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Od bieżącego numeru „Krakowski Rynek Nieru-
chomości” został wzbogacony o nowy atrakcyjny dział 
– Biurowce. Prezentujemy w nim krakowskie obiekty biu-
rowe przeznaczone zarówno na wynajem, jak i sprzedaż. 
Przejrzyste oferty z dokładnymi opisami oraz zdjęciami 
uzupełnia mapa miasta, na której zaznaczono lokalizacje 
obiektów. Każdorazowo w nowym dziale będą się pojawiać 
artykuły i raporty opisujące rynek lokali komercyjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem lokali biurowych.

W tym roku czeka nas ważne wydarzenie: konkurs 
o tytuł „Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku” 
i Nagrodę Złotego Sokoła. W związku z tym w najnowszym 
numerze publikujemy informacje na temat siedmiu inwesty-
cji zgłoszonych do konkursu. Pozostałe inwestycje zostaną 
opisane w kolejnych numerach.

Ponadto w numerze tradycyjnie zamieściliśmy tekst do-
tyczący zagadnień prawnych, a w dziale Dzielnice Krakowa 
tym razem opisujemy inwestycje mieszkaniowe powstające 
w Grzegórzkach.

Zapraszamy do lektury
Redakcja
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Budowa stadionu Cracovii przebiega bez przeszkód. Aktual-
ny stan budowy miejskiego stadionu Cracovii nie budzi zastrze-
żeń – zakończono już roboty konstrukcyjne trybun, zamontowa-
no stalowe elementy dachów, wykonano przyłącza wodno-ka-
nalizacyjne. Wewnątrz wszystkich trybun prowadzone są prace 
izolacyjne i instalacyjne, a budowa ścianek działowych jest w 
fazie końcowej. Ponadto rozpoczęto wykonywanie posadzek i 
tynków. Poza obiektem przystąpiono do montażu instalacji hy-
drantowej i kanalizacji deszczowej oraz do przebudowy placów 
od ul. Kałuży i Kraszewskiego. Po południowej stronie stadionu 
powstaje droga pożarowa. Przygotowano opaskę wzdłuż trybun, 
by umożliwić montaż elewacji. Przedstawiciele wykonawcy sta-
dionu, konsorcjum firm Alpine i Budus, zapewniają, że obecnie 
nie ma zagrożeń dla terminu realizacji inwestycji. Arena przy 
ul. Kałuży pomieści 15 tysięcy widzów, w tym 50 osób niepeł-
nosprawnych i 50 osób towarzyszących. Wszystkie miejsca będą 
siedzące. Pod trybunami znajdzie się miejsce na profesjonalne 
zaplecze dla zawodników. Będą też pomieszczenia dla widzów, 
część biurowa oraz handlowo-usługowa.
Prace konserwatorskie w Barbakanie zakończone. Prowadzo-
ne przez parę lat roboty konserwatorskie w Barbakanie dobiegły 
końca. W ubiegłym roku konserwatorzy znowu wrócili do śre-
dniowiecznej budowli, aby przeprowadzić renowację kazamat, 
czyli przejść z otworami strzelniczymi służącymi do ostrzału 
fosy. Prace w Barbakanie zostały sfinansowane z funduszy Spo-
łecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a prowadził je 
Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Naro-
dowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączny koszt 
prac w tym i w poprzednim roku wyniósł 367 tys. zł. Podjęte 
inwestycje są wstępem do przygotowania nowego odcinka trasy 
turystycznej w Barbakanie. Muzeum Historyczne Miasta Krako-
wa, które opiekuje się obiektem, planuje, że po remoncie i upo-
rządkowaniu fosy otwarta zostanie trasa turystyczna. Zwiedzają-
cy będą mogli m.in. przejść przez kazamaty czy wejść do fosy.
Kraków wizytówką naszego kraju. Z ogólnopolskiego bada-
nia przeprowadzonego przez CBOS wynika, że miastem, które 
warto odwiedzić, by uznać Polskę za interesujący kraj, jest Kra-
ków. Ponad połowa Polaków (56 proc. respondentów) wskazała 
Kraków jako miejsce, którym można się pochwalić. Na drugiej 
pozycji – 30 proc. – uplasowała się Warszawa, a na trzecim (25  
proc.) – Mazury. To nie pierwsza bardzo wysoka pozycja Kra-
kowa w rankingach. W 2009 r. stolica Małopolski została nie-
kwestionowanym liderem rankingu najbardziej magnetycznych 
polskich miast, przygotowanym przez międzynarodową agencję 
Young & Rubicam. Kraków został uznany w tym badaniu jako 
miasto o najbardziej interesującym dziedzictwie historycznym, 
najlepszym komforcie życia w Polsce i najbardziej atrakcyjne 
turystycznie. W 2008 r. w rankingu czytelników brytyjskich 
dzienników „The Guardian” i „The Observer” zajął drugie miej-
sce pośród najciekawszych turystycznie miast na świecie. 
Kolejny etap budowy kładki. Rozpoczął się kolejny etap bu-
dowy kładki przez Wisłę pomiędzy Kazimierzem a Podgórzem. 
W poniedziałek 26 kwietnia ruszyły prace przy stawianiu tym-
czasowych podpór w nurcie Wisły. Pale są wbijane przy użyciu 
barki około 20 m od Bulwaru Kurlandzkiego. Wykonanie pod-
pór jest niezbędne do późniejszego montażu konstrukcji kładki 
– wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu. Kładka dla pieszych i rowerzystów połączy Kazi-
mierz i Podgórze dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś znajdował 
się most Franciszka Józefa, zwany także podgórskim. Przeprawa 
budowana jest według projektu Autorskiej Pracowni Projekto-
wo-Plastycznej prof. Andrzeja Gettera. Jej podstawowym ele-
mentem nośnym będzie stalowa rura w formie łuku. Do niej, za 
pomocą specjalnych lin, podwieszone będą dwa pomosty – jeden 
dla pieszych, drugi dla rowerzystów. Prace mają się zakończyć 
w połowie tego roku.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 83/A/NBP/2010 na dzień 29.04.2010
1 USD 2,9591
1 EUR 3,9175
1 CHF 2,7305
1 GBP 4,4990
1 UAH 0,3744
1 CZK 0,1533
1 RUB 0,1011

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3487,24 zł
 sprzedaż   4010,33 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 29.04.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 16.04.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 3,86 
EURIBOR EURO 0,6590
LIBOR
 CHF 0,2425

EUR 0,5838
USD 0,3128
GBP 0,6569

(dane na dzień 29.04.2010, 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:
luty 2010 (wartość w pkt.)
 średnia cena średni wolumen Zmiana ceny (w %)
WIG 43 175,61 86 215,54 0,02
WIG20 2546,05 27 199,16 -0,37
mWIG40* 2522,63 18845,57 0,94
SWIG-80 12 453,36 21 329,00 -0,28
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 29.04.2010)

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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Gwarancje zapłaty dla firm budowlanych. Przedsiębiorcy z branży 
budowlanej będą lepiej chronieni dzięki nowelizacji kodeksu cywil-
nego, która weszła w życie 16 kwietnia. Wykonawcy oraz podwy-
konawcy robót budowlanych będą mogli wystąpić do inwestorów o 
udzielenie ochrony na każdym etapie, a nie tylko przy podpisywaniu 
umowy. Na udzielenie gwarancji terminowej zapłaty wynagrodzenia 
inwestor będzie miał 45 dni od wystąpienia z takim żądaniem przez 
wykonawcę lub podwykonawcę. Jeżeli wykonawca nie uzyska żąda-
nej gwarancji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym 
niż 45 dni, to wówczas będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy 
inwestora. Będzie to oznaczało, że niewykonanie robót budowlanych 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie inwestora. Wykonawcy prac 
będzie więc przysługiwało prawo do wynagrodzenia. Nowe przepisy 
nie obejmują architektów, inżynierów, urbanistów, geodetów, przed-
siębiorców z branży wynajmu sprzętu, rusztowań, transportu czy pro-
ducentów materiałów i maszyn budowlanych. 
Program wspierania budownictwa mieszkaniowego. Z inicjaty-
wy Kongresu Budownictwa Polskiego doszło 22 kwietnia do spo-
tkania doradców rekomendowanych przez Kongres z przedstawicie-
lami Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Mini-
sterstwa Infrastruktury. Spotkanie to miało na celu przedstawienie 
opinii i poglądów dotyczących dotychczasowego funkcjonowania 
systemu budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz prezenta-
cji tez do przygotowywanego przez Ministerstwo – na podstawie 
rezolucji sejmowej z 19 lutego – programu rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego w latach 2010–2020. W trakcie rozmów zapre-
zentowane zostały dwie główne metody podejścia do zagadnienia 
programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego: pierwsza okre-
ślająca zakres, wyznaczająca cele i precyzująca sposoby realizacji 
budownictwa mieszkaniowego w oparciu o podejście segmentowe 
oraz druga oddziałująca na poszczególne elementy rynku mieszka-
niowego poprzez jednolity program mieszkaniowy. 
Wzrasta aktywność deweloperów. W marcu 2010 r. oddano do użyt-
kowania 12 205 nowych lokali mieszkalnych. Według danych GUS-u, 
w pierwszym kwartale 2010 r. zostały oddane 33 902 mieszkania, 
czyli o 18,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Pozytywnym sygnałem na rynku jest wzrost aktywności inwestorów 
i większa liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu 
trzech pierwszych miesięcy rozpoczęto budowę ok. 27 240 mieszkań, 
a więc o 16,1 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. 
Największy udział w grupie mieszkań oddanych do użytkowania sta-
nowią lokale budowane przez inwestorów indywidualnych (prawie 
51 proc.). Tylko w marcu 2010 r. oddano do użytkowania 6006 lokali 
z tego segmentu. Firmy deweloperskie oddały w marcu do użytko-
wania 5523 lokale. Na podstawie porównania I kwartału 2009 r. z 
takim samym okresem bieżącego roku widać, że obecny wynik jest o 
25 proc. gorszy. Warto przy tym zauważyć, że w ciągu trzech pierw-
szych miesięcy 2010 r. w tej grupie inwestorów rozpoczęto budowę 
11 542 mieszkań, czyli o 53,4 proc. więcej niż rok temu. 
Eurokody w projektowaniu budynków. W związku z pytaniami 
dotyczącymi wprowadzenia do zbioru Polskich Norm europejskich 
norm projektowania konstrukcji – Eurokodów (PN-EN 1990–1999) – 
oraz nadaniem dotychczasowym normom PN-B z tego zakresu statu-
su norm wycofanych, Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że 
w zależności od decyzji projektanta podstawą wykonania projektu bu-
dowlanego budynku mogą być zarówno normy aktualne (Eurokody), 
jak i wycofane (PN-B). Normy Eurokody (w liczbie 59) ujęte są w 
dziewięć części, które obejmują: podstawy projektowania konstruk-
cji, oddziaływania na konstrukcje (obciążenia), projektowanie kon-
strukcji betonowych, projektowanie konstrukcji stalowych, projekto-
wanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, projektowanie 
konstrukcji drewnianych, projektowanie konstrukcji murowanych, 
projektowanie geotechniczne, projektowanie konstrukcji aluminio-
wych oraz projektowanie konstrukcji na obciążenia sejsmiczne (nie 
dotyczy terenów Polski). Eurokody dotyczą projektowania zarówno 
konstrukcji wykonywanych na miejscu budowy, jak i wyrobów bu-
dowlanych będących elementami konstrukcyjnymi.

Wynagrodzenia i świadczenia
Przeciętny dochód w indywid. gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego w 2008 r. 2056,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2009 r. 3243,60 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze  
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w lutym 2010 r.  3287,84 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 w marcu 2009 roku
złoty  3,2% w porównaniu z rokiem 2009
euro  0,9% w lutym 2010 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  4,9% w marcu 2010 r. 
w Małopolsce:  10,7% w marcu 2010 r. 
w kraju:  12,9% w marcu 2010 r. 
(dane na dzień 29.04.2010, 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 29.04.2010, 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 29.04.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,61 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,57
Olej napędowy  4,25
(dane na dzień 29.04.2010, 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.
IV kwartał 2009 r. 3964 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 29.04.2010, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy - dla Krakowa: 6497,40 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 5,02 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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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Śląska  
(Łobzów)

3 pokoje, 60 m kw.
505 000 PLN

ul. Heleny  
(Prokocim)

2 pokoje, 52 m kw.
275 000 PLN

ul. Szuwarowa  
(Ruczaj)

2 pokoje, 34 m kw.
302 000 PLN

ul. Ugorek  
(Prądnik Czerwony)
2 pokoje, 51 m kw.

395 000 PLN

ul. Prądnicka 
(Prądnik Biały)

3 pokoje, 46 m kw.
279 000 PLN

ul. Kobierzyńska  
(Ruczaj)

2 pokoje, 62 m kw.
368 000 PLN

ul. Komandosów  
(Podgórze)

1 pokój, 20 m kw.
195 000 PLN

ul. Ceglarska  
(Dębniki)

3 pokoje, 58 m kw.
463 000 PLN

ul. Krowoderskich Zuchów  
(Prądnik Biały)

3 pokoje, 64 m kw.
469 000 PLN

ul. Podłęska  
(Bieżanów)

2 pokoje, 50 m kw.
325 000 PLN

ul. Chmieleniec  
(Ruczaj)

3 pokoje, 67 m kw.
540 000 PLN

ul. Gersona  
(Prokocim)

2 pokoje, 39 m kw.
269 000 PLN
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Chmieleniec  
(Ruczaj)

3 pokoje, 74 m kw.
430 000 PLN

ul. Chocimska  
(Łobzów)

2 pokoje, 55 m kw.
468 000 PLN

ul. Kremerowska  
(Stare Miasto)

4 pokoje, 128 m kw.
850 000 PLN

ul. Grota Roweckiego  
(Ruczaj)

3 pokoje, 50 m kw.
380 000 PLN

ul. Felicjanek  
(Stare Miasto)

3 pokoje, 78 m kw.
795 000 PLN

ul. Wesele  
(Bronowice)

4 pokoje, 158 m kw.
1 350 000 PLN

ul. Wysłouchów  
(Kurdwanów)

1 pokój, 34 m kw.
190 000 PLN

ul. Ziobrowskiego  
(Borek Fałęcki)

2 pokoje, 55 m kw.
455 000 PLN

ul. Sodowa  
(Ruczaj)

3 pokoje, 58 m kw.
465 000 PLN

ul. Gliniana  
(Podgórze)

1 pokój, 38 m kw.
265 000 PLN

ul. Solskiego  
(Prądnik Biały)

4 pokoje, 100 m kw.
590 000 PLN

ul. Nowowiejska  
(Łobzów)

2 pokoje, 60 m kw.
530 000 PLN
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BRZESKO - okolice - BH662
Dom wolnostojący o pow. ok. 170 m2 usytuowany na działce  
1100 m2, ok. 7 km od Brzeska, niedaleko drogi krajowej nr 75 

Brzesko - Nowy Sącz. Budynek z 2004 roku, budowany w techno-
logii tradycyjnej o praktycznym rozkładzie pomieszczeń. W pełni 
umeblowany i wyposażony, wykończony w bardzo dobrym stan-

dardzie. Garaż dwustanowiskowy. Dojazd drogą asfaltową gminną. 
Cena: 499.000 zł

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

KRYSPINÓW - BH659
Działka pow. 3100 m2 z pozwoleniem na budowę 2 budynków 

mieszkalnych o łącznej pow. uż. 321,8 m2. Działka płaska 
o wym. 27x110 m. Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz na 

sąsiednich działkach. Dojazd drogą asfaltową, ok. 100 m drogą 
betonową. W sąsiedztwie nowa zabudowa. Widok na klasztor 

w Tyńcu, klasztor Kamedułów na Bielanach i Las Wolski.  
Do centrum Krakowa ok. 11 km. Bardzo dobra infrastruktura.

Cena: 300.000 zł

MOGILANY - okolice - BH660
Dom w zabudowie bliźniaczej budowany w technologii tradycyjnej 
położony na wzniesieniu w okolicy Mogilan. Dom w stanie dewe-
loperskim o pow. 98 m2 na ogrodzonej działce 420 m2. Termin 

realizacji: sierpień 2010 r. Standard wykończenia: pustak Porotherm 
19, styropian 15, blachodachówka, instalacje rozprowadzone 

w budynku, wylewki i tynki, okna PCV, elewacja.
Cena: 349.000 zł

LIBERTÓW - BH644
Dom wolnostojący, 1-piętrowy z zagospodarowanym poddaszem, 

o powierzchni użytkowej 175,8 m2, zaś całkowitej 201,6 m2 
położony na działce 720 m2 w Libertowie. Dom w bardzo dobrym 

standardzie wykończenia, wymaga delikatnego odświeżenia.  
Sąsiedztwo domów jednorodzinnych, spokojna okolica z niesamo-

witymi widokami na Kraków.
Cena: 610.000 zł

STRYSZAWA - BH666
Przepiękna działka przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną.  

Z działki roztaczają się wspaniałe widoki na Babią Górę oraz panora-
mę okolicznych gór. Działka w kształcie ustawnego prostokąta  
o powierzchni 1901 m2. Dojazd drogą asfaltową, media: prąd. 

Doborowe sąsiedztwo, w okolicy stylowe drewniane  
domki jednorodzinne.

Cena: 114.060 zł

GIEBUŁTÓW - BH465 
Piękna, widokowa działka o pow. 942 m2, w całości budowlana, 

usytuowana w kameralnej części Giebułtowa. Działka dla osób cenią-
cych spokój i prywatność, a zarazem szybki dostęp do Krakowa. 
Działka płaska w kształcie prostokąta o wymiarach 16 m x 58 m. 

Wszystkie media: gaz, prąd, woda, kanalizacja doprowadzone  
do działki. 

Cena: 197.820 zł

Odkrywamy urocze miejsce w Krakowie!
•	 Kraków,	Podgórze,	ul.	Matematyków	Krakowskich

•		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

BUDOWA W TRAKCIE REALIZACJI

Oferta	spełnia	wymogi	programu	„RODZINA NA SWOIM”

SPRZEDAŻ

CENA: 466 000 zł + 7% VAT

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI



97

RYNEK WTÓRNYKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 09/2010  08.05 – 20.05.2010

Licencja nr 3051

Kraków ul. Krakowska 7
tel. 012 292 02 65, 0601 21 31 79

tel./fax 012 421 98 39
magnat@informer.pl

www.magnat.informer.pl członek MSPON

MIESZKANIA, DOMY – SPRZEDAŻ, WYNAJEM

KOMERCYJNE

NASZA PEŁNA OFERTA  NA STRONIE WWW.MAGNAT.INFORMER.PL

ul. Wrocławska
67	m2,	3	pokoje
1800 PLN/mies. 

ul. Czapińskiego
95	m2,	4	pokoje
3200 PLN/mies.

ul. Zwierzyniecka
28	m2,	1	pokój

1100 PLN/mies. 

ul. Długa
20	m2,	1	pokój

1100 PLN/mies.

Willa Awangarda
47	–	114	m2

od 7490 PLN/m2 

ul. Blich
102	m2,	3	pokoje

850 000 PLN 

ul. Rajska
109	m2,	5	pokoi

248 000 EUR 

ul. Biskupia
39	–	110	m2

od 12 000 PLN/m2

ul. Siemiradzkiego
47	–	63	m2

od 10 100 PLN/m2 do neg. 

Wola Justowska
320	m2,	7	pokoi
2 200 000 PLN 

ul. Długa
105	m2,	witryna

10 500 PLN/mies.

ul. Salwatorska
97	m2,	3	pokoje
1 200 000 PLN 

ul. Sereno Fenna
150	m2,	5	pokoi

4500 PLN netto/mies. 

ul. Sołtysa Dytmara
80	m2,	3	pokoje

890 000 PLN

ul. Sienkiewicza
100	m2,	3	pokoje
2500 PLN/mies.

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI

BEZ PROWIZJI
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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 - 188 000 zł
30 m2 - ul. Zdrowa - 0/X - 213 000 zł
32,6 m2 – Kazimierz – I/II, do remontu – 259 000 zł
33,6 m2 – Salwator City – V/VIII, NOWE, słoneczne, taras 8,6 m2 – 265 000 zł
34 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE – 272 000 zł
36,4 m2 - ul. Prusa – II/III, k.j., po remoncie – 320 000 zł
40 m2 – ul. Bosaków – III/IV, NOWE, winda – 305 000 zł
40 m2 – os. Oficerskie ul. Beliny Prażmowskiego – III/III, k.j., ładne,  
do wejścia – 285 000 zł
49,2 m2 p.c. - ul. Loretańska – III/III, NOWE, na poddaszu – 520 020 zł
52 m2 – ul. Moniuszki – II/III, balkon, łatwo zrobić 2 pokoje – 410 000 zł

2 – pokojowe
37,4 m2 – rejon Siewnej – 0/II, NOWE – 270 000 zł
44 m2 – ul. św. Filipa – III/III, NOWE, na poddaszu – 390 000 zł
45,7 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE, balkon – 432 500 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 380 000 zł
57,6 m2 – ul. Chopina – III/III, 2 balkony – 469 000 zł
59,7 m2 p.c. - Kazimierz - V/V, balkon, NOWE, na poddaszu - 450 000 zł
63,6 m2 – ul. Wrocławska – III/III, atrakcyjne, 6-letnie – 530 000 zł + 
40 000 zł garaż
65,4 m2 – ul. Mazowiecka – II/V, balkon – 550 000 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
47,5 m2 – os. Podwawelskie ul. Słomiana – IV/IV, k.j., loggia – 330 000 zł
59,1 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, po remoncie, balkon - 529 000 zł
61,5 m2 - ul. Galla - III/III, balkon, do wykończenia - 519 000 zł
63 m2 – ul. Królewska – III/IV, w odnowionym bloku, do remontu, bardzo 
dobry rozkład – 450 000 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
86,7 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE, balkon – 691 600 zł

4–5 – pokojowe
108 m2 - Kazimierz - III/III, NOWY apartament na poddaszu - 980 000 zł
128 m2 – rejon Sobieskiego – II/III, klasyczne, 2 balkony – 950 000 zł
176 m2 – rejon Biskupiej – III/IV, winda, do remontu, elegancka kamienica 
– 1 600 000 zł

Kamienice, udziały, strychy
Dębniki – cała kamienica 394 m2 do rozbudowy – 1 800 000 zł
ul. Rakowicka – cała kamienica 610 m2 – 3 200 000 zł
rejon Parku Krakowskiego – cała kamienica 652 m2 – 3 800 000 zł
ul. Berka Joselewicza - strych 102 m2, nad II piętrem - 350 000 zł
ul. Mogilska – strych 130 m2 z WZ na nadbudowę – 200 000 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą - 400 000 zł
ul. Bonerowska - strych 200 m2, dwupoziomowy nad II piętrem - 780 000 zł
ok. ul. Paulińskiej - strych 210 m2, nad IV piętrem, z WZ - 470 000 zł
ul. Miodowa - strych 268 m2 nad II piętrem - 1 258 000 zł
ul. Piłsudskiego - strych 326 m2 - 930 000 zł
Kazimierz – strych 300 m2 z pozw. i rozpoczętą budową – 850 000 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 – 350 000 zł, of.DK/209
Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a - ½ domu, do remontu – 
270 000 zł, of.DK/211
Jurczyce 80 m2 + 17 a + budynek gospodarczy – wolnostojący, 
murowany, działka widokowa – 380 000 zł
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła – wolnostojący, 
murowany, do remontu, działka widokowa – 195 000 zł, of.DZ/245

Liszki 80 m2 + 8 a – wyjątkowy dom z niepowtarzalnym klimatem, 
z pozwoleniem na rozbudowę – 330 000 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
Bronowice 100 m2 + poddasze 100 m2 + 4,25 a – atrakcyjny, po gene-
ralnym remoncie, murowany z 1936 r. - 1 400 000 zł, of.DK/213
Czaple k/Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak - 4-letni, wolno-
stojący, 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 klima-
tem, 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
Wysoka 107 m2 + 17,53 a – wolnostojący, murowany, z klimatem, po 
generalnym remoncie, działka widokowa - 330 000 zł
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 wolnostoją-
cy, parterowy, do niewielkiego remontu – 349 000 zł, of.DZ/221
Łączany gm. Brzeźnica 120 m2 + 7,23 a + 80 m2 bud.gospod. – wolno-
stojący, murowany, po remoncie – 320 000 zł, of.DZ/244
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a – wolnostojący, stan deweloperski, 
wysokiej jakości materiały, widokowa działka – 660 000 zł, of.DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a – stan surowy otwarty z 2009 r., ładny, na atrakcyj-
nej działce – 380 000 zł, of.DZ/247
Tenczynek 140 m2 + 19 a + budynek gospodarczy 84 m2 – murowany, 
wolnostojący, atrakcyjny, w trakcie generalnego remontu – 335 000 zł, 
of.DZ/242
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący, do wykończenia – 
620 000 zł, of.DZ/195
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż – 7-letni, piękny 
ogród, oczko wodne, stacjonarny grill – 1 300 000 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 dewelo-
perski, widokowa działka – 490 000 zł, of.DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, na 
pięknej, widokowej działce – 340 000 zł, of.DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a – NOWY, wolnostojący, stan dewelo-
perski – 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 deweloper-
ski, widokowa działka – 530 000 zł, of.DZ/236
Rybna 220 m2 + 10 a - wolnostojący, murowany, wykończona I kondy-
gnacja, 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, of.DK/210
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, of.D/442
Bieżanów 4,21 a - atrakcyjna, w sąsiedztwie nowych domów  
 - 300 000 zł, of.D/395
ul. Spacerowa 6,56 a – budowlana – 250 000 zł, of.D/435
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, of.D/446
Giebułtów 8,11 + 8,31 + 9,28 a – budowlane, atrakcyjne, obok siebie  
– 23 500 zł + VAT/a, of.D/405

Zagacie 8,6 a – atrakcyjna, położona na leśnej polanie w sąsiedztwie 
nowych domów – 135 000 zł, of.D/450
Bronowice ul. Tetmajera 9,13 a – atrakcyjna, WZ, w pełni uzbrojona, 
ogrodzona – 990 000 zł
Radziszów 9,2 + 10,6 + 11,6 a - piękne, widokowe, budowlane, 
uzbrojone - 17 000 zł/a, of.D/385
Bolechowice 9,6 a – budowlana, uzbrojona, widokowa – 250 000 zł, 
of.D/449
Sanka 9,6 a – atrakcyjna, widokowa, uzbrojona, ogrodzona  
– 119 000 zł, of.D/451
Lasek Łegowski 9,62 + 11,42 a – budowlane, WZ – 260 000 zł  
i 300 000 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, of.D/448
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 – 145 000 zł, of.D/432
Nowa Wieś gm. Skała 11 a – budowlana – 85 000 zł, of.D/374
Rajsko ul. Osterwy 11,12 a – widokowa, wśród nowo budowanych domów 
– 330 000 zł, of.D/452
Tonie 11,31 a – budowlana, WZ – 340 000 zł, of.D/366
Branice 11,7 a - budowlana, obok dworu w Branicach - 115 000 zł, 
of.D/359
Bibice 11,85 a – budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona,  
działka z rozpoczętą budową – 262 000 zł
Bielany 12 a – ładna, bez WZ - 420 000 zł, of.D/97
Cianowice 12 a – budowlana, z pozwoleniem na budowę, wykonane 
fundamenty – 152 000 zł
Maszyce 12 a - widokowa, budowlana - 190 000 zł, of.D/387
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł, 
of.D/403
Smroków k/Słomnik 2x13 a - budowlana, widokowa - po 68 000 zł, 
of.D/436
Modlnica 4x14 a – budowlane, widokowe – 28 000 zł/a
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, of.D/443
Giebułtów 20 a – cała budowlana, widokowa – 380 000 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
Bolechowice 29 a – piękna, widokowa, w całości budowlana  
– 768 000 zł
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 pozwo-
leniem 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 – teren usług z możliwością zabudowy do 70 % - 1 400 000 
zł, of.D/447
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. Chopina - 2-pokojowe, ładne, słoneczne 
mieszkanie, 57,6 m2, III piętro, 2 balkony  

- 469 000 zł,
TARABA 12/422-95-18

Salwator City, ul. Stańczyka - 1-pokojowe,  
33,6 m2, V/VIII, NOWE, taras 8,6 m2 - 265 000 zł 

TARABA 12/422-95-18

Stare Podgórze - kamienica do sprzedania, 
powierzchnia 1683 m2, 10 lat po generalnym 

remoncie, parking - 7 500 000 zł
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os. NA STOKU 15/Nowa Huta
Lokal użytkowy w przyziemiu 

bloku mieszkalnego  
o pow. 43,60 m2.  

Doskonały na prowadzenie 
drobnej działalności handlowej, 

usługowej lub produkcyjnej.
CENA: 69 000 (zwolnione z VAT).  

Możliwość wynajęcia.  
CENA: 750 zł

BNP-2156, 2157
KONTAKT: 510-259-399

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

STARE MIASTO 
ul. FELICJANEK 8/przecznica ze Zwierzynieckiej

Lokal/mieszkanie na parterze, o pow. 46 m², w super lokali-
zacji, po kapitalnym remoncie, parter kamienicy, pod biuro, 
usługi. Idealny na inwestycje, możliwość dorobienia witry-
ny. Oddzielne pomieszczenia. Do lokalu przynależy piwnica. 

Sąsiedztwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wawelu, Plant.  
Idealny na inwestycje. Możliwość wynajmu.

CENA: 454.000 zł 
BNP-2118 i 2119     KONTAKT: 510-259-399
CENA WYNAJMU: 2200 zł
BNP-1586

TOMASZOWICE,  
gm. Wielka Wieś,

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

CENA: 140.000 zł. 

BNP- 1673
KONTAKT: 510-259-399

TOMASZOWICE,  
gm. Wielka Wieś,

Działka rolna o pow. ok. 65 a  
(w tym 15 a drogi), w sąsiedztwie 

same grunty budowlane
CENA: 220.000 zł

BNP- 1672
KONTAKT: 510-259-399

ZABIERZÓW, ul. Rodziny 

Poganów
Pojedyncze działki widokowe 

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 tylko do 

końca czerwca 2010.  
CENA: 122.000 zł brutto  
(z VAT). SPIESZ SIĘ…!

BNP-1883
KONTAKT: 510-180-034
KONTAKT: 510-180-028

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

REJON GALERII  
KAZIMIERZ/GRZEGÓRZKI

Lokal usługowo-biurowy  
o pow. 57 m2 ,  

do generalnego remontu. 
CENA: 99.900 zł  
(zwolnione z VAT)

BNP-1671
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 LUB DZIAŁKĘ POD BUDOWĘ BUDYNKU BIUROWEGO
KUPIMY ZA GOTÓWKĘ GARSONIERY, JEDNOPOKOJOWE DO 100-155 tys. zł

KONTAKT: 509-580-818, 509-951-803, 510-259-399

os. SPORTOWE 33/Nowa Huta
Mieszkanie 1-pokojowe, odnowione,  

w dwukondygnacyjnym budynku o pow. ok. 15 m². Położone w ci-
chej okolicy. Idealne dla osób samotnych, emerytów lub studentów.

CENA: 123.000 zł
BNP – 2158       

KONTAKT: 510-259-399

REJON PLANT I POCZTY GŁ.  /Stare Miasto
Garsoniera o pow. ok. 19 m2 na  

ul. Zyblikiewicza 5. Idealna dla studenta, osoby samotnej
CENA: 204.000 zł  

BNP-2151
KONTAKT: 510-259-399

Al. SŁOWACKIEGO 11B/Krowodrza
Mieszkanie o pow. 18,92 m2 na 3 piętrze w 6-piętrowym bloku. 

W bloku jest winda. Możliwość parkowania pod blokiem.  
Super oferta pod inwestycję!!! 

CENA: 175.000 zł     
BNP- 2160

KONTAKT: 510-259-399

REJON PLANT I POCZTY GŁ. /Stare Miasto
Garsoniera o pow. ok. 22 m2 na  ul. Zyblikiewicza 5.  

Świetna pod inwestycję
CENA: 214.000 zł 

BNP-2152
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.

CENA: 154.000 zł  
BNP –2154

KONTAKT: 510-259-399

REJON HALI TARGOWEJ/Śródmieście
Mieszkanie 1-pokojowe o pow. 18,07 m² na 2 piętrze. Bardzo 

dobra lokalizacja – 15 min do Rynku Głównego. Mieszkanie do 
odświeżenia. 

CENA: 174.000 zł    
BNP-2159

KONTAKT: 510-259-399

REJON UL. WIELICKIEJ / Prokocim
Mieszkanie 1-pokojowe na  

ul. Facimiech 16, o pow. 29 m2 na 3 piętrze.  
Idealne dla młodego małżeństwa, dla studenta.

CENA: 174.000 zł  
BNP-2153

KONTAKT: 510-259-399

UL. GROTA-ROWECKIEGO 29 / Ruczaj
Mieszkanie dwupokojowe o pow. 53 m2 na 3 piętrze  
w czteropiętrowym bloku, blisko Kauflandu. Idealna 

inwestycja pod wynajem.
CENA: 299 000 zł

BNP-2002
KONTAKT: 510 259 399

OK. RYNKU PODGÓRSKIEGO /PODGÓRZE
Garsoniera o pow. 20 m²,  

położona na parterze w kamienicy, doskonała również  
na lokal użytkowy. Dobra lokalizacja. 

CENA: 152.000 zł   
BNP-2161

KONTAKT: 510-259-399
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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 - 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem
ul. StaSzica 22,65 m2, parter, oficyna,  
po remoncie, 800 zł + opłaty, of.1551

ul. KrowoderSKa, 41,60 m2, umeblowa-
ny pokój z aneksem kuchennym na poddaszu, 
ogrzewanie własne gazowe, 1400 zł  + opłaty, 
of.1550

ul. Karłowicza 51,80 m2, blok z 2002 
roku, wysoki parter, samodzielny, garaż, czę-
ściowo umeblowane,1850 zł + opłaty

wola JuStowSKa –rej. Strzelnicy 70 m2, 
umeblowana tylko kuchnia, wysoki standard, 
3000 zł z wszystkimi opłatami

ul. StaSzica 72 m2, 3 pokoje, nieumeblo-
wane, 2000 zł + opłaty

ul. MazowiecKa 90 m2,  IV piętro z 
windą, aranżacja wnętrza wykonana przez 
architekta, klimatyzacja, alarm, 2500 zł + 
oplaty, of.1536

ul. KrowoderSKa 94 m2, umeblowane, 
2700 zł + opłaty

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

ul. PiJarSKa apartament 107 m2, I piętro, 
wysoki standard, klimatyzacja, alarm, komi-
nek, 5500 zł +opłaty, of.1556

ul. witKowicKa nowy, nieumeblowany 
dom o pow. 480 m2, dz. 15 a, 8000 zł + opłaty, 
of.1533

Domy - sprzedaż

SKotniKi ul. Batalionów chłoP-
SKich – segment w zabudowie szeregowej 
o pow. całk.  219 m2, stan techniczny – do 
wykończenia,  rok budowy 1996, działka 
w użytkowaniu wieczystym o pow. 202 m2, 
485 000 zł, of.1560

JerzManowice nowy, oddany do użyt-
kowania dom o pow. całk. 256 m2, częściowo 
wykończony (łazienka, panele), działka 8 a, 
nieogrodzona, ogród do zagospodarowania, 
730 000 zł, of.1541

ruczaJ ul. norMandzKa segment w 
zabudowie szeregowej o pow. 350 m2 z 2000 
roku, działka 280 m2, 1 285 000 zł, of.1515

Szczyglice gm. Zabierzów dom o pow. 
użytk. 310 m2 w  stanie deweloperskim (po 
remoncie), nadaję się również pod działalność 
usługowo-biurową, dodatkowo na działce stoi 
wolnostojący budynek gospodarczy  
o pow. 36 m2, działka  14,69 a, 650 000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
ul. StaSzica 22,65 m2, parter, samodzielna 
oficyna po remoncie generalnym, 800 zł + VAT 22%, 
of.1551
ul. PiJarSKa 70 m2, I piętro, przeznaczenie  
biurowe, 3500 zł + VAT 22%, of.1558
wola JuStowSKa rej. Strzelnicy 70 m2, wysoki 
parter, trzy pokoje, umeblowana kuchnia, dobry 
standard, 3000zł z wszystkimi opłatami
reJ. ul. SzlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, kuch-
nia, łazienka, toaleta, po remoncie generalnym,  
2000 zł + VAT 22%
al. PoKoJu 73 m2 + dodatkowo i bezpłatnie antre-
sola 33 m2, I piętro, ochrona 24 h, 4599 zł + VAT 22% 
(cena zawiera już opłaty za media), of.1553
ul. KrólewSKa 79 m2, II piętro z windą, trzy, sa-
modzielne pokoje, duży hol,  2400 zł (nie ma VAT-u)
al. PoKoJu 98 m2  + dodatkowo i bezpłatnie antre-
sola 12 m2,  I piętro,  ochrona 24 h, 6174 zł + VAT 22% 
(cena zawiera już opłaty za media), of.1554
ul. PiJarSKa 120 m2, I piętro, przeznaczenie 
biurowe, 6000 zł + VAT 22%, of.1557
ryneK główny wyposażony, atrakcyjny lokal 
biurowy o pow. 166 m2, 13 000 zł ze wszystkimi 
opłatami,  of.1528
reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 powierzchni 
handlowo-usługowo-biurowej, parter, witryna, 
„open space”, do wykończenia, 50 zł/m2 + VAT 22%, 
of.1521

Oferta Specjalna
azory – ul. M. JareMy pokój z ciemną 
kuchnią o pow. 25,25 m2, położony na II 
piętrze w IV- piętrowym budynku, mieszka-
nie do remontu, blok ocieplony, czysta klatka, 
własność hipoteczna, 185 000 zł, of.1555 

olSza – ul. MłyŃSKa Boczna zadba-
na, czysta garsoniera o pow. 23,80 m2, położo-
na na III piętrze w IV-piętrowym budynku, 
aneks kuchenny w przedpokoju, okno PCV, 
parkiety, własność – spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu, wolne od zaraz,  
188 000 zł, of.1559

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

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

SKotniKi – środkowy segment w zabu-
dowie szeregowej o pow. całk. 219 m2, do 
wykończenia, działka o pow. 202 m2,  
485 000 zł, of. 1560

Grunty
KoBylany gM. zaBierzów budowlana działka 
dla konesera w otoczeniu lasu, pow. 20,95 a, wymiary 
ok. 48 x 42 m,  600 000 zł, of. 1548

KraKów – BoreK FałęcKi rej. ul. Sielskiej,  
pow. 11,33 a, klasyfikacja gruntu - B, 70 000 zł/a 

Siedlec gM. KrzeSzowice działka o łącznej 
pow. 57 a obejmującą trzy wydzielone geodezyjnie 
działki przeznaczone pod budownictwo jednoro-
dzinne,  dojazd drogą asfaltową z dwóch stron, 
wystawa południowa, media w drodze, 18 500 zł/a, 
of.1517

Bronowice  Małe ul. ŻeleŃSKiego działka 
o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją WZ  pod 
budownictwo wielorodzinne, PUM ok. 1360 m2,   
2 300 000 zł

olSzanica działka o pow. 19,97 a,  decyzja WZ dla 
zabudowy bliźniaczej (ok. 800m2 PUM), 1 150 000 zł

Szczyglice gm. Zabierzów 19 a, wydana decyzja 
WZ dla dwóch domów w zabudowie  bliźniaczej, 
500 000 zł

PiSary gM. zaBierzów dwie działki o pow. 
11,75 a (każda), wymiary: 25 x 46 m, przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe,  
160 000 zł (za jedną działkę), of. 1513

MaSłoMiąca gM. Michałowice widokowa 
działka budowlana o pow. 30 a, szer. 30 m, dł. 100 m, 
w otoczeniu  nowe domy, teren objęty planem,  
595 000 zł, of.1493

inne - sprzedaż
cegielniana paroletni, dochodowy obiekt biu-
rowo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 17,80 a, 
12 5000 000 zł + VAT 22%, of. 1537

radziKowSKiego dwupoziomowy lokal biuro-
wy o pow. 190 m2, 800 000 zł

radziKowSKiego działa 1454 m2 ze starym 
domem przeznaczonym do przebudowy, 900 000 zł

Mieszkania – sprzedaż
ul. PoMorSKa garsoniera 17,59 m2, wysoki 
parter, ogrzewanie MPEC, idealne na biuro 
lub do mieszkania, 185 000 zł, of.1546

olSza ul. MłyŃSKa Boczna garsoniera 
23,80 m2, III/IV, 188 000 zł, of.1559

azory ul. JareMy pokój z ciemną kuchnią 
o pow. 25,25 m2, II/IV, 185 000 zł, of.1555

MazowiecKa 90 m2, trzy pokoje po remon-
cie, III piętro w kamienicy, ogrzewanie MPEC, 
710 000 zł, of.1549

ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony 
apartament o pow. 98,80 m2, X piętro, 1 125 000 zł

ul. KochanowSKiego 148 m2, II piętro, 
dwa wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 
1 690 000 zł, of.1526
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RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 09/2010  08.05 – 20.05.2010

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 II piętrze w eleganckim apar-
tamentowcu, trzy duże pokoje, kuchnia, łazienka, 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 375.000 PLN. OF.1/014
SŁAWKOWSKA – 1-pokojowe mieszkanie o pow. 35 m2, po remoncie, w zabyt-
kowej kamienicy (możliwość dokupienia strychu do adaptacji). Cena 595.000 PLN 
OF. 1/022
KROWODERSKA – 4-pokojowe mieszkanie w eleganckiej kamienicy art. deco na II 
piętrze, rozkładowe, loggia z widokiem na ogrody, balkon, łazienka, parkiety, piękna 
stolarka drzwiowa, hip. Cena 1.200.000 PLN
ŁOBZOWSKA – 4-pokojowe mieszkanie na I piętrze, pow.102 m2, w zabytkowej 
kamienicy 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 adap-
tacji i własnej aranżacji, w zabytkowej kamienicy. Cena 1.200.000 PLN 
WOLA JUSTOWSKA – okolice Parku Decjusza, kameralne ogrodzone osiedle, 
nowy 3-pok. apartament, z dużym balkonem, na I piętrze, 86 m2, wysoki standard 
wykończenia wg indywidualnego projektu, salon połączony z kuchnią przesuwanymi 
drzwiami z matowanego szkła, garaż, winda, pom. gospodarcze. Cena 1.050.000 PLN 

NAJEM:
ul. Sienkiewicza – 2 pokoje z jasną kuchnią połączoną z jadalnią, umeblowanie i 
wyposażenie w stylu włoskim, pow.78 m2, IV p., winda. Cena 2200 PLN + media
ul. Westerplatte – elegancki apartament o pow. 130 m2, 3 pokoje, 2 łazienki.  
Cena 800 EURO + media
ul. Kalwaryjska – lokal o pow. 60 m2 w budynku klasy A, na mieszkanie lub biuro, 
na IV piętrze, klimatyzacja, własne c.o., winda, możliwość dowolnej aranżacji 
wnętrz. Cena 65 zł/m2

ul. Kazimierza Wielkiego – 2 pokoje, 57 m2, wysoki standard, ochrona.  
Cena 1400 zł + opłaty 450 zł

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
MONTE CASINO 76 m2 3/6 HIP. 720 000 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 122 m2 2/4 HIP. 1 200 000 PLN OF. 4/099

LOKALE − NAJEM:
KALWARYJSKA – lokal o pow. ok. 120 m2, parter, 
witryna. Cena 10.500 PLN brutto
ŚW. TOMASZA – lokal o pow.: parter – 12 m2, piwnica 
– 150 m2. Cena 14.000 PLN netto/m-c OF. L/047 
STAROWIŚLNA - biuro 180 m2, I piętro,  
wysoki standard, 5400 PLN/mc
Ok. KLEPARZA – lokal frontowy 230 m2.  
Cena 16.000 PLN brutto/m-c
Ok. RYNKU GŁÓWNEGO – lokal handlowy w dużej sie-
ni zabytkowej kamienicy, o pow. 50 m2. Cena 3500 PLN
DIETLA – frontowy lokal handlowo-usługowy z witry-
ną, o pow. 100 m2 (konieczność połączenia dwóch 
lokali). Cena 8000 PLN 
KAZIMIERZ, SZEROKA – duże (113 m2) mieszkanie 
na poddaszu, z osobnym wejściem, 4 pokoje + kuchnia, 
własne c.o., idealne na HOSTEL. Cena 50 PLN/m2

LOKALE − SPRZEDAŻ
OK. RYNKU – pow. 520 m2, wszystkie odbiory i 
zezwolenia na gastronomię. Cena 8.000.000 PLN, 
możliwość najmu. OF. L/084 
KAZIMIERZ – lokal użytk. pow. ok. 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 

OFERTY SPECJALNE
Działka w samym centrum Krakowa !!!
Projekt na hotel wraz z Multikinem i centrum 
konferencyjnym. Aktualne pozwolenie na budowę. 
Cena 25.000.000 PLN
CENTRUM MEDYCZNE o wysokim standardzie z 
własnym parkingiem. Obiekt 5 kondygnacji, pow. 
1400 m2. Ugruntowana pozycja na rynku usług 
lekarskich – dochodowy. CENA: 8 500 000 PLN

KAMIENICE − SPRZEDAŻ
ok. RYNKU GŁÓWNEGO – działka 2,2 a, kamieniczka o 
pow. całkowitej 550 m2 + zgoda na odbudowanie oficyny 
100 m2, po remoncie, wolna. Cena 8.200.000 PLN
ok. SKAWIŃSKIEJ – kamienica z 1932 r. 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, wol-
ne: 2 lokale użytkowe, 5 mieszkań, strych, 4 lokale na 
przydziałach. Cena 2.100.000 PLN OF. L/005
ok. PLANT i UJ – do sprzedania kamienica o pow. 
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

DZIAŁKI DLA INWESTORÓW:
Kraków, Centrum – działka o pow. 82 a, z zezwoleniem 
na budowę hotelu wraz z obiektami towarzyszącymi 
Cena 32.000.000 PLN 

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

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

JEDNOPOKOJOWE: 

UGOREK 20 m2 3/10 HIP. 145 000 PLN OF. 1/006
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 ogr. SPŁ. 190 000 PLN OF. 2/099
KAZIMIERZ 35 m2 1/4 HIP. 281 000 PLN OF. 2/102
PIASTOWSKA 46 m2 2/4 HIP. 280 000 PLN OF. 2/103
KURDWANÓW 52 m2 3/4 HIP. 350 000 PLN OF. 2/101

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. Bieżanowskiej – 30 a pod budow-
nictwo szeregowe, WZ na 2100 PUM, projekt na dwa 
budynki, mieszkania od 53 do 80 m2.  
Cena 2.200.000 PLN
Kraków, ŻABINIEC – ok. 36 000 m2 PUM.  
Biuro przyjmuje oferty zakupu nieruchomości.
Kraków, ok. GALERII KAZIMIERZ – 40 a pod budow-
nictwo wielorodzinne mieszkaniowe, WZ złożone na 
6500 PUM. Biuro przyjmuje oferty zakupu nierucho-
mości.
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 – Wola Justowska 
Przestawiamy wyjątkową okazję zakupu nieru-
chomości w atrakcyjnej lokalizacji i cenie !!!
Działka o pow. 8 a. Willa o pow. mieszkalnej 
400 m2, w tym (II poziom) kuchnia, jadalnia, 
salon kominkiem, 3 sypialnie i oranżeria.  
Na I poziomie garaże, pralnia i część rekreacyj-
no-mieszkalna. Do odnowienia 
Cena 2.350.000 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 loka-
lu przypisany jest garaż i duże pomieszczenie gospodarcze. Ceny od 8200 zł/m2.

Serdecznie zapraszamy!!!

DZIAŁKI − SPRZEDAŻ:
ok. ŚWIĄTNIK GÓRNYCH – 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 przekwalifikow-
ania na budowlaną. Cena 4000 PLN/a
PORONIN – atrakcyjna działka bud.-rolna o pow. 93 a, z rozpoczętą budową domu, 
w otoczeniu terenów rekreacyjnych i zab. willowej. Doskonała lokalizacja, blisko 
centrum miasta, 500 m do „Zakopianki” i 5 km do Zakopanego. Cena 693.000 PLN
MICHAŁOWICE – MŁODZIEJOWICE – dz. 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 
wielorodzinny. Cena 300 PLN/m2 OF. DZ/080

POSZUKUJEMY MAŁYCH MIESZKAŃ
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OFERTY DO SPRZEDAŻY
KAMIENICA1)  – Kraków Śródmieście – okolica ul. J. Piłsudskiego – sąsiedztwo Rynku 
Głównego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Plant – z dużym potencjałem rozbudowy  
i zagospodarowania inwestycyjnego na hotel, biura, bank, szkołę, apartamenty itp.
DZIAŁKA2)  – 46 arów, ok. ul. Wrocławskiej, Kraków – Krowodrza, WZiZT na około  
7500 PUM, budynek wielomieszkaniowy, 5–kondygnacyjny, miejsca postojowe pod  
budynkiem, cicha okolica
WOLA JUSTOWSKA3)  – działka widokowa –15 arów, WZiZT na dom jednorodzinny, 
media, okolice Starowolskiej, Kraków–Krowodrza
WOLA JUSTOWSKA  4) (okolice) – działka 7,5 ara, WZiZT na dom, 550.000 zł
DOM5)  – nowy, wykończony – Królowej Jadwigi, (Wola Justowska, Kraków) 250 m2,  
4,5 ara, 4 garaże, idealny na firmę
DZIAŁKA6)  – 6 arów (lub więcej), Starowolska, Wola Justowska
KLINY – 7) działka, 9 arów, 450.000 zł
WOLA JUSTOWSKA – ZAKAMYCZE 8) działka, 42 ary (może być 57 a), szer. 50 m

Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM
ul. Królowej Jadwigi 154, 30–212 Kraków

tel. (12) 425–25–17, 602–24–97–97, e-mail: beata.tronow@interia.pl
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PROMOWANE OFERTY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 09/2010  08.05 – 20.05.2010

KRAKÓW, UL. GŁOWACKIEGO
Eleganckie, nowe mieszkanie 35 m2 na III 
piętrze w nowoczesnym budynku. 
WYNAJEM  
- cena miesięcznie: 1500 zł + opłaty

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

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

RUCZAJ UL. ZAMIEJSKA
2-pokojowe, 44 m2, wysoki standard, taras 
+ zejście do ogródka, duże okna,  
monitorowane osiedle
CENA: 360 000 zł
 

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

KROWODRZA UL. CHOPINA
Mieszkanie na wynajem
2 pokoje, umeblowane
CENA: 1800 zł/m-c

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

BALICKA
blisko ul. Lindego, 7 arów, kwadrat,
działka rewelacyjna na siedzibę małej 
firmy, motelik, gastronomię doskonały 
dojazd do Centrum i do portu lotniczego 
Balice. Prowizja tylko od sprzedającego 
CENA: 600 000 zł
GRUNT
Tel. (12) 632-88-38

UL. BRONOWICKA 
VILLA VERONA 
2-pokojowe, 47 m2, III p., nowoczesne,  
umeblowane, wysoki standard
CENA: 500 000 zł

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

UL. MIKOŁAJA REJA
100 m2, 4 pokoje, strych.
CENA: 759 000 zł

Leach & Lang
Tel. 608 406 803

ZAKAMYCZE
~18 arów, piękna okolica, modna lokal-
izacja 21 m szerokości, wszystkie media 
przy granicy, ładne sąsiedztwo.
Prowizja tylko od sprzedającego
CENA: 1 050 000 zł

GRUNT 
Tel. (12) 632-88-38

OLSZA – ul. MŁYŃSKA BOCZNA
zadbana, czysta garsoniera o pow. 23,8 m2, położona na 
III piętrze w IV-piętrowym budynku, aneks kuchenny w 
przedpokoju, okno PCV, parkiety, własność – spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, wolne od zaraz
CENA: 188 000 zł, of.1559

Biuro Nieruchomości Gordon&Webster
Tel. (12) 632-25-38

KRAKÓW -  CZYŻYNY 
REJ. UL. SOŁTYSOWSKIEJ
dom wolnostojący z 2007 r., pow. 250 
m2, wysoki standard, zagospodarowana 
działka 26 a, of. 7478
CENA: 1 350 000 zł

DANAX
Tel. (12) 260-21-50

SKOTNIKI, ul. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
segment w zabudowie szeregowej 
o pow. całk. 219 m2, stan techniczny - do 
wykończenia, rok budowy 1996, działka 
w użytkowaniu wieczystym o pow. 202 m2 
niezagospodarowana
CENA: 485 000 zł
Biuro Nieruchomości Gordon&Webster
Tel. (12) 632-25-38

MOGILANY
dom wolnostojący z 2005 r., pow. 280 
m2, wysoki standard, zagospodarowana 
działka 17 a, of. 7389, 
CENA: 1 199 000 zł

DANAX
Tel. (12) 260-21-50

STARE MIASTO UL. ZYBLIKIEWICZA
Garsoniera o pow. ok. 19 m2.
Idealna dla studenta, osoby samotnej.
CENA: 204 000 zł

B.N. Północ
Tel. 510-259-399

STARE MIASTO, ul. FELICJANEK 8
Lokal/mieszkanie na parterze, 46 m², w super 
lokalizacji, po kapit. rem., parter kamienicy, 
pod biuro, usługi. Idealny na inwestycje, możl. 
dorobienia witryny. Oddzielne pomieszczenia.  
Idealny na inwestycje. Możliwość wynajmu.
CENA: 454.000 zł 
CENA WYNAJMU: 2200 zł
B.N. Północ
Tel. 510-180-034

KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE 
Kamienica –– okolica ul. J. Piłsudskiego – sąsiedztwo Rynku 

Głównego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Plant – z dużym 
potencjałem rozbudowy i zagospodarowania inwestycyjnego 

na hotel, biura, bank, szkołę, apartamenty itp.
Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM

Tel. 602-249-797

OK. UL. WROCŁAWSKIEJ, KRAKÓW – KROWODRZA 
Działka – 46 arów, WZiZT na około 7500 PUM, budynek 

wielomieszkaniowy, 5–kondygnacyjny, miejsca postojowe pod 
budynkiem, cicha okolica

Pośrednictwo Nieruchomości ABESTA–DOM
Tel. 602-249-797
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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

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

RAMKA 17
UL. ŚLĄSKA (ŁOBZÓW)
3 pokoje, 60 m2
CENA: 505 000 zł

KRUPA Nieruchomości
Tel. (12) 428-52-25

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

UL. 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

UL. PRĄDNICKA (PRĄDNIK BIAŁY)
3 pokoje, 46 m2
CENA: 279 000 zł

KRUPA Nieruchomości
Tel. (12) 428-52-25

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Kraków, ul. Augustiańska,QQ  67 m2, III piętro, trzypoko-
jowe z balkonem. Cena 570.000 zł. Tel. 519-847-790

Kraków, ul. Białoprądnicka,QQ 113 m2, I piętro, dwupo-
ziomowe z balkonem, wyposażona kuchnia, żaluzje 
antywłamaniowe. Do mieszkania przynależy piwnica 
oraz dwa miejsca postojowe. Cena 1.050.000 zł.  
Tel. 664-970-500

Kraków, ul. ChmieleniecQQ , Ruczaj, 53,5 m2, dwupo-
kojowe, własnościowe (księga wieczysta). Czynsz 
miesięczny – 290 zł (woda, ogrzewanie, śmieci, admi-
nistracja). Indywidualne opomiarowanie (woda i cie-
pło). Kuchnia elektryczna. Dwie szafy wnękowe: jedna 
w przedpokoju, druga w sypialni (Komandor). Cena 
379.000 zł. Tel. 604-638-732, e-mail: mariusz.s.w@
gmail.com 

Kraków, ul. CybulskiegoQQ , Stare Miasto, 45 m2, III 
piętro w apartamentowcu, videodomofon, winda. 
Budynek chroniony, wysoki standard wykończenia, 
drzwi antywłamaniowe, mieszkanie jest wykończone 
wg projektu architekta wnętrz, parkiety, gresy pole-
rowane. Aneks kuchenny jest w pełni wyposażony w 
meble i zabudowane sprzęty AGD. Cena 540.000 zł.  
Tel. 600-703-200, e-mail: rentalent.krakow@yahoo.pl

Kraków, DąbieQQ , 25 m2, po kapitalnym remoncie, kom-
fortowa, w pełni umeblowana i wyposażona. Blisko 
centrum w cichej i zielonej okolicy. Cena 200.000 zł. 
Tel. 605-450-990 lub e-mail: zingat@op.pl

Kraków, DębnikiQQ , 90 m2, przestronne, funkcjonalne 
mieszkanie z dużym balkonem. Istnieje możliwość 
wykończenia według indywidualnej aranżacji wnętrza. 
Osiedle jest ładnie zagospodarowane (ogródki, plac 
zabaw itp.), ogrodzone, monitorowane. Na osiedlu 

WILLA AWANGARDA
Nowa inwestycja
Mieszkania: 57 - 114 m2
CENA: 7490 - 8990 zł/m2
0% PROWIZJI

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

KRAKÓW, KAZIMIERZ
Atrakcyjny, frontowy lokal usługowo – 
handlowo – gastronomiczny o pow. 102 m2. 
Miejsce o bardzo dużym natężeniu ruchu 
pieszych. Naprzeciwko lokalu znajduje się 
przystanek tramwajowy.
CENA wynajmu 8500 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

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
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Kraków, ul. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ , nowe, wykoń-
czone w bardzo dobrym standardzie. Cena 498.000 zł 
brutto. Tel. 12-421-34-54

Kraków, ul. ŁobzowskaQQ , Stare Miasto, 102,2 m2, 
I piętro secesyjnej kamienicy. Ekspozycja: zachód (dwa 
pokoje) i wschód (kuchnia, salon i służbówka). Przy 
kuchni balkon. W mieszkaniu znajduje się łazienka i 
osobno wc. Stolarka drzwiowa oryginalna drewniana, 
stolarka okienna nowa z PCV. Podłogi – oryginal-
ny, dębowy parkiet. Wysokość pomieszczeń 3,6 m. 
Ogrzewanie elektryczne – piece kaflowe z wkładami 
akumulacyjnymi. W kamienicy gaz. 2 minuty do Rynku 
Głównego! Cena 880.000 zł. Tel. 510-050-844, e-mail: 
teresa.soliman@gmail.com

Kraków, ul. MlaskotówQQ , Salwator, 47 m2, w sercu 
Salwatora, z widokiem na Klasztor Norbertanek. Bli-
skość Błoń, bulwarów nad Wisłą oraz ścieżek na Ko-
piec Kościuszki. Mieszkanie do odświeżenia, łazienka 
i toaleta po remoncie dwa lata temu. Podzielniki ciepła 
i wodomierze. Do mieszkania przynależy komórka 
lokatorska. Cena 458.250 zł. Tel. 501-288-544, e-mail: 
j.turski@freshweb.pl

Kraków, ul. Nowowiejska, QQ Krowodrza, 42 m2, V pię-
tro, nad dawnym Pewexem. Dwupokojowe z jasną 
kuchnią, łazienką, osobną toaletą, loggią z widokiem 
na Kopiec Kościuszki. Do mieszkania przynależy 3,5 m2 
piwnica. Cena 365.000 zł. Tel. 691-868-651, e-mail: 
przemekbabik@o2.pl

Kraków, ul. ObozowaQQ , Ruczaj, 71 m2, III piętro/III p., 
trzypokojowe, wykończone, z balkonem i poddaszem. 
Tel. 518-333-897

Kraków, ul. OświeceniaQQ , Mistrzejowice, 56 m2, III p. /IV p., 
dwupokojowe z jasną kuchnią i loggią. Blok z 1998 r., 
zbudowany z cegły i ocieplony. Klatka schodowa bardzo 
przestronna i czysta. Do mieszkania przynależy piwnica 
3,5 m2. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura han-
dlowo-usługowa oraz dobra komunikacja z centrum 
miasta. Cena 335.000 zł. Tel. 604-462-051

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

znajduje się przedszkole, blisko sklepy, szkoła. Cena 
539.000 zł. Tel. 501-854-818, e-mail: j.gonet@interia.pl

Kraków, ul. DietlaQQ , rejon ul. Krakowskiej, 65 m2, II piętro. 
Dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką z wc, przedpo-
kojem i piwnicą (12 m2). Lokal do remontu, udział w 
kamienicy. Cena 520.000 zł. Tel. 12-422-46-01

Kraków, ul. GryczanaQQ , Tonie, 33 m2, pokój połączony 
z kuchnią (ok. 23 m2), WC, przedpokój i pomieszczenie 
gospodarczego. Na podłogach płytki i parkiet bukowy. 
Ogrzewanie gazowe indywidualne (piec dwufunkcyj-
ny). W kuchni meble dębowe i płyta gazowa. Miesz-
kanie jest ciche i jasne, znajduje się w kameralnym 
bloku położonym 8 km od centrum Krakowa. Do bloku 
przynależy parking oraz zieleniec z altaną i placem 
zabaw dla dzieci (brama na pilota). Cena 231.000 zł. 
Tel. 504-003-345, e-mail: patrycja@eikon.net.pl

Kraków, KazimierzQQ , 82 m2, wykończone, umeblowane 
– stan do wejścia. Ciche miejsce, plomba z 2001 r. Cena 
890.000 zł do negocjacji. Tel. 691-676-091, e-mail: 
olbertj@op.pl

Kraków, ul. Kazimierza WielkiegoQQ , Łobzów, 53 m2, 
VIII piętro, trzypokojowe z loggią (widok na Kopiec 
Kościuszki, Wawel i Tatry). W przedpokoju duża szafa 
wnękowa, piękna jasna, duża kuchnia. Do mieszkania 
przynależy piwnica. Pod blokiem parking dla mieszkań-
ców, zamykany na szlaban. Piękna zielona okolica, tuż 
przy Ogrodzie Łobzów i deptaku Młynówka Królew-
ska. Cena 395.000 zł do negocjacji. Tel. 602-694-422,  
e-mail: annablaut@poczta.fm

Kraków, ul. KołowaQQ , Krowodrza, 45 m2, apartament 
w stanie deweloperskim, położony w budynku wypo-
sażonym w instalację klimatyzacyjną, basen, fitness. 
Teren ogrodzony i monitorowany. Cena 418.000 zł.  
Tel. 696-413-707, e-mail: biuro.podatkowe@lexa.pl

Kraków, ul. Krowoderskich ZuchówQQ , 28 m2, stan 
deweloperski w nowoczesnym apartamentowcu Torre 
Verona. Cena 238.000 zł. Tel. 781-459-815

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 

DZIAŁKA 36 a
gm. Zabierzów, 5 km od Balic i granicy 
Krakowa; uzbrojona, widokowa, 
prywatny las, istnieje możliwość 
podziału; Cena 398.000 zł do neg.
Kontakt e-mail: 
kochanow98@gmail.com

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

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

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzeda w drodze przetargu  
lokal użytkowy o pow. 60 m2,  

położony w przyziemiu budynku  
przy ul. Nad Potokiem 25 w Krakowie. 

Cena wywoławcza 100 tys. zł
Warunki przetargu dostępne w biurze „Przytulny Kącik” 

Kraków, ul. Kraszewskiego 25/1, tel. 623-05-05.
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, ul. RadzikowskiegoQQ , 60 m2, dwupoziomo-
we, III piętro, kuchnia, salon, WC, dwie sypialnie, hol, 
łazienka z wanną, dwa balkony. Mieszkanie w pełni 
wykończone, panele, flizy, schody drewniane, meble 
kuchenne na wymiar, duża piwnica. Cena 459.000 zł. 
Tel. 501-741-142

Kraków, ul. RadzikowskiegoQQ , 67 m2, trzypokojowe. 
Nowocześnie urządzone mieszkanie dwupoziomowe, 
południowe, z dwoma balkonami i piwnicą, położone 
na monitorowanym osiedlu. Cena 538.000 zł. Garaż 
płatny dodatkowo – 40.000 zł. Tel. 781-459-815

Kraków, ul. SienkiewiczaQQ , Krowodrza, 97 m2, III pię-
tro, w zadbanej kamienicy z lat trzydziestych. Trzypo-
kojowy, komfortowy apartament o wysokości 3 m, 
składa się z salonu (wyjście na balkon) oraz dwóch 
pokoi połączonych w amfiladzie z salonem, kuchni z 
drugim balkonem i spiżarką, widnej łazienki, holu i gar-
deroby. Dodatkowo duże pomieszczenie gospodarcze 
w piwnicy (18 m2). Cena 860.000 zł. Tel. 602-252-100, 
e-mail: koperski@3d.krakow.pl

Kraków, ul. Strzelców, QQ Prądnik Czerwony, 58,3 m2, 
trzypokojowe, WC osobno, loggia, zadbane, słonecz-
ne, piękna panorama Krakowa i Tatr. Warto! Cena 
380.000 zł. Tel. 880-397-580 

Kraków, ul. Śliczna, QQ Ugorek, 35 m2, III piętro/X p., 
duży pokój 18 m2, z balkonem, przestronna kuchnia 
8,5 m2, łazienka 4 m2. Przydzielona komórka lokatorska 
2 m2. Kuchnia odnowiona, w pełni wyposażona, zabu-
dowana kuchenka + lodówka, na podłodze linoleum. 
Łazienka wyflizowana, wanna i kabina prysznicowa, na 
podłodze terakota. Cena 265.000 zł. Tel. 12-412-31-73, 
602-742-463 (po godz. 19), e-mail: artur.jas@op.pl

Kraków, ul. WrocławskaQQ , Krowodrza, 101 m2, stan 
deweloperski do własnej aranżacji, nowa nadbudowa 
na prywatnej, kameralnej kamienicy powojennej z 
ogródkiem. Lokal znajduje się na drugim piętrze, jest 
dwupoziomowy (II P + wysokie poddasze), widok na 
ogródek. Nowe okna, instalacje, ogrzewanie – piec 
gazowy. Świetna lokalizacja, ciekawe wnętrze; plano-

wany remont całej kamienicy (fasada). Cena 720.000 
zł. Tel. 664-216-131

Kraków, os. Żabiniec, QQ ul. Solskiego, 77 m2, parter, w 
pełni wykończone. Mieszkanie w znakomitej lokali-
zacji, w pobliżu sklepy, poczta, kościół, przychodnia, 
szkoła. Cena 539.000 zł. Tel. 604-963-311

PrudnikQQ , 49 m2, II piętro/IV p., dwupokojowe, rozkła-
dowe z widokiem na Góry Opawskie. Mieszkanie jest 
przytulne i ciepłe, posiada wszystkie media oraz liczniki 
na wodę i podzielniki ciepła. Nowe okna wymienione 
w listopadzie 2009 r. Cena 108.000 zł. Tel. 505-185-
814, e-mail: ewelbul@poczta.onet.pl

ZabierzówQQ , róg ul. Targowej i ul. Rodziny Poganów; 
8,4 a, budowlana, mieszkaniowo-usługowa; ogro-
dzona, media w ulicy. Cena 195.000 zł do negocjacji.  
Tel. 41-377-60-55

SPRZEDAŻ DOMY
Busko-Zdrój, QQ 1530 m2, działka 24 a, stan surowy otwar-
ty, o przeznaczeniu usługowym: hotel, pensjonat. Cena 
1.500.000 zł do negocjacji. Tel. 604-948-065

Głogoczów, QQ 130 m2, działka 12 a; salon z aneksem 
kuchennym, trzy pokoje, łazienka, garaż; dom kom-
fortowy na ogrodzonej działce. Cena 760.000 zł.  
Tel. 501-089-313

GrabówkiQQ , 170 m2, działka 7 a, dom z 2000 r. Dom 
kryty dachówką, ocieplony styropianem, okna drew-
niane, ogrodzenie kamienne z elementami kutymi, 
brama wjazdowa na pilota, na parterze znajduje się: 
kuchnia, jadalnia, salon z wyjściem na taras, łazienka 
oraz pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze: cztery 
pokoje, łazienka, nad pokojami strych o wysokości 
2 m, dom ogrzewany gazem (piec dwufunkcyjny) 
oraz kozą kominkową. Do wyciągu narciarskiego w 
Podstolicach 3 min samochodem. Cena 650.000 zł.  
Tel. 513-109-622, e-mail: em.home@wp.pl

Kalwaria Zebrzydowska, QQ Podlesie, 160 m2, działka 
8,6 a, wolnostojący budynek mieszkalny z częścią 
warsztatową, częściowo podpiwniczony, z poddaszem 

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

Wykonujemy meble do:
- sypialni;
- pokoju dziecięcego;
- zestawy mebli kuchennych;
- szafy z drzwiami przesuwnymi;
- zabudowy wnęk;
- garderoby;

ul. Wodna 30b/4, 31-719 Kraków
piotr_eskont@interia.pl

tel: 0-501 49-49-82

Piotr Materna  

"MEBLE"
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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 298.000 zł do negocjacji. Tel. 604-498-754,  
e-mail: s_ebek@poczta.onet.pl

Kokotów, QQ 170 m2, działka 10 a, do zamieszkania. Cena 
600.000 zł. Tel. 608-334-434

ok. Krakowa,QQ  Michałowice-Komora, 180 m2, działka 
4,5 a, wykończony, w enklawie kilku domków na 
zamkniętym i monitorowanym osiedlu. Obszar grani-
czący z Parkiem Krajobrazowym „Dolinki Krakowskie”. 
Parter: wiatrołap, hol, salon z kominkiem, kuchnia, 
jadalnia, łazienka, pokój gościnny, pomieszczenie go-
spodarcze. Poddasze: cztery sypialnie, pokój kąpielowy, 
duży hol. Cena 770.000 zł. Tel. 508-269-447, e-mail: 
megg_56@op.pl

ok. Krakowa, QQ Michałowice - Komora, 200 m2, działka 
4 a. Dom o bardzo wysokim standardzie, w pełni wypo-
sażony, usytuowany na wzniesieniu w otoczeniu kilku 
domków. Parter: wiatrołap, hol, salon z kominkiem, 

kuchnia, jadalnia, łazienka, pomieszczenie gospodar-
cze, garaż. Poddasze: cztery sypialnie, dwie łazienki, 
hol, piękne drewniane schody. Łazienki wykończone 
elementami z kamienia naturalnego, podgrzewane 
podłogi, alarm. Cena 840.000 zł. Tel. 509-932-308, 
e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl

ok. KrakowaQQ , Szczyglice, 143 m2, działka 3 a, apar-
tament (bliźniak z garażem) w stanie deweloperskim, 
doskonała lokalizacja. Cena 670.000 zł. Tel. 691-524-
493, e-mail: artursarna@poczta.onet.pl

Kraków, Olsza, QQ dom na działce 10,5 a; prąd, woda, 
kanalizacja. Cena 900.000 zł. Tel. 12-425-10-41, 507-
781-580

Kraków, ul. Zakamycze, QQ Wola Justowska, 186 m2, 
działka 6,5 a, bliźniak w stanie surowym zamkniętym 
położony na wzniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie 
Lasku Wolskiego. Parter: wiatrołap, komunikacja, 
kuchnia z jadalnią (20,21 m2), pokój dzienny (28,44 
m2), wc, schowek, spiżarka, garaż. Poddasze użytkowe: 
komunikacja, trzy sypialnie, dwie łazienki, pomiesz-
czenie gospodarcze. Działka ogrodzona, widokowa, 
ogród od strony południowej Cena 1.100.000 zł.  
Tel. 696-046-214, e-mail: szymonjakub@poczta.fm

ok. LotyniaQQ , Brzozówka, 120 m2, działka 40 a, ładny 
umeblowany dom wolnostojący + duży piętrowy 
murowany budynek gospodarczy – 200 m2 z garażem. 
Spokojna i bezpieczna okolica, lasy, jeziora. Cena 
390.000 zł. Tel. 602-849-880, e-mail: miklos1449@
wp.pl 

Aby podać ogłoszenie, w treści wysyłanego SMS−a należy 
kolejno: 

1. Wpisać prefiks odpowiedni dla wybranej kategorii nieru-
chomości i transakcji (koniecznie WIELKIMI literami).

Transakcja Kategoria nieruchomości Prefiks w SMS−ie
Sprzedaż Mieszkania KRNSPMI
Sprzedaż Domy KRNSPDO
Sprzedaż Działki KRNSPDZ
Sprzedaż Inne KRNSPIN
Kupno Wszystkie KRNKUOG
Zamiana Wszystkie KRNZAOG
Wynajem Mieszkania KRNWYMI
Wynajem Domy KRNWYDO
Wynajem Inne KRNWYIN

2. Po spacji wpisać treść ogłoszenia, obowiązkowo podając lo-
kalizację, cenę i numer telefonu lub adres mailowy. Ogłoszenie 
wraz z prefiksem może zawierać maksymalnie 160 znaków.

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. 

Informacje dodatkowe:
a. Ogłoszenie ukaże się w 2 kolejnych, najbliższych wyda-

niach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

nie prowadzące działalności gospodarczej.
c. SMS nie może być wysłany z bramki internetowej ani z 

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

Szczegółowy regulamin zamieszczania ogłoszeń jest dostępny w sie-
dzibie Redakcji. Redakcja nie publikuje ogłoszeń niezgodnych z tym 
regulaminem.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości − napisz: krn@krn.pl lub zadzwoń:  
012 622 71 26.

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

Wyślij SMS na nr 7268. Koszt SMS−a: 2 zł + VAT (2,44 zł brutto)

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

nieruchomości.www.krn.pl

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl
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ok. Łuczyc,QQ  136,7 m2, działka 8 a, dom wolno sto-
jący z garażem jednostanowiskowym (projekt „Dom 
w anansach 2” firmy Archon). Budynek parterowy z 
poddaszem użytkowym, pokryty dachem dwuspa-
dowym. Na parterze: wiatrołap, hol, salon, kuchnia, 
jadalnia, pomieszczenie gospodarcze, pokój, łazienka, 
garaż, kotłownia i wyjście na taras. Na poddaszu: 
cztery sypialnie, garderoby, łazienka. Cena 289.000 zł.  
Tel. 666-991-992, e-mail: scorpius3@interia.pl

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

Michałowice – Komora, QQ 245 m2, nowy, luksusowy. 
W rozliczeniu możliwe mieszkanie. Cena 1.150.000 zł. 
Tel. 603-963-176, 12-357-14-89 (wieczorem)

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

Mogilany, QQ ok. Parkowego Wzgórza, 170 m2, działka 10 a. 
Nowy, wykończony, do zamieszkania; wyposażony w 
alarm, rolety, kamery. Pięć pokoi, dwie łazienki, garaż. 
Cena 1.119.000 zł. Tel. 606-400-808

Myślenice QQ 250 m2, parcela 5 a; dom dwurodzinny z 
1990 r.; sześć pokoi, kuchnia, spiżarnia, dwie łazienki, 
dwa wc, dwie loggie, garaż, piwnica, CO (dwa piece 
grzewcze); działka ogrodzona, dom w bardzo do-
brym stanie, blisko centrum miasta. Cena 630.000 zł.  
Tel. 12-633-63-99, 601-481-753

Niepołomice, QQ 191 m2, 7,6 a, gotowy do zamieszka-
nia. Zaprojektowany oraz wybudowany z wyjątkową 
starannością. Nowoczesny, funkcjonalny, idealny dla 
kilkuosobowej rodziny. Zlokalizowany w spokojnej 
okolicy. Działka ogrodzona i zagospodarowana, pry-
watna droga dojazdowa, trawnik, tuje. Piętro: cztery 
sypialnie, łazienka. Parter: łazienka, pokój, salon, 
kuchnia, jadalnia, garaż, kotłownia, pomieszczenie 

gospodarcze. Cena 1.040.000 zł. Tel. 796-556-711, 
e-mail: imumcoeli@ymail.com

Piwniczna-Zdrój,QQ  os. Zdrojowe, 220 m2, dz. 10,14 a, w 
uzdrowiskowej części Piwnicznej, gotowy do zamiesz-
kania. W pobliżu wyciąg narciarski, las, rzeka oraz 
stadnina koni. Stacje Narciarskie: „Wierchomla” – 10 
km, „Sucha Dolina” 5 km; do przejścia granicznego 
ze Słowacją 5 km. Cena 450.000 zł. Tel. 695-999-444, 
e-mail: lpolakiewicz@gmail.com

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 r. przeszedł gruntowny 
remont. Cena 790.000 zł do negocjacji. Tel. 503-659-
222, e-mail: willa.mila@interia.eu

Rzeplin, QQ Skała, 160 m2, działka 8 a. Cena 560.000 zł. 
Tel. 604-930-836, e-mail: martaapb@interia.pl

Skawina,QQ  216 m2,działka 5,24 a, sześć pokoi, dwie 
łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. 
Budynek wykonany w wysokim standardzie, z najlep-
szych materiałów. Działka ogrodzona z bramą auto-
matyczną. Wyjątkowo ciche miejsce. Posiada certyfikat 
energetyczny. Cena 695.000 zł. Tel. 515-101-301, 
e-mail: iwana@onet.pl

Węgrzce Wielkie,QQ  140 m2, 5 km od granicy Krakowa; 
czteroletni, w pełni wykończony; alarm. Działka 4,5 a, 
zagospodarowana, ogrodzona. Cena 689.000 zł.  
Tel. 609- 664-848

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

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

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)

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

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

www.ekspert.com.pl
e-mail: aiwaniec@ekspert.com.pl
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Wieliczka, QQ Bodzanów, 155 m2, działka 10 a. Nowy, wolno-
stojący dom w stanie surowym otwartym, wybudowany 
w technologii tradycyjnej. Parter: kuchnia, salon, łazienka, 
garaż, hall, wiatrołap, kotłownia. Poddasze: cztery sypial-
nie, łazienka, hall, garaż. Odległość od granic Krakowa – 
10 km. Instalacje: elektryczna w skrzynce w ogrodzeniu, 
gazowa na budynku, woda z sieci w budynku. Cena: stan 
surowy otwarty – 310.000 zł, stan deweloperski – 410.000 
zł brutto. Tel. 505-099-643, e-mail: emila@autograf.pl

gm. Wielka Wieś, Bębło, QQ 187 m2, działka 9 a, prąd, 
gaz, woda. Cena 480.000 zł. Tel. 602-887-633

gm. Wielka Wieś, QQ Szyce, 10,6 a, budowlana, ogro-
dzona, dojazd drogą asfaltową, media w granicy + 
kanalizacja. Cena 240.000 zł do negocjacji. Tel. 600-
336-480

Wielkie Drogi, QQ 170 m2, działka 25 a, dwupoziomowy. 
Dół: dwupokojowe, łazienka, spiżarnia, garderoba, su-
szarnia; góra: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia. 
Na działce budynek gospodarczy 30 m2. Cena 700.000 
zł. Tel. 728-377-774, 12-270-62-25

Wisła, QQ 108 m2, działka 2,4 a, centrum Wisły. Dom pię-
trowy w zabudowie bliźniaczej. Cztery pokoje, kuch-

nia, dwie łazienki – po generalnym remoncie, własne 
ujście wody, kominek, piękne widoki. Cena 400.000 zł.  
Tel. 33-858-39-02

ZabłocieQQ , 152 m2, działka 11 a, nowy dom kryty da-
chówką, ściany Porotherm 25, okna dachowe Roto. 
Działka widokowa, słoneczna, okolica bardzo cicha 
i spokojna, dom budowany metodą tradycyjną, so-
lidnie; 13 km od Bieżanowa,7 km od Wieliczki. Cena 
319.000 zł do negocjacji. Tel. 508-180-877, e-mail: 
mateuszjulia@interia.eu

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
AlwerniaQQ , ul. Prusa, 9 a, budowlana, widokowa. Me-
dia obok działki, 30 km od Krakowa, 200 m od drogi 
Kraków – Oświęcim. Cena 59.000 zł. Tel. 353-77-69

GłogoczówQQ , 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu 
stary las, nowe domki jednorodzinne i nowopowsta-
jące apartamentowce. Droga asfaltowa, woda, gaz, 
na prąd przyznane są już warunki podłącza. W pełni 
uzbrojona, 250 m od Zakopianki. Zdjęcia na e-mail. 
Aktualny plan zagospodarowania. Lub zamienię na 
mieszkanie w Krakowie. Cena 175.000 zł. Tel. 606-
157-551, e-mail: misiant@op.pl

GotkowiceQQ , gm. Jerzmanowice, 3 działki (budowlano-
rolna, rolna, komercyjna). Cena działki budowlanej – 
4000 zł/a. Tel. 603-963-176, 12-357-14-89

ok. KocmyrzowaQQ , Wronin, 10 a, tylko 20 km od 
Krakowa. W okolicy działki w cenie 10.000–12.000 
zł/a. Cena 70.000 zł. Tel. 501-063-841, e-mail: lukasz.
przybek@interia.eu

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl
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ok. KocmyrzowaQQ , Rawałowice, 8 a, widokowa, odda-
lona od drogi głównej o około 50 m. Woda, gaz, prąd 
na sąsiedniej działce. Cena 85.000 zł. Tel. 500-050-863, 
e-mail: gmietus@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Emaus, QQ Wola Justowska, 16,4 a, w 
spokojnej okolicy z dużą ilością zieleni. Posiada dwie 
WZ: na dom w zabudowie bliźniaczej oraz na dom 
jednorodzinny. W obu przypadkach powierzchnia 
zabudowy wynosi około 320 m2. Prąd i kanalizacja na 
działce, woda i gaz w ulicy. Wymiary: 35 x 45 m. Cena 
2.100.000 zł. Tel. 691-524-511, e-mail: mdworzanski@
gmail.com

Kraków, Wola Duchacka, QQ róg ul. Pańskiej i ul. Helt-
mana, budowlana, media w drodze, położona w 
dzielnicy willowej. Budownictwo jednorodzinne lub 
pod małą działalność gospodarczą o małej uciążliwo-
ści dla otoczenia. Możliwość dokupienia sąsiedniej 
działki o takich samych parametrach. Cena 450.000 zł.  
Tel. 32-616-24-58

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 podciągnięcia 
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

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

Ptaszkowa, QQ 1,8 ha, położona przy trasie Nowy Sącz 
– Grybów. Dojazd drogą betonową, 250 m od drogi 
głównej. W części zalesiona po bokach (2 x 15 a). 
Piękna okolica, cisza, spokój. Możliwość zmiany kwa-
lifikacji gruntu. Cena 71.200 zł. Tel. 501-743-656, 
e-mail: krzysiekrx@gmail.com

Rączna,QQ  Liszki, 66 a, budowlana, płaska, prostokątna. 
Prawomocne pozwolenie na budowę sześciu domów 
wolnostojących o pow. użytkowej 180 m2, kompletna 
dokumentacja techniczno-architektoniczna. Projekty 

przyłącza wodociągowego oraz elektrycznego, wa-
runki przyłączenia do sieci gazowej, aktualna opinia 
ZUDP. Dojazd asfaltowy. Cena 528.000 zł do negocjacji. 
Tel. 602-375-582

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

Tunel, QQ 10 km od Miechowa; 1,33 ha pola + 2 działki 
budowlane, w tym jedna (8 a) uzbrojona. Piękna oko-
lica, wokół lasy. Cena 105.000 zł. Tel. 785-327-537

ok. ul. Ks. Józefa, QQ udział 20 a w działce rolnej o 
pow. 1 ha. Otulina Lasu Wolskiego w pobliżu Srebr-
nej Góry, przepięknie położona. Cena 30.000 zł/a.  
Tel. 602-765-080

WieliczkaQQ  Bodzanów/Słomiana, 10 a, uzbrojona, z 
pozwoleniem na budowę oraz planem domku jedno-
rodzinnego. Cena 100.000 zł. Tel. 505-099-643, e-mail: 
emila@autograf.pl

ok. WieliczkiQQ , Czechówka, 17 a, budowlana, położo-
na w cichej i spokojnej okolicy z pięknym i rozległym 
widokiem na góry. Dojazd drogą asfaltową, bardzo 
dobre połączenie komunikacyjne z Wieliczką i Krako-
wem. Cena 170.000 zł do negocjacji. Tel. 502-449-712, 
e-mail: markopl@interia.eu

ok. WieliczkiQQ , Grajów, 12 a, budowlana, woda i prąd w 
trakcie doprowadzenia na działkę, telefon na działce. 
Cena 10.000 zł/a. Tel. 500-835-681

gm. Wielka WieśQQ , Modlnica, 20 a, budowlano-usłu-
gowa, częściowo ogrodzona, płaska, z dobrym dojaz-

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

nieruchomości.www.krn.pl

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

Telefon 602 755 654

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

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl
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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

dem; media w granicy, dobre sąsiedztwo, bezpieczna 
okolica. Cena 350.000 zł. Tel. 600-487-267, e-mail: 
mazurooo@tlen.pl

WierzchówQQ , 49 a, rolna. Cena 8000 zł/a do negocjacji. 
Tel. 602-887-633

WrząsowiceQQ , 10 a. Cena 190.000 zł. Tel. 501-741-
142

gm. ZabierzówQQ , Pisary, 4 ha gruntu budowlanego 
lub 21 ha budowlano-rolne. Dwie drogi dojazdowe 
gminne; woda, gaz, kanalizacja – obok działki; prąd w 
działce. Cena gruntu rolnego (w całości) – 5000 zł/a, 
budowlanego 10.000 zł/a. Kontakt e-mail: brokan@
wp.pl

gm. ZabierzówQQ , 36 a, 5 km od Balic i granicy Krakowa; 
uzbrojona, widokowa, prywatny las. Istnieje możliwość 
podziału. Cena 398.000 zł do negocjacji. Kontakt e-
mail: kochanow98@gmail.com

Zabierzów, QQ 8,5 a, w otoczeniu nowych domów jed-
norodzinnych; z projektem i pozwoleniem na budowę 
domu jednorodzinnego 188 m2 – cena 360.000 zł 
lub stan surowy otwarty 590.000 zł lub deweloperski 
800.000 zł. Tel. 601-439-397

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 680.000 zł. Tel. 501-
054-104

Kamienica, QQ ul. Sempolowskiej, Wola Duchacka, 400 
m2, działka 4 a, całkowicie odnowiona kamieniczka, 
15 umeblowanych garsonier – wszystkie wynajęte na 
umowach prywatnych. Nowe centralne ogrzewanie 

gazowe, administrator na miejscu. Cena 1.500.000 zł. 
Tel. 505-354-510, 12-429-69-07, e-mail: ja45@o2.pl

Lokal użytkowyQQ , ul. Friedleina, 15,2 m2, po remoncie. 
Cena 90.000 zł. Tel. 501-508-495

Słupki ogrodzenioweQQ , 30 sztuk, Kraków. Cena 800 zł. 
Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo@tlen.pl

ZAMIANA
Dom QQ Myślenice, dom dwurodzinny z 1990 r., cegła, 
sześć pokoi, kuchnia, spiżarnia, dwie łazienki, dwa wc, 
dwie loggie, garaż, piwnica. Parcela 5 a, ogrodzona, 
blisko centrum miasta. Zamienię na dwu lub trzypo-
kojowe w Krakowie(dzielnica Krowodrza – Łobzów). 
Tel. 515-134-864

Dom QQ Wisła, dom piętrowy w zabudowie bliźniaczej. 
Cztery pokoje, kuchnia, dwie łazienki – po generalnym 
remoncie, własne ujście wody, kominek, piękne widoki. 
Zamienię na mieszkanie dwupokojowe w Krakowie. 
Tel. 33-858-39-02

WYNAJEM 
MIESZKANIA

Poszukuję do wynajęciaQQ  lokal pod działalność gospo-
darczą (miejsce całodziennej opieki nad dziećmi); pow. 
100–150 m2 lub 200–220 m2, w bliskiej odległości 
od osiedli; najchętniej z ogrodem, parter, z dobrym 
dojazdem. Tel. 500-033-237, 604-395-932

Kraków, BronowiceQQ , część domu z oddzielnym wej-
ściem, 50 m2, po generalnym remoncie, dwupozio-
mowe, działka 1 a, wymienione instalacje i dach. Cena 
265.000 zł. Tel. 793-003-939

Kraków, ul. DekertaQQ , Podgórze, 40 m2, dwupokojowe 
mieszkanie z przestronną antresolą w nowym budyn-
ku. Mieszkanie składa się z przedpokoju, łazienki (pral-
ka), pokoju dziennego z otwartą kuchnią umeblowaną 
i wyposażoną. Bardzo dobra lokalizacja – w pobliżu 

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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bardzo blisko terenów zielonych (Wisła i Błonie) oraz 
blisko do Centrum. Cena 1100 zł + ok. 200 zł opłaty. 
Tel. 791-212-120, e-mail: d.lis@onet.pl

Kraków, ul. KrzywaQQ , Śródmieście, przecznica ul. 
Długiej, blisko Rynku; 67 m2, I piętro, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, wc, umeblowane. Cena 1800 zł + 
media. Tel. 602-210-791

Kraków, ul. L. RydlaQQ , 54 m2, 2 pokoje, II piętro/V p., 
nowe, umeblowane, osobna kuchnia z zabudową, 
balkon, drzwi antywłamaniowe, wideomofon. Blok 
ogrodzony z monitoringiem. Dobra lokalizacja i komu-
nikacja. Cena 1800 zł + czynsz 350 zł + prąd + garaż 
200 zł. Tel. 12-636-29-66, 501-276-930

Kraków, MydlnikiQQ , 31 m2, I piętro, komfortowe, w peł-
ni wyposażone (pralka, zmywarka, kuchenka, lodów-
ka), dwie szafy wnękowe, meble, osiedle ogrodzone. 
Cena 1100 zł + opłaty ok. 200 zł. Tel.501-734-544, 
e-mail: pinka.n@poczta.fm

Kraków, ul. RadzikowskiegoQQ , os. Azory, 34 m2, I pię-
tro, nowe, aneks kuchenny, balkon, ogrzewanie cen-
tralne, możliwość umeblowania. Za dopłatą miejsce w 
garażu. Cena 1300 zł + czynsz. Tel. 606-396-282

Kraków, ul. RóżyckiegoQQ , os. Azory, ok. 50 m2, trzy 
pokoje ze ślepą kuchnią, po remoncie. Wyposażenie: 
pralka, lodówka, telewizor, częściowo umeblowane. 
Cena 1000 zł + czynsz + opłaty. Tel. 609-583-285

Kraków, ul. RusznikarskaQQ , 45 m2, dwa oddziel-
ne pokoje, kuchnia, łazienka, balkon i loggia. 
Mieszkanie nie jest umeblowane, pozostaje zabudowa 
kuchni oraz garderoby – szafa wnękowa. Przestronna 
klatka schodowa, szeroka winda. W okolicy pętla tramwa-
jowa, bogate zaplecze konsumenckie. Cena 1300 zł. Tel. 
603-717-988, e-mail: kamila.szczepaniak@gmail.com

Kraków, ul. StachowiczaQQ , przy Placu na Stawach, 60 
m2, I piętro, dwupokojowe z kuchnią. Cena 1700 zł 
+ opłaty za wodę, wywóz nieczystosci, gaz i prąd. Tel. 
12-425-13-32

Kraków, ul. Władysława ŻeleńskiegoQQ , Bronowice,  
55 m2 w domu wielorodzinnym. Lokal składa się z: 
dużego holu z garderobą, pokoju dziennego z anek-
sem kuchennym i dwoma balkonami; osobnej sypialni; 
łazienki z wanną. Na wyposażeniu sofa rozkładana, 
fotel, duże łóżko w sypialni; stół i stołki, wyposażona 
garderoba; stolik, lampy, firanki, zasłony, tv. W pobliżu 
nowe domy i rezydencje. Cena 1200 zł (w tym czynsz) 
+ opłaty. Tel. 604-143-474

Kraków, Wola JustowskaQQ , dwupokojowe z garażem, 
super komfortowe. Cena 1500 zł + czynsz (200 zł) + 
media. Tel. 6024800

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

KSW, CH Tandeta, przedszkole. Cena 1200 zł + media 
(prąd, gaz, śmieci, woda). Tel. 508-254-079

Kraków, ul. Grota RoweckiegoQQ , Ruczaj, 47,7 m2, dwu-
pokojowe, umeblowane, w nowym bloku. Niski czynsz 
(ok. 130 zł/ m-c, w tym opłata za windę i wywóz śmieci), 
dobrze rozwinięta infrastruktura: szkoła, przedszkole, 
hipermarket, przystanek autobusowy. Cena 1300 zł.  
Tel. 886-546-942, e-mail: g.gorzula@libero.it

Kraków, ul. Grota RoweckiegoQQ , Ruczaj, 34 m2, III 
piętro w nowym bloku. Monitoring, nowoczesna 
winda, mieszkanie urządzone w wysokim standardzie 
z dostępnym sprzętem AGD, funkcjonalne. Świetna 
lokalizacja, rozbudowany ciąg komunikacyjny i han-
dlowy, 100 m do przystanku, 500 m do Kampusu UJ. 
Cena 1185 zł + opłaty. Tel. 602-607-221, 12-657-31-26, 
e-mail: mariuszkrak22@interia.pl

Kraków, ul. KomandosówQQ , os. Podwawelskie, 19 m2, 
jednopokojowe, po remoncie. W cenie pralka, kuchen-
ka gazowa, lodówka, szafa typu komandor z półkami, 
wersalka rozkłada. Bardzo dobra lokalizacja – blisko 
centrum i przystanków komunikacji miejskiej. Cena 
1000 zł + opłaty za gaz, wodę, prąd. Cena 1000 zł. 
Tel. 507-153-667, e-mail: architekt@gazeta.pl

Kraków, ul. KrasińskiegoQQ , Stare Miasto, samodzielny 
pokój w mieszkaniu trzypokojowym o podwyższonym 
standardzie, z widokiem na Wawel. Mieszkanie jest 
kompletnie umeblowane i wyposażone. Kuchnia: 
lodówka, zmywarka, mikrofala, płyta grzewcza, czaj-
nik, ekspres do kawy, talerze, garnki. Łazienka: pralka, 
prysznic z hydromasażem i sauną. Cena 1170 zł za pokój 
+ media. Tel. 793-534-135, e-mail: irena.zajdel@
gmail.com

Kraków, KrowodrzaQQ , Żabiniec, 46 m2, dwa pokoje. 
Cena 358.000. Tel. 697-828-874

Kraków, ul. Królowej JadwigiQQ , Salwator, 37 m2, 
pokój z balkonem, przedpokój, kuchnia i łazienka. 
Mieszkanie umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD 
i RTV. Budynek z 2000 r., teren budynku ogrodzony, 

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

nieruchomości.www.krn.pl

121 m2QQ

Cena 490 000 zł bruttoQQ
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WYNAJEM DOMY
ok.QQ  Krakowa, Zielonki, 85 m2, działka 1,3 a, dom 
piętrowy z poddaszem mieszkalnym, narożny w zabu-
dowie szeregowej. Bardzo spokojna okolica, 30 m do 
parku, 5 min spacerem do centrum Zielonek, prywatny 
parking. W kuchni piekarnik i płyta elektryczna, lodów-
ka, w pralni nowa pralka. Ogrzewanie elektryczne. 
Ogródek z tarasem. Cena 1750 zł. Tel. 601-620-227, 
e-mail: grzegorz77@interia.pl

Kraków, ul. Chojnicka, QQ Kliny, 300 m2, działka 3,5 a, 
trzypoziomowy dom na południowym stoku Góry 
Borkowskiej, w pełni umeblowany i wyposażony, z 
kominkiem, tarasem, dwoma balkonami, przestron-
ną piwnicą, z garażem. Dzielnica spokojna i zielona 
– park, fort, sklepy, apteka, przedszkole, szkoła itd. 
Piękny widok z okien, w pogodny dzień widać Tatry. 
Cena 5000 zł. Tel. 502-559-495, e-mail: masarska@
gmail@com

Kraków, Czyżyny QQ 90 m2, parterowy z ogródkiem. Cena 
1500 zł + media. Tel. 509-715-821

Kraków, ok. Parku Wodnego,QQ  120 m2, działka 0,44 a, 
luksusowo wykończony, zadbany, w pełni umeblowany 
i wyposażony dom o wysokiej funkcjonalności usytu-
owany w ekskluzywnej oazie zabudowy szeregowej. 
Garaż na dwa auta, zabezpieczenia przeciwwłama-
niowe, system alarmowy, kominek z nawiewem po-

wietrza, stacja zmiękczania wody, taras, ogród, kino 
domowe, łazienka z jacuzzi, pralnia-suszarnia. Cena 
4499 zł + media. Kontakt e-mail: konrad@dr.com

WYNAJEM INNE
Garaż, QQ Zielonki- centrum, 48 m2, 5 min do Krakowa. 
Cena 1000 zł. Tel. 600-422-770

Lokal biurowo-sklepowy, QQ Kraków, ul. Friedleina, 15 m2 
po remoncie. Cena 850 zł. Tel. 501-508-495

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Sienkiewicza, 70 m2. Cena 
2100 zł + opłaty. Tel. 606-336-689

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Siewna, Krowodrza, 45 m2, 
wysoki standard, w spokojnej okolicy z dogodnym 
dojazdem. Przed budynkiem parking. Cena 1700 zł. 
Tel. 12-415-09-66, e-mail: swajss@wp.pl

Lokal usługowyQQ , Krzeszowice, Rynek, 32 m2, w ofi-
cynie, stan bardzo dobry, do wejścia. Tel. 601-669-
067, 12-282-05-92, e-mail: magdalena.skotniczna@
interia.pl

Lokal użytkowy, QQ Kraków, ul. Grunwaldzka, 27 m2, 
parter, witryna, wejście z ulicy, miejsce postojowe. 
Osobno wc, internet, tel., tv sat, osobne liczniki me-
diów. Obok: Rondo Mogilskie, Urząd Miasta. Lokal po 
remoncie, idealny na gabinet, biuro, usługi. Cena 1200 
zł do negocjacji. Tel. 516-253-778

Lokal użytkowyQQ , Kraków, ul. Karmelicka, 140 m2, 
I piętro, pięć pokoi. Cena 5000 zł + media. Tel. 0049-
151-119-586-43

LokalQQ , Kraków, Kazimierz, fryzjerce, manicurzy-
stce podnajmę stanowisko lub wejdę w spółkę.  
Tel.12-430-66-18

Obiekt handlowy, QQ Brzesko, 4 200 m2, działka 1 ha, 
parking na 100 samochodów. Wykończenie pod klucz 
(oświetlenie, płytki, wszystkie instalacje wraz z elektrycz-
nie sterowanymi roletami w witrynach wystawowych), 
pełna wentylacja, całość klimatyzowana. Otwarcie prze-
widziane jest na II kwartał 2010 r. Obiekt znajduje się 
pomiędzy trzema największymi osiedlami. Cena 35 zł za 
m2. Tel. 606-467-566, e-mail: grupagrodny@op.pl

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

wynajmę lokal biurowy przy ul. sienkiewicza 
(koło Parku Krakowskiego) II piętro.

70 m2, trzy jasne pomieszczenia, łazienka, balkon.  
Cena – 2100 zł miesięcznie + opłaty: czynsz i media.  

Tel. (właściciel lokalu): 606 33 66 89.

NASTĘPNY NUMER  
„KRAKOWSKIEGO RYNKU  

NIERUCHOMOŚCI” 
UKAŻE SIĘ   

21 maja 2010 roku
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Wystarczy wyciąć, wypełnić i przesłać do redakcji: tel./fax 012/622-71-13
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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

Employer branding to temat coraz 
bardziej popularny zarówno w wielkich 
koncernach, jak i w małych firmach. 
Termin ten oznacza działania firmy ma-
jące na celu budowanie jej wizerunku 
„pracodawcy z wyboru”. Miano takiego 
właśnie pracodawcy otrzymują firmy, w 
których obecni i potencjalni pracownicy 
widzą atrakcyjne środowisko dla rozwoju 
swojej kariery zawodowej.

Ludzie przede wszystkim
Działania skierowane na employer 

branding wpisują się w praktykę szeroko 

pojętego odpowiedzialnego biznesu – 
CSR (Corporate Social Responsibility). 
Obecnie na drugi plan zeszły działania 
proekologiczne, a na plan pierwszy wy-
sunęły wszelkie przedsięwzięcia nasta-
wione na rozwój zasobów ludzkich.

Zgodnie z definicją, rozróżnić można 
dwa typy działań, w zależności od grupy, 
do której są one adresowane:

Employer branding zewnętrzny – 
skierowany głównie do potencjalnych 
pracowników. Celem tych działań jest 
stworzenie wizerunku firmy jako atrak-
cyjnego pracodawcy. Jest to między 

innymi uczestnictwo w targach pracy, 
aktywna promocja firmy na uczelniach 
wyższych oraz dbanie o efektywne i 
trafiające do grupy docelowej ogłoszenie 
rekrutacyjne.

Employer branding wewnętrzny – 
skierowany do obecnych pracowników 
firmy. Skupia się głównie na stworzeniu 
przyjaznej atmosfery pracy i możliwo-
ści rozwoju. Do działań z tego zakresu 
można zaliczyć organizację wyjazdów 
integracyjnych, wydawanie gazetek 
firmowych oraz inwestycje w kapitał 
ludzki, na przykład w postaci szkoleń.

Zadbaj o pozytywny wizerunek twojej firmy  
na rynku pracy

Każdy pracodawca chciałby, aby jego firma cieszyła się szacunkiem  
i dobrą opinią nie tylko wśród klientów, ale także wśród samych pracowników  

– zadowolony i lojalny pracownik może zrobić więcej dla dobrego wizerunku firmy  
niż niejeden zabieg marketingowy. Jak zatem sprawić, aby nasza firma była postrzegana  

na rynku nie tylko jako solidny kontrahent, ale także jako „przyjazny” pracodawca?
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A jak w rzeczywistości wygląda 

aktywne budowanie wizerunku firmy 
na rynku w polskich realiach?

Najczęściej działania koncentrują się 
na dotarciu do potencjalnych pracowni-
ków, głównie poprzez poszczególne ele-
menty procesu rekrutacji. Uczestnictwo 
w targach pracy, ulotki na uczelniach 
wyższych, a także profesjonalnie przy-
gotowane ogłoszenia rekrutacyjne – to 
główne działania i często firmy ograni-
czają się tylko do nich. A przecież można 
zrobić znacznie więcej.

Zrób dobre wrażenie jeszcze zanim 
kandydat trafi na rozmowę...

Sam proces rekrutacji przypomina 
kampanię marketingową, która jest do-
brze przemyślana i zaplanowana.

I. Pierwszy kontakt z firmą ma 
najczęściej miejsce w internecie. Za-
interesowani kandydaci szukają strony 
internetowej firmy, by dowiedzieć się 
czegoś więcej o potencjalnym praco-
dawcy, by przygotować się do rozmowy 
rekrutacyjnej i często tak naprawdę 
podjąć decyzję, czy daną ofertą pracy są 
rzeczywiście zainteresowani. Zatem od 
strony internetowej, od sposobu prezen-
tacji firmy poprzez zdjęcia i teksty, od 
układu informacji, intuicyjności nawi-
gacji, od możliwości szybkiego dotarcia 
do ważnych informacji zależy, jak będą 
odbierać firmę potencjalni pracownicy. Z 
tego właśnie powodu coraz więcej firm 
inwestuje w przygotowanie specjalnych 
internetowych stron dla kandydatów, 
gdzie znajdują się nie tylko aktualne 
ogłoszenia rekrutacyjne, ale też cenne 
informacje na temat możliwości dalszej 
kariery zawodowej.

II. Ogłoszenia rekrutacyjne to rów-
nież istotny element budowy wizerunku 
firmy – w jaki sposób będzie opisany 
pracodawca i stanowisko, które oferuje. 
Ważna jest również ilustracja – obecnie 
ogromną wagę przykłada się do zdjęcia 
ilustrującego firmę i stanowisko. Chętnie 
też fotografuje się autentycznych pra-
cowników firmy, co nadaje przekazowi 
bezcenny walor wiarygodności.

III. W kolejnym etapie procesu rekru-
tacji znaczenie ma system identyfikacji 
wizualnej – jak wygląda budynek, jego 

wystrój i wyposażenie, a także te ele-
menty kultury organizacyjnej, które do-
strzegalne są gołym okiem: w jaki sposób 
pracownicy zwracają się do siebie, jaki 
panuje styl ubierania się itp.

Profesjonalnie przeprowadź sam 
proces rekrutacji

Profesjonalizacja samego procesu re-
krutacji ma kilka ważnych elementów:

sposób prezentacji firmy pod-•	
czas spotkań z kandydatami – udzie-
lanie wyczerpujących i konkretnych 
informacji na temat stanowiska, moż-
liwości awansu i rozwoju zawodowe-
go, a także warunków zatrudnienia: 
finansowych i pozafinansowych; w 
czasie rozmowy warto też przedsta-
wić wartości, jakimi kieruje się Twoja 
firma, aby mogły być one skonfron-
towane z wartościami wyznawanymi 
przez kandydatów;

zakres zbieranych informacji – •	
czy w formularzach aplikacyjnych i 
podczas samego wywiadu rekrutacyj-
nego zbierane są tylko te informacje, 
które są rzeczywiście istotne i, co 
ważne, zgodne z obowiązującym 
prawem – zakazane są pytania do-
tyczące m.in. wyznania, przekonań 
politycznych, przynależności związ-
kowej, pochodzenia etnicznego czy 
orientacji seksualnej;

dotrzymywanie zobowiązań •	
– jeśli podczas rozmowy obiecano 
kontakt w określonym czasie, musi 
on nastąpić właśnie wtedy; jeśli 
obiecano informację na temat wyni-
ków wypełnianych testów, musi ona 
zostać przekazana; 

przekazywanie informacji •	
zwrotnych, zwłaszcza kandydatom, 
którzy nie zostali zatrudnieni, oni 
bowiem wrócą na rynek pracy i tam 
dzielić się będą informacjami, w jaki 
sposób zostali potraktowani, czy 
proces rekrutacji był profesjonalnie 
prowadzony.

Ważne!
Employer branding polega na budo-

waniu ofert pracy, które są atrakcyjne 
i unikalne na rynku. Oczywiście takie 
działania nie mogą być zbudowane wy-

łącznie na aspiracjach firmy, ale także 
na jej zdolności do wywiązania się z 
obietnicy oferowanej w ogłoszeniu i na 
spotkaniach rekrutacyjnych.

Jak zatrzymać dobrych pracow-
ników?

Doświadczenia wielu firm potwier-
dzają, że trudno jest pozyskać do pracy 
talenty z zewnątrz, ale znacznie więk-
szym wyzwaniem jest utrzymanie ta-
lentów w firmie. Stąd też na znaczeniu 
zyskują wszelkie działania employer 
brandingu wewnętrznego, które prowa-
dzą do stworzenia pracownikom atrak-
cyjnych warunków pracy i możliwości 
realizowania swoich ambicji. Cyklicz-
nie prowadzone są w firmach badania 
zaangażowania i opinii pracowników, 
dzięki którym pracodawca ma unikalną 
możliwość, by poznać zdanie pracow-
ników na temat wybranych aspektów 
funkcjonowania firmy, zidentyfikować 
mocne i słabe strony firmy jako praco-
dawcy i przede wszystkim budować w 
organizacji kulturę dialogu.

Najczęściej deklarowaną potrzebą 
pracowników są możliwości rozwoju za-
wodowego, dlatego też wiele firm tworzy 
obecnie systemowe programy budowania 
ścieżek kariery w firmie, identyfikowania 
talentów i rozwijania ich. 

Pracodawca, który pozostaje na 
poziomie deklaracji, traci swoją wiary-
godność. Pracownicy docenią wyłącznie 
rzeczywisty wkład firmy w uzupełnianie 
ich wiedzy i rozwijanie kompetencji.

Do bardziej zaawansowanych i 
jednocześnie wciąż rzadkich w Polsce 
działań należą Programy Wspierania 
Pracowników (PWP), w których pomoc 
dotyczy różnych spraw osobistych i 
zawodowych, które mogą negatywnie 
wpływać na zdrowie i kondycję psy-
chiczną zatrudnionych. Uwzględniając 
fakt, że źródłem kłopotów są często 
problemy domowe, opiekę rozszerza 
się na najbliższą rodzinę zatrudnionych. 
Jednym z przykładów tego rodzaju 
wsparcia jest pomoc pracownikom, któ-
rzy walczą z uzależnieniami i wychodzą 
z nałogów.

Źródło: www.kadryonline.pl
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Pod względem popularności elastyc-
znego regulowania czasem pracy Polska 
znalazła się pośrodku europejskiej stawki. 
Choć wyprzedzamy niektóre kraje – m.in. 
Grecję, Włochy czy Portugalię – nadal 
daleko nam do liderów: Szwecji, Finlandii, 
Holandii. Jakie są tego przyczyny? W kra-
jach, w których niestandardowa organizacja 
czasu pracy jest powszechna, dużą rolę 
w ustalaniu harmonogramu odgrywają pra-
cownicy. W Szwecji, gdzie „flexi” czas pracy 
występuje w 67% przedsiębiorstw, ponad 2/3 
pracowników posiada w tym zakresie pewną 
dawkę swobody. Około 14% decyduje na 
własną rękę, według którego „szablonu” 
chcą organizować swój czas pracy. Innym 

przedstawia się kilka opcji, spośród których 
wybierają tę, która jest dla nich najbardziej 
korzystna. W Polsce proporcje wyglądają 
zupełnie inaczej. Niemal 80% pracowników 
musi dostosować się do regulaminu ustalo-
nego przez zatrudniającą ich firmę. Pełną 
swobodę w ustalaniu modelu organizacji 
czasu pracy ma niecałe 6% zatrudnionych. 
Przywilej elastycznego regulowania godzi-
nami pracy należy więc do pracodawcy. 
Elastyczność pracowników sprowadza 
się do zwykłego „przystosowania się” do 
zwyczajów panujących w firmie. Zupełnie 
odrębnym problemem jest nastawienie 
pracowników. Choć elastyczny czas pracy 
jest ważnym czynnikiem motywującym, 

siła jego oddziaływania zależy od wahań 
koniunktury. W chwili gdy na rynku pracy 
dochodzi do względnej stabilizacji, moty-
wator ten jest ważną kartą przetargową 
w negocjacjach z pracownikami. W sytu-
acji gdy wskaźniki ekonomiczne ulegają 
pogorszeniu, oddziałuje słabiej. Na wartości 
zyskuje wtedy stabilność i pewność zatrud-
nienia. Jakie systemy umożliwiają elastyczną 
regulację czasu pracy? Czy rozwiązania te 
cieszą się popularnością wśród polskich 
firm? Jak na zmiany w wymiarze czasu 
pracy reagują pracownicy? Odpowiedzi na 
te pytania znajdą Państwo w artykule „Flexi 
czas pracy – dla kogo korzyść?”.

Źródło: www.rynekpracy.pl

Ureguluj swój czas pracy
Z badania European Companies Survey z 2009 roku wynika, że w co drugim polskim przedsiębiorstwie funk-
cjonuje elastyczna organizacja czasu pracy. Dzięki tego typu rozwiązaniom firmy mogą operować godzinami 

pracy tak, aby dostosować je do oczekiwań pracowników.

Rozważmy następującą sytuację: jeden 
z zatrudnionych udał się w kilkudniową 
podróż służbową. W czasie wyjazdu wszel-
kie wydatki służbowe miała pokrywać kar-
ta kredytowa, w którą wyposażył go szef. 
Po powrocie okazało się, że z firmowej 
karty ubyło znacznie więcej pieniędzy, 
niż powinno, ponieważ pracownik przy jej 
pomocy finansował również prywatne wy-
datki. Czy w takiej sytuacji pracodawca ma 
prawo bez zgody podwładnego potrącić z 
jego wynagrodzenia kwoty, które zostały 
wydatkowane na cele niesłużbowe?

Przypomnijmy: wynagrodzenie 
przysługujące pracownikowi podlega 
szczególnej ochronie. Dlatego też wszelkie 
potrącenia i odliczenia z pracowniczej 
pensji mogą być dokonywane tylko i 
wyłącznie w przypadkach uregulowanych 
ustawowo. W szczególności zakład pracy 
może potrącać bez zgody pracownika tylko 
ściśle określone należności, które zostały 
wyczerpująco wymienione w art. 87 § 1 
K.p. i następnych. (por. wyrok SN z 11 
czerwca1980 r., I PR 43/80, OSNCP 1980, 
Nr 12, poz. 248).

Zgodnie natomiast z art. 87 § 1 K.p., 
z wynagrodzenia za pracę – po odlicze-
niu składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych – pracodawca ma prawo 
potrącić tylko następujące należności:

l sumy egzekwowane na mocy tytułów 
wykonawczych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych, 

l sumy egzekwowane na mocy tytułów 
wykonawczych na zaspokojenie in-
nych świadczeń niż alimentacyjne, 

l zaliczki pieniężne udzielone pra-
cownikowi, 

l kary pieniężne nałożone na pracownika 
na podstawie art. 108 K.p.

Wszelkie inne należności można 
potrącić z pracowniczego wynagrodze-
nia tylko i wyłącznie za pisemną zgodą 
zainteresowanego (por. art. 91 § 1 K.p.). 
Mogłoby się zatem wydawać, że na pom-
niejszenie wynagrodzenia o kwoty wydane 
ze służbowej karty kredytowej na prywatne 
cele konieczna jest zgoda pracownika. Tak 
jednak nie jest. Dlaczego?

Otóż niezwykle istotne dla omawi-
anego tu zagadnienia ma aktualne orzec-
znictwo. W wyroku z 20 sierpnia 2008 r. 
(I PK 39/08) SN stwierdził bowiem, że 
płatności, których pracownik dokonał 
z użyciem firmowej karty kredytowej, 
mogą być traktowane jako udzielone 
mu zaliczki pieniężne. Skład orzekający 
podkreślił również, że nie istnieją żadne 
przepisy, które kazałyby uznać, że zaliczki 
pieniężne muszą mieć formę gotówkową. 
W konsekwencji tego zasadne jest 

uznać, że do potrącenia kwot wydatkow-
anych ze służbowej karty kredytowej na 
niesłużbowe cele zgoda pracownika nie 
jest konieczna.

Przy potrąceniu zaliczek pieniężnych 
z pracowniczej pensji bezwzględnie 
należy pamiętać o kwocie wolnej od 
potrąceń (por. art. 87 § 1 K.p.), która w ich 
przypadku wynosi 75 proc. minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określanego 
na podstawie odrębnych przepisów.  
Warto dodać, iż powołany wyrok ma 
o tyle istotne znaczenie, że dotychczas 
stanowisko SN było odmienne. I tak np. 
w orzeczeniu z 11 czerwca 1980 r. (I PR 
43/80, OSNCP 1980, Nr 12, poz. 248) 
skład orzekający wyraźnie stwierdził, 
że zaliczki pieniężne udzielone pra-
cownikowi nie powinny być interpretow-
ane w sposób rozszerzający. Gdyby to 
stanowisko zachowało swą aktualność, dla 
potrącenia z wynagrodzenia pracownika 
kwot wydatkowanych ze służbowej karty 
kredytowej na cele niezwiązane z firmą 
niezbędna okazałaby się pisemna zgoda 
zainteresowanego. Ewentualnie szef 
mógłby domagać się zwrotu pieniędzy 
w oparciu o przepisy o bezpodstawnym 
wzbogaceniu.

Źródło: www.egospodarka.pl

Potrącenia z wynagrodzenia  
a firmowa karta kredytowa
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ANALITYK RYNKU NIERUCHOMOŚCI
KRAKÓW
NR Ref.: 28318

Naszym Klientem jest polska firma doradcza działająca w obszarze nieruchomości. 
Firma specjalizuje się w wyszukiwaniu i inwestowaniu w obiekty komercyjne na terenie 
całego kraju. Obecnie intensywnie się rozwija, w związku z czym poszukuje specjalistów 
do współpracy na terenie całej Polski.

Opis stanowiska:
l Dokonywanie oględzin nieruchomości zlokalizowanych w różnych częściach Polski
l Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości
l Zdobywanie niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu oceny
l Sporządzanie analizy nieruchomości
l Przygotowywanie opinii i raportów dotyczących nieruchomości
l Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji

Wymagania:
l Wykształcenie wyższe (finansowe lub ekonomiczne)
l Doświadczenie zawodowe min. 2 lata w banku, firmie deweloperskiej
l Dobra znajomość rynku nieruchomości
l Doświadczenie w opiniowaniu i wycenie nieruchomości
l Samodzielność, kreatywność i inicjatywa w zakresie podejmowanych działań
l Zdolności analityczne
l Prawo jazdy kat. B – czynne
l Gotowość do częstych wyjazdów służbowych

Oferta:
l  Pracę w stabilnej dynamicznie rozwijającej się 

firmie
l Atrakcyjne wynagrodzenie

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

INŻYNIER DS. JAKOŚCI MATERIAŁÓW
MIejsce pRAcy: OKOlIce TARNOWA
NR Ref.: 26372

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

Zakres obowiązków:
l  We współpracy z Kierownikiem Działu Jakości Materiałów zapewnienie odpowiedniej 

jakości materiałów zastosowanych w procesie produkcji; ich zgodności z obowią-
zującymi normami oraz specyfikacją techniczną 

l  Współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie badania gruntów, 
kruszyw, betonów i mas bitumicznych 

l Zlecanie testów laboratoryjnych oraz interpretacja ich wyników 
l Prowadzenie dokumentacji związanej z certyfikacją materiałów budowlanych

Od kandydatów oczekujemy:
l  Ukończonych studiów wyższych inżynierskich na kierunku Budownictwo, Inżynieria 

Materiałowa lub Geologia 
l  Minimum 2-3 letniego doświadczenia zawodowego zdobytego w dziale materiałowym 

podczas realizacji infrastrukturalnego projektu drogowego 
l Minimum dobrej znajomości języka angielskiego i/lub hiszpańskiego 
l Gotowości do relokacji 
l Otwartości na wiedzę oraz nowe doświad-
czenia, chęci zawodowego rozwoju 
l Doskonałej organizacji pracy własnej

Oferta:
l Dobre warunki finansowe 
l Praca w międzynarodowej firmie 
l  Możliwość realizowania największych kon-

traktów drogowych w Polsce

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

KIEROWNIK ROBÓT  
ELEKTRYCZNYCH
KATOWIce
NR Ref.: KXs/24687

Naszym Klientem jest firma będąca wiodącym wykonawcą oraz dostawcą aparatury rozdzielniczej 
oraz systemów elektroenergetycznych. W związku z dalszym rozwojem firmy oraz realizacją 
największych projektów energetycznych, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Kierownika 
Robót Elektrycznych.

Zakres obowiązków: 
l  Kierowanie pracami budowlanymi na etapie realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
l  Koordynacja prac brygad montażowych oraz podwykonawców
l  Kontrola terminowości, jakości wykonywanych prac
l  Utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
l  Sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy

Wymagania: 
l  Wykształcenie wyższe elektryczne 
l  Doświadczenie w kierowaniu robotami elektryczno - montażowymi na stanowisku kierownika 

robót lub kierownika budowy
l  Min. 2 lata doświadczenia w pracy na budowach zagranicznych
l  Uprawnienia budowlane - mile widziane 
l  Dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
l  Dyspozycyjność

Nasz Klient oferuje:
l  Możliwość uczestniczenia w największych projek-

tach budowlanych w branży energetycznej 
l  Zatrudnienie w stabilnej firmie będącej liderem 

w branży elektroenergetycznej
l  Możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy 
l  Szansę uczestnictwa w interesujących projektach

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich 
dokumentów na poniższy adres:
Hays Poland Sp.z o.o.
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice
siemieniuk@hays.pl

SPECJALISTA KOSZTORYSANT
KRAKÓW
NR Ref: 27306
Naszym Klientem jest międzynarodowa firma budowlana specjalizująca się w budow-
nictwie drogowym. W związku z rozpoczęciem kolejnych kontraktów poszukujemy 
osoby do pracy na stanowisku Specjalista Kosztorysant.
Zakres obowiązków:
l Aktywny udział w przygotowywaniu ofert przetargowych we współpracy  

z zespołem Działu Ofert
l Sporządzanie przedmiarów robót
l Analiza dokumentacji przetargowej
l Analiza rynku, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi dostawcami  

i podwykonawcami
l Szacowanie i wycena nakładów inwestycyjnych 
l Wstępna ocena wartości projektów
l Sporządzanie kosztorysów ofertowych
l Określanie pośrednich kosztów wycenianych robót
Wymagania:
l Wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowany kierunek - Budownictwo 
l Co najmniej 3 lata doświadczenia w kosztorysowaniu i planowaniu inwestycji 
l Dobra znajomość angielskiego lub hiszpańskiego 
l Bardzo dobra znajomość MS Excel, AutoCad, programów kosztorysowych 
l Doświadczenie w projektach drogowych będzie dodatkowym atutem
Oferta:
l Stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję  

w Polsce i na rynkach międzynarodowych 
l Możliwość zdobywania i poszerzania za-

wodowego doświadczenia we współpracy  
z zespołem specjalistów i eksper tów  
z Polski oraz Hiszpanii 

l Możliwość udziału w największych projek-
tach infrastrukturalnych na terenie Polski 

l Atrakcyjne warunki zatrudnienia adekwatne 
do posiadanego doświadczenia i zawodo-
wej wiedzy 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy  
o przesłanie CV na adres:  
krzywinski@hays.pl
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

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

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

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

WIADECTWO WIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

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

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

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

-  kończysz budowę domu,

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie, 

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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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 
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