z projektami wideo? Warto 
dodać, że firmy zaproszone do udziału 
w projekcie były przedsiębiorstwami 
z sektora średnich i dużych spółek, więc 
w swojej strukturze posiadają rozwinięte 
działy marketingu. W sytuacji przed-
stawionej przez TVIP niepokojąca jest nie 
tyle nieznajomość wchodzącego na rynek 
trendu, ile postawa osób, które – świadome 
swojej niewiedzy – podjęły decyzję na 
niekorzyść spółki. Dlaczego boimy się 
pytać? Dlaczego jesteśmy zamknięci na 
nowe rozwiązania? Dlaczego korzystamy 
wciąż z tych samych „sprawdzonych” 
i „wytartych” metod? Przecież czasami do-
brze, a nawet zdrowo jest zmienić zabawki 
i spróbować czegoś nowego. 

A co oznacza to coś nowego w odnie-
sieniu do wideo marketingu? 

Połączenie wideo i internetu daje 
firmom nowe możliwości w zakresie 
realizowania celów marketingowych 
i PR-owych. Skuteczność wprowadzenia 
wideo online do strategii marketingowej 

determinują takie czynniki jak:
• produkcja odpowiednich filmów, 
•  przygotowanie filmów do dystrybucji 

w internecie, 
•  dystrybucja filmów w sieci, 
•  pozycjonowanie filmów.

Po właściwie przeprowadzonej kam-
panii wideo online należy spodziewać się 
m.in. zwiększenia sprzedaży, umocnienia 
marki i zwiększenia jej rozpoznawalności, 
zwiększenia ruchu na firmowej witrynie 
oraz wydłużenia czasu jej odwiedzin, 
podniesienia pozycji firmy i jej produktów 
w naturalnych wynikach wyszukiwarek. 

Internauci oczekują od filmów roz-
rywki i informacji, natomiast firmy 
wykorzystują wideo do umocnienia swojej 
marki lub polepszenia wyników sprzedaży. 
Badanie na temat bieżącego wykorzystania 
wideo online w marketingu internetowym 
oraz planów związanych z jego przyszłym 
użyciem przeprowadzone przez firmę 
Turnhere z USA jednoznacznie wskazało, 
że wideo jest najważniejszym narzędziem 
wykorzystywanym w marketingu interne-
towym. Wynika z niego, że ponad 83 proc. 
badanych już posługuje się filmem, a ponad 
90 proc. deklarowało zamiar wykorzysta-
nia wideo w działaniach marketingowych 
w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

No to na co czekamy? Jak to bywa 
z nowymi rozwiązaniami – kto pierwszy 
ten lepszy!

Źródło: Bankier.pl

Kiedy polskie firmy zaczną wykorzystywać  
wideo marketing?

Wprowadzanie wideo marketingu do strategii marketingowej przedsiębiorstwa jest powszechną praktyką dla za-
chodniego biznesu, szczególnie amerykańskiego. Niestety w Polsce wideo online wciąż traktowane jest jak fanaberia 

i format zarezerwowany głównie dla rozrywki.
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Naszym klientem jest międzynarodowy koncern, zatrudniający na całym świecie 
ponad 100 000 osób, innowacyjny producent rozwiązań dla wielu sektorów 
przemysłu. W związku z dalszym dynamicznym rozwojem, poszukujemy osób na 
stanowisko:

Inżynier Utrzymania Obiektu
Miejsce pracy: Opole, Polska południowa 
Nr ref. KXS/26895

Zadania:
• zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z utrzymaniem instalacji w powie-

rzonej lokalizacji
• bieżące monitorowanie stanu technicznego (udział w codziennych obchodach, 

kontrola powierzonych instalacji)
• współpracę z Klientem, kontakt z Managerem Liniowym 
• doradztwo w zakresie nowych rozwiązań technicznych, redukcji kosztów
• zapewnienie zgodności wykonanych prac ze standardami, procedurami firmy 

oraz obowiązującymi przepisami
• gotowość do interwencji w wypadku sytuacji awaryjnych
Wymagania:
• min. 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z obsługą obiektów 
• wykształcenie techniczne (mechanika, energetyka, elektryka, automatyka, inż. 

środowiska) 
• uprawnienia SEP „E” (15kV) lub wyższe,
• doświadczenie w obsłudze i serwisie 

klimatyzacji, pieców i sieci CO, instalacji 
gazowych, sprężonego powietrza 

• dobra znajomość obsługi komputera
• dobra znajomość języka angielskiego
Nasz Klient oferuje:
• ciekawą, pełną wyzwań pracę
• możliwości rozwoju zawodowego
• uczestnictwo w ciekawych projektach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
swoich dokumentów na poniższy adres:
siemieniuk@hays.pl

Naszym klientem jest międzynarodowa firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomo-
ściami (facility i property management). 

Kierownik ds. utrzymania obiektu
Miejsce pracy: Warszawa 
Nr ref. 25698

Zadania:
• uczestniczenie w procesie przekazywania do użytkowania wynajmowanych pomiesz-

czeń oraz w zatwierdzaniu robót adaptacyjnych dla najemców 
• bezpośredni nadzór nad podwykonawcami w sferze prac technicznych 
• prowadzenie postępowań ofertowych dla wyboru podwykonwców oraz uczestnicze-

nie w procesie negocjacji i podejmowania decyzji 
• wstępne rozpatrywanie reklamacji odnoszących się do wykonawstwa prowadzonych 

robót technicznych 
• nadzór i organizacja obowiązków pracowników i/lub podwykonawców zatrudnionych 

w Pionie Technicznym
• uczestniczenie w procesie przygotowania budżetów eksploatacyjnych i inwestycyjnych 
• utrzymywanie stałego kontaktu z najemcami 
• uczestniczenie w procesie wynajmu i komercjalizacji budynku oraz w procesie 

ofertowym związanym z pozyskiwaniem nowych budynków
• wykonywanie audytów technicznych nieruchomości zlecanych przez firmę
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne 
• kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku 
• biegła znajomość języka angielskiego 
• uprawnienia SEP będą dodatkowym atutem 
Oferta:
• praca w firmie o stabilnej pozycji na rynku 
• narzędzia pracy 
• pakiet socjalny
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pro-
simy o przesłanie aplikacji na podany poniżej 
adres e-mail: slaby@hays.pl.
Wszystkim kandydatom gwarantujemy 
pełną poufność. Jednocześnie informujemy, 
że skontaktujemy się jedynie z wybranymi 
kandydatami

Naszym klientem jest agencja nieruchomości, która poszukuje osoby na stanowisko :

Specjalista ds wyceny nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AXC/RZ

Zakres obowiązków:
•  wszelkie czynności związane z przygotowywaniem wyceny nieruchomości 

i Operatów Szacunkowych
•  wycena nieruchomości komercyjnych (biurowych, magazynowych, pro-

dukcyjnych, usługowych lub handlowych) oraz dużych terenów inwestycyj-
nych na terenie całego kraju

•  realizacja i przygotowywanie raportów z analiz rynku nieruchomości 
komercyjnych na rzecz klientów 

•  doradztwo w zakresie nieruchomości komercyjnych i przygotowywanie 
odpowiednich raportów na rzecz klientów w tym zakresie

Wymagania:
 •  wyższe wykształcenie 
•  3 lata doświadczenia w przygotowaniu operatów szacunkowych nierucho-

mości komercyjnych 
•  licencja rzeczoznawcy mile widziana 
•  bardzo dobry angielski w mowie i w piśmie

Oferta:
 • umowa o pracę 
 • praca na ciekawych projektach
Osoby spełniające wymagania i posiada-
jące adekwatne doświadczenie, proszone 
są o przesłanie CV wraz z informacja na 
temat przeprowadzonych samodzielnie 
operatów szacunkowych na adres proper-
tyjobs@hays.pl z numerem ref. AXC/RZ

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma deweloperska, działająca na rynku 
nieruchomości komercyjnych.
W chwili obecnej, do warszawskiego biura poszukuje osoby na stanowisko:

Development Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: AXC/26788

Obowiązki:
• nadzór i koordynacja projektów inwestycyjnych
• pozyskiwanie nowych projektów deweloperskich
• współpraca z działem technicznym w zakresie realizacji inwestycji
• negocjowanie umów najmu i warunków współpracy
• rozliczanie budżetu oraz całej inwestycji wspólnie z kierownikiem technicznym
• budowanie i rozwijanie kontaktów biznesowych z obecnymi i potencjalnymi 

klientami

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• min. 4 lata doświadczenia w koordynowaniu komercyjnych projektów inwesty-

cyjnych
• gotowość do podróży służbowych na terenie Polski
• prawo jazdy kat B

Oferta firmy:
• praca w międzynarodowej firmie
• możliwość kształtowania rozwoju działal-

ności firmy w Polsce
• samodzielne stanowisko, pełne wyzwań 

 
Osoby spełniające wymagania, proszone 
sa o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres propertyjobs@hays.pl z numerem 
AXC/26788 w tytule maila



121

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 04/2010  26.02 – 11.03.2010 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

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

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

Dla stałych Klientów rekrutujemy także pracowników na stanowiskach asystenckich.

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

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Pearl Hunters - Executive Search

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

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

Czy zawody rzemieślnicze powrócą do łask?
Czy w nowoczesnym społeczeństwie nie 

potrzebujemy szewca, krawca, stolarza czy 
ślusarza? W ostatnich latach można było od-
nieść mylne wrażenie, że nie. Polska posta-
wiła milowe kroki w kierunku stechnicyzo-
wanej rzeczywistości. Komputery i digitalne 
rozwiązania nie sprzyjały jednak rozwojowi 
profesji nastawionych na pracę fizyczną, 
wymagających określonych umiejętności 
i kwalifikacji. Plany edukacyjne młodego 
pokolenia coraz częściej zakładały zdobycie 
wyższego wykształcenia. W konsekwen-
cji niektóre zawody rzemieślnicze odeszły 
w zapomnienie, inne diametralnie zmieniły 
swoją formułę i społeczną funkcję. Przed-
stawiciele niektórych – fachowcy w swojej 
branży – znaleźli się w grupie osób najbar-
dziej cenionych i poszukiwanych na rynku 
pracy.

Jeszcze do niedawna liczba osób zain-
teresowanych kształceniem zawodowym 
systematycznie malała. Wybór zasadniczej 
szkoły zawodowej zastępowano alternatyw-
ną ścieżką edukacyjną: liceum ogólnokształ-
cące, a następnie szkoła wyższa. Specjaliści 

ds. rynku pracy z sarkazmem alarmowali: 
Jeśli nie chcesz być bezrobotny, nie idź na 
studia. Okazuje się, że niektórzy posłucha-
li tej rady. W roku szkolnym 2007/2008 po 
raz pierwszy od 18 lat nastąpił wzrost liczby 
uczniów zasadniczych szkół zawodowych. 
Czy zatem zawody rzemieślnicze powrócą 
do łask?

„Zawodówka” wczoraj i dziś
W latach 1990–2008 zaobserwowaliśmy 

znaczące zmiany ilościowe i strukturalne 
w kształceniu zawodowym. Na początku lat 
90. XX w. 34% Polaków w wieku 16–18 lat 
uczyło się w zasadniczych szkołach zawo-
dowych (współczynnik skolaryzacji netto). 
W 1994 r. wskaźnik ten ukształtował się na 
poziomie 28,4%, a w 2000 r. wyniósł 19,5%. 
Niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy mia-
ła pogarszająca się sytuacja na rynku pracy. 
W grudniu 2000 r. stopa bezrobocia reje-
strowanego przekroczyła 15% w skali kraju. 
Młodzi ludzie zaczęli świadomie odkładać 
w czasie decyzję o wejściu na rynek pracy. 
Coraz częściej też wybierali dłuższą, ale 

dającą nadzieję na znalezienie zatrudnienia 
ścieżkę edukacyjną. 

Wykres 1. Liczba uczniów zasadniczych 
szkół zawodowych (tys.) oraz stopa bezrobo-
cia rejestrowanego (%) w latach 1990–2007

Apogeum spadku zainteresowania 
kształceniem zawodowym nastąpiło w 2003 
r. W zasadniczych szkołach zawodowych 
kształciło się 10% Polaków w wieku 16–18 
lat. Przyczyną takiej sytuacji była realizo-
wana w tamtym czasie reforma szkolnictwa-
.W efekcie przyjętej koncepcji liczba zasad-
niczych szkół zawodowych w latach szkol-
nych 2002/2003–2006/2007 zmniejszyła się 
o 514 placówek (21,5%). 

Obecnie mamy do czynienia z zatrzy-
maniem tendencji spadkowej – w 2008 r. 
współczynnik skolaryzacji netto dla zasad-
niczych szkół zawodowych wyniósł 13,67% 
i był wyższy od wyniku ubiegłorocznego 
o 0,7 punktu procentowego. W porównaniu 
do 2003 r. wzrósł o 3,67 punktu procento-
wego. Wyhamowanie trendu widać również 
w przypadku statystyk obrazujących zmia-
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nę bezwzględnej liczby uczniów zasadni-
czych szkół zawodowych. W roku szkolnym 
1990/1991 w tego typu szkołach kształciło 
się łącznie 818,4 tys. osób. W roku 2003/2003 
ich liczba spadła do 213,1 tys. Przełomowy 
był rok 2007/2008, kiedy to przybyło 4,6 
tys. uczniów. Według Macieja Prószyńskie-
go, Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej 
i Problematyki Społecznej w Związku Rze-
miosła Polskiego, to bardzo silny sygnał, że 
coś zaczyna się zmieniać: Jeśli weźmiemy 
pod uwagę malejącą liczbę gimnazjalistów, 
ten wzrost świadczy o pewnym przełomie. 
Młodzi ludzie zaczynają dostrzegać swoją 
szansę w kształceniu zawodowym. 

Kucharz trendy, kowal passé
Pozytywnych sygnałów, dających na-

dzieję na „odrodzenie się” zawodów rze-
mieślniczych jest więcej. Wzrasta bowiem 
również liczba osób ubiegających się o uzy-
skanie dyplomu zawodowego. W 2007 r. 
do egzaminu zawodowego przystąpiło 35 
300 osób, z czego dyplom otrzymało 28 
707 (81,3%). W 2009 r. chętnych do udo-
kumentowania swoich kwalifikacji było 43 
431. Wynik pozytywny (w części teoretycz-
nej i praktycznej) uzyskało 87% zdających. 
Zdawalność zwiększyła się niemal o 6 punk-
tów procentowych. 

Najwięcej osób, które w 2009 r. poparły 
uzyskane szkolenie dyplomem potwierdza-
jącym kwalifikacje dotyczyło takich profesji 
jak: kucharz małej gastronomii (9946 absol-
wentów z dyplomem), sprzedawca (9108), 
mechanik pojazdów samochodowych 
(3660), opiekun medyczny (1503), murarz 

Opracowanie własne na podstawie GUS

(1218), ślusarz (1128) oraz elektromechanik 
pojazdów samochodowych (944). Natomiast 
najmniej dyplomów uzyskali przedstawi-
ciele takich zawodów jak: kaletnik, kowal, 
monter sieci komunalnych, optyk mechanik 
czy koszykarz-plecionkarz. 

Interesujących informacji dostarczają 
również statystyki dotyczące zdawalności 
egzaminu z uwzględnieniem poszczególnych 
zawodów rzemieślniczych. Okazuje się, że 
istnieją profesje, w których potwierdzenie 
kwalifikacji stanowi nie lada wyzwanie, 
a zdawalność nie przekracza 50% w skali 
kraju. Są to takie profesje jak: elektrome-
chanik, kaletnik, koszykarz-plecionkarz, 
mechanik precyzyjny, monter kadłubów 
okrętowych, monter sieci i urządzeń teleko-
munikacyjnych, monter sieci komunalnych, 
operator urządzeń przemysłu chemicznego 
oraz rękodzielnik wyrobów włókienniczych. 
Niska zdawalność egzaminu często idzie 
w parze z niewielkim zainteresowaniem 
młodych zdobywaniem kwalifikacji w tych 
dziedzinach. Najlepszym tego przykładem 
jest zawód montera sieci i urządzeń teleko-
munikacyjnych. W tym przypadku w 2009 
r. do egzaminu podeszły jedynie 34 osoby, 
a dyplom otrzymało 5 z nich. Nie bez po-
wodu zatem pracodawcy zwracają uwagę 
na niewystarczające przygotowanie absol-
wentów ZSZ do wykonywania zawodu. Jak 
twierdzi Maciej Prószyński, szkoły zawodo-
we uczą zbyt wybiórczo. – Zapominamy, że 
kształcenie zawodowe polega na nabywaniu 
konkretnych umiejętności. Kucharz musi 
umieć gotować, a krawiec szyć ubrania. Na 
egzaminie zawodowym sprawdzane są umie-

jętności zawodowe. Jeśli takich brak, to na 
nic zda się znajomość języków obcych czy 
umiejętność obsługi komputera. Co więcej, 
oblany egzamin to głównie porażka szkoły, 
a nie absolwenta. 

Najlepiej u rzemieślnika
Cel, jakim jest nabywanie umiejętności 

praktycznych, może być realizowany po-
przez naukę zawodu bezpośrednio u praco-
dawcy. Młody człowiek, który decyduje się 
kształcić bezpośrednio na stanowisku pracy, 
ma szansę przyswoić sobie potrzebną na ryn-
ku pracy wiedzę i umiejętności pod okiem 
doświadczonego przedstawiciela danej pro-
fesji – „mentora”. Rzemieślnik podpisuje 
umowę o pracę z młodocianym pracowni-
kiem i zobowiązuje się przygotować go do 
egzaminu czeladniczego od strony praktycz-
nej. Przygotowanie zawodowe w rzemiośle 
trwa 2–3 lata. W tym czasie uczeń ma prawo 
do minimalnego wynagrodzenia, które w za-
leżności od roku nauki wynosi od 4% (I rok 
nauki) do 6% (III rok nauki) przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

Nauka bezpośrednio u pracodawcy to 
szansa na przetrwanie zawodów rzemieślni-
czych, szczególnie tych niszowych. – W ofer-
cie zasadniczych szkół zawodowych znajduje 
się kilka najbardziej popularnych profesji. 
Te niszowe są pomijane, bo nie opłaca się 
ich prowadzić. W rezultacie na rynek pracy 
wchodzi wielu fryzjerów i np. tylko jeden 
kaletnik – twierdzi Maciej Prószyński. Szko-
lenie w zakładzie rzemieślniczym to często 
jedyna możliwość na zdobycie potrzebnych 
umiejętności i kwalifikacji. Rozwiązanie to 
zyskuje poparcie pracodawców, dla których 
doświadczenie nabyte w zakładzie pracy jest 
cenniejsze aniżeli szkolna wiedza. 

Według danych Związku Rzemiosła Pol-
skiego, w 2008 r. liczba osób pobierających 
naukę bezpośrednio w zakładach rzemieślni-
czych sięgnęła 92,7 tys. Zanotowano tym sa-
mym 4% wzrost w stosunku do poprzedniego 
roku i niemal 9% w stosunku do 2006 r. Jest 
to kolejny sygnał wskazujący na odradzanie 
się zawodów rzemieślniczych w Polsce. Do 
tej pory Związek Rzemiosła Polskiego co 
roku odnotowywał spadek uczniów zakła-
dów rzemieślniczych. W okresie 2004–2006 
liczba osób zdobywających w ten sposób 
kwalifikacje zmniejszyła się o ponad 8%.

W latach 2004–2008 największy wzrost 
liczby uczniów pobierających nauki w zakła-
dach rzemieślniczych odnotowano w przy-
padku takich profesji jak: fryzjer (55%), mu-



123

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 04/2010  26.02 – 11.03.2010 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE
rarz (86%), ślusarz (82%) i tapicer (43%). 
Zainteresowanie nauką u rzemieślnika spa-
dło z kolei w takich zawodach jak: piekarz 
(51%), rzeźnik-wędliniarz (46%) i kucharz 
małej gastronomii (43%). 

Zapotrzebowanie wciąż duże
Powyższe analizy wskazują na to, że 

szkolnictwo zaczęło w sposób prawidłowy 
reagować na sygnały płynące z rynku pracy. 
Jeśli odnotowany trend utrzyma się przez 
kilkanaście najbliższych lat, możemy przy-
puszczać, że problem deficytu pracowników 
z wykształceniem zawodowym odejdzie 
w zapomnienie. Zanim jednak to nastąpi, pra-
codawcy wiele razy zmierzą się z deficytem 
wykwalifikowanych robotników. Negatywne 
zjawisko, jakim jest brak rąk do pracy, urosło 
bowiem do niemałych rozmiarów. Jak wynika 
z raportu KPMG, zapotrzebowanie na kadrę 
z wykształceniem zawodowym w 2007 r. 
deklarowało 72% polskich przedsiębiorstw. 
Dla porównania – w 2006 r. było to 20%. 
Z kolei według firmy Manpower, w 2009 
r. wykwalifikowani pracownicy fizyczni 
znaleźli się na pierwszym miejscu najbar-
dziej poszukiwanych zawodów w Polsce. 
W obszarze zainteresowań pracodawców byli 
elektrycy, spawacze, murarze i stolarze. Brak 
wykwalifikowanej kadry dotyczy zarówno 
dużych firm produkcyjnych, jak i małych 
zakładów usługowych. 

Zawód 2004 2005 2006 2007 2008 % zmiana 
2004-2008 

blacharz samochodowy 3502 3304 3378 3137 3126 -10,74
cukiernik 10 620 10 106 9545 9077 8526 -19,72
elektromechanik pojazdów samochodowych 2016 1237 1247 1478 1658 -17,76
elektryk 1980 1858 1852 2271 2510 26,77
fryzjer 14 405 15 346 16 229 18 564 22 382 55,38
kucharz małej gastronomii 3113 3390 2883 2615 1773 -43,05
lakiernik 1806 1080 1022 1125 1439 -20,32
malarz-tapeciarz 1421 1148 1195 1576 1858 30,75
mechanik pojazdów samochodowych 15 438 15 080 15 340 16 181 17 922 16,09
monter instalacji i urządzeń sanitarnych 2015 1801 2032 2494 2782 38,06
murarz 2511 2318 2599 3464 4666 85,82
piekarz 12 560 11 777 9282 7660 6161 -50,95
rzeźnik-wędliniarz 2887 2720 2533 2281 1547 -46,42
stolarz 8256 8338 8435 7808 7984 -3,30
ślusarz 1161 1533 1719 1986 2108 81,57
tapicer 957 1164 1233 1553 1372 43,37

Tabela 1. Liczba osób uczących się w zakładach rzemieślniczych według wybranych zawodów w latach 2004–2007

Opracowanie własne na podstawie danych Związku Rzemiosła Polskiego

O ile opinie pracodawców potwierdzają 
deficyt pracowników z wykształceniem zawo-
dowym, o tyle dane zebrane przez urzędy pra-
cy wręcz przeciwnie – wskazują na odwrotną 
sytuację na rynku pracy. W 2008 r. liczba ofert 
pracy w przypadku takich zawodów jak ślu-
sarz, murarz czy stolarz okazała się znacznie 
niższa aniżeli liczba zarejestrowanych bez-
robotnych w tym okresie. Teoretycznie więc 
pracodawcy mogli przebierać w kandydatach 
do pracy. Deficyt osób odnotowano jedynie 
w przypadku takich zawodów jak: drukarz, 
cieśla, monter kadłubów okrętowych, mon-
ter systemów rurociągowych oraz operator 
maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej. 
Wiesława Lipińska, rzecznik prasowy WUP 
w Warszawie, radzi jednak traktować te sta-
tystyki z dużą rezerwą: Obserwacja wolnych 
miejsc pracy zgłaszanych jedynie do urzędów 
pracy nie oddaje faktycznego zapotrzebowa-
nia na rynku pracy. Występują także oferty, 
których pracodawcy (mimo ustawowego 
obowiązku) nie zgłaszają do nas, decydując 
się na rekrutację pracowników we własnym 
zakresie. 

Dodatkowo na podstawie wskaźników 
statystycznych trudno orzekać o rzeczywistej 
sytuacji. Problem pracodawców ze znale-
zieniem rzemieślników może wynikać nie 
z ich braku, ale z niskich umiejętności, jakie 
reprezentują. Zdarza się, że spośród dziesięciu 
pracowników tylko jeden zasługuje na miano 

fachowca. Fakt ten powodowany jest pośred-
nio przez zmiany zachodzące na rynku pracy. 
Jak wyjaśnia Lipińska: Część bezrobotnych 
posiada kwalifikacje zdezaktualizowane, które 
nie odpowiadają nowoczesnym standardom 
pracy. Obserwacja najnowszych trendów 
w zawodzie poparta doświadczeniem pracy 
to jeden z niezaprzeczalnych atutów na rynku 
rzemieślniczym.

Obok jakości wiedzy i umiejętności 
w grę wchodzi sama chęć do wykonywania 
pracy. – W rejestrach urzędów pracy pozo-
staje wiele osób bezrobotnych wykazujących 
bierną postawę, zainteresowanych jedynie 
faktem uzyskania ubezpieczenia zdrowotne-
go dla siebie i rodziny – twierdzi Lipińska. 
W rezultacie osoba, która oficjalnie szuka za-
trudnienia, w praktyce często nie odpowiada 
na żadne ogłoszenia. Świadomie rezygnuje 
z wykonywania zawodu lub też decyduje się 
na pracę w szarej strefie. Problem pracy niere-
jestrowanej dotyczy szczególnie przedstawi-
cieli profesji rzemieślniczych. Dla przykładu 
z danych GUS wynika, że w 2004 r. ponad 
11% gospodarki nieformalnej stanowiły prace 
budowlane i instalacyjne. Kolejne 14% to 
remonty i naprawy budowlano-instalacyjne. 
Wśród osób pracujących „na szaro” licznie 
reprezentowane grupy to także krawcy, ku-
charze, fryzjerzy i ogrodnicy. 

Źródło: rynekpracy.pl
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

Przydatne adresy
UrzĘdy

Biuro Infrastruktury Miasta UMK 
Os. Zgody 2, 31−949 Kraków (12) 616−88−19 

Biuro Planowania Przestrzennego UMK 
ul. J. Sarego 4, 31−047 Kraków (12) 616−85−41

Powiatowe Biuro dokumentacji Geodezyjnej  
i Kartograficznej (12) 656−57−43  
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (12) 656−57−44

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie − Powiat Grodzki 
ul. Wielicka 28 a, 30−552 Kraków (12) 616−56−40

Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie − Powiat ziemski 
al. J. Słowackiego 20, 30−037 Kraków (12) 633−03−47

Wojewódzki Inspektorat nadzoru Budowlanego  
w Krakowie (12) 410−73−00  
ul. Przy Rondzie 6, 31−547 Kraków (12) 411−71−07

Wydział architektury i Urbanistyki UMK (12) 616−80−34  
Rynek Podgórski 1, 30−533 Kraków (12) 616−80−35

Wydział Geodezji UMK 
ul. Grunwaldzka 8, 31−526 Kraków (12) 616−96−21

Wydział Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Gospodarki nieruchomościami  
starostwa Powiatowego w Krakowie (12) 656−72−19  
ul. Przy Moście 1, 30−508 Kraków (12) 656−72−26

Wydział Inwestycji UMK 
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (12) 616−84−14

Wydział Mieszkalnictwa UMK 
ul. Wielopole 17 a, 31−072 Kraków (12) 616−82−40

Wydział strategii i rozwoju Miasta UMK 
pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31−004 Kraków (12) 616−15−48

InstytUCJe
Małopolska Okręgowa Izba architektów 
ul. Kraszewskiego 36, 30−110 Kraków (12) 427−26−47

Małopolskie stowarzyszenie Pośredników  
w Obrocie nieruchomościami 
ul. Szpitalna 20−22 lok. 4, 31−024 Kraków (12) 431−05−40

Małopolskie stowarzyszenie  
rzeczoznawców Majątkowych 
ul. Królewska 1, 30−045 Kraków (12) 632−36−44

Polski związek Firm deweloperskich 
ul. Żurawia 32/34, 00−515 Warszawa (22) 745−01−00

stowarzyszenie Budowniczych domów i Mieszkań 
ul. Kamienna 19, 30−001 Kraków (12) 630−17−57 
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