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Z racji wakacyjnej pory roku warto spokojnie przyjrzeć 
się, w którą stronę zmierza nasz krajowy rynek mieszkaniowy. 
Obszerną analizą tego zagadnienia na łamach dwutygodnika 
przedstawia Jarosław Strzeszyński z Instytutu Analiz Monitor 
Rynku Nieruchomości. Oprócz tego w najnowszym numerze 
znajdą Państwo ciekawą analizę firmy Home Broker poka-
zującą, jak topnieją zyski funduszy lokujące nasze środki na 
rynku nieruchomości. W aktualnościach prawnych zapoznamy 
Państwa z obiecująco rokującym projektem internetowego 
dostępu do ksiąg wieczystych. Bardzo istotnym tematem jest 
umowa o roboty budowlane – skrupulatny przewodnik po jej 
zawiłościach przedstawia Eugenia Śleszyńska

 Z cyklu wędrówki po krakowskich dzielnicach – trzecia 
już część poświęcona nowym inwestycjom deweloperskim 
powstającym na Prądniku Białym. Wszystkich, którzy myślą 
o remoncie lub wykończeniu mieszkania, zainteresuje zapew-
ne nasz artykuł z cyklu „Ekspert radzi” dotyczący aranżacji 
kuchni.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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Miasto chce kupić twoje mieszkanie. Gmina Kraków chce skupować 
mieszkania ulokowane poza centrum miasta, by przekazać je osobom 
oczekującym na lokale mieszkalne. Oferty można było składać do 15 lipca. 
Chętni musieli wykazać się prawem własności do minimum trzech lokali 
w obrębie jednego budynku. Rozpatrywane będą oferty w przedziale od 
25 do 65 m kw. Miasto będzie brać pod uwagę wyłącznie nowe lokale. 
Data oddania lokalu do użytku powinna być nie wcześniejsza niż sprzed 
dwóch lat. Odpadają mieszkania dwupoziomowe, z garażem bądź 
aneksem kuchennym. Budynek z oferowanymi lokalami musi w dniu 
zawarcia umowy posiadać prawomocne pozwolenie na użytkowanie. 
Mieszkania sprzedawane miastu muszą być zarówno wykończone, jak 
i wyposażone. Oferowane lokale powinny również posiadać ważny 
certyfikat energetyczny.
Kwartał św. Wawrzyńca. 8 lipca miało swoją inaugurację nowe 
centrum kulturalne na mapie Krakowa – Kwartał św. Wawrzyńca. 
Rozpoczęty w 2007 roku projekt inwestycyjny miał na celu rewitalizację 
wyjątkowych zabytków reprezentujących rzadko występujący 
w Krakowie typ historycznej zabudowy przemysłowej. Kwartał św. 
Wawrzyńca obejmuje zabytki związane z komunikacją publiczną 
i inżynierią miejską. Kwartał będzie wchodził w skład Krakowskiego 
Szlaku Techniki będącego pierwszym tego typu w Polsce szlakiem 
poświęconym polskiej historii przemysłowej. Rewitalizacja Kwartału 
św. Wawrzyńca ma być przykładem dla długofalowej renowacji całej 
dzielnicy Kazimierz.
NIK o transporcie publicznym. NIK opublikowała raport dotyczący 
transportu publicznego oraz dróg w polskich miastach. Wyniki 
wypadły negatywnie, choć izba zauważa starania Krakowa w zakresie 
poprawy rozwoju transportu publicznego sieci dróg rowerowych. 
NIK zwraca uwagę na paraliżujące nasze miasta korki oraz niechęć 
większości mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. 
Badanie objęło Bydgoszcz, Lublin, Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, 
Warszawę i Wrocław. Kraków wykazał na tle pozostałych miast wzrost 
zainteresowania mieszkańców korzystaniem z komunikacji publicznej 
o 50 proc. względem 2003 r. NIK podkreśla również, że Kraków 
przeznacza odpowiednią ilość środków na transport publiczny. Kraków 
wyróżnia się ponadto osobnymi tzw. buspasami – w 2009 r. mamy 22 km 
buspasów (Warszawa dla przykładu tylko 13 km). W Krakowie ponadto 
wybudowano rekordową w porównaniu z innymi miastami liczbę 
kilometrów dróg rowerowych – 54. To plasuje nas na trzecim miejscu 
w tej kategorii (po Warszawie i Wrocławiu). Izba pozytywnie wyróżniła 
też krakowski system wynajmowania rowerów. NIK dodaje, że aż ponad 
50 proc. krakowskich dróg publicznych wymaga naprawy.
Spalarnia odpadów czeka na decyzję. Trzy miesiące ma zabrać Komisji 
Europejskiej podjęcie decyzji o dofinansowaniu krakowskiej spalarni 
odpadów. Spodziewana dotacja, jeśli dojdzie do skutku, może wynieść 
nawet 0,5 mld zł. Wnioskodawca – Krakowski Holding Komunalny 
– po zdobyciu pozwoleń środowiskowych stara się równocześnie 
o decyzję WZ. Zgodnie z zamierzeniami inwestora spalarnia powinna 
zostać uruchomiona w 2014 r. Decyzja Komisji Europejskiej ma zapaść 
na przełomie września i października.
Nagrody dla krakowskiego dewelopera. Grupa GEO została 
nagrodzona w konkursie „Budowa Roku 2009” zorganizowanym 
przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Nagrodę 
przyznano dwóm inwestycjom spółki: „Złota Brama” przy ul. Cystersów 
w Krakowie (nagroda II stopnia w kategorii budynki mieszkalne 
o wartości od 30 mln do 90 mln zł) oraz inwestycji „Villa Vratislavia”, 
ulokowanej przy ul. Dyrekcyjnej w Wrocławiu (nagroda III stopnia 
w kategorii budynki mieszkalne o wartości do 30 mln zł). Uroczysta gala 
odbyła się 29 czerwca w Gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Warszawie. Podczas gali został odczytany list gratulacyjny od premiera 
Donalda Tuska, a nagrodę odebrał prezes zarządu grupy deweloperskiej 
Geo, Adam Zaremba–Śmietański.
Urodziny Osiedla Europejskiego. Firma Novo Maar zorganizowała 
6 lipca rodzinną imprezę plenerową z okazji 9. urodzin swojej inwestycji– 
Osiedla Europejskiego. Impreza miała charakter rekreacyjny i była 
skierowana głównie do najmłodszych mieszkańców. Uczestnicy zabawy 
mogli wziąć udział w wielu konkurencjach sprawnościowych. Na 
koniec imprezy inwestor zaprosił uczestników na grillowy poczęstunek, 
a uwiecznieniem wieczoru był pokaz sztucznych ogni.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 132/NBP/2010 na dzień 9.07.2010
1 USD 3,2124
1 EUR 4,0733
1 CHF 3,0408
1 GBP 4,8832
1 UAH 0,4060
1 CZK 0,1604
1 RUB 0,1040

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   4116,09 zł
 sprzedaż   4733,50 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 09.07.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 09.07.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 3,65 
EURIBOR EURO 0,8220
LIBOR
 CHF 0,1133

EUR 0,7175
USD 0,5333
GBP 0,7316

(dane na dzień 09.07.2010, 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:
kwieceń 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 09.07.2010)

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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Urządzenia czy obiekty budowlane? Antenowe konstrukcje wsporcze, 
niezaliczane do kategorii wolnostojących, są urządzeniami budowlanymi, 
a nie obiektami budowlanymi (budowlami). Minister infrastruktury 
podpisał 22 czerwca rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie. Zmiana polega na dopisaniu 
wyrazów „wolnostojące” w § 3 pkt 2, pkt 9, pkt 13 oraz § 9 rozporządzenia 
i ma na celu wyeliminowanie istniejących wątpliwości interpretacyjnych, 
a przez to usunięcie jednej z występujących obecnie barier inwestycyjnych 
w telekomunikacji. W konsekwencji, od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia, organy administracji powinny stosować jednolitą 
wykładnię, zgodnie z którą nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia 
budowlanego na konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych 
instalowane na obiektach budowlanych, w tym na budynkach (o ile nie 
są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 
w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 
Zmiany te są korzystne dla inwestorów, nowe brzmienie przepisów będzie 
miało bowiem zastosowanie także do postępowań, które zostały wszczęte. 
Zmiana rozporządzenia przyczyni się przede wszystkim do wyeliminowania 
rozbieżności w orzecznictwie oraz do znacznego ułatwienia i skrócenia 
procesu inwestycyjnego. 
Ceny materiałów budowlanych w maju. W maju, w porównaniu 
do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny izolacji termicznych (o 4,1 
proc.) oraz izolacji wodochronnych (o 1,1 proc.). W czterech grupach 
ceny spadły: suchej zabudowy (–2,8 proc.), chemii budowlanej (–1,1 
proc.), gazobetonów (–0,7 proc.) i silikatów (–0,5 proc.). W pięciu 
grupach towarowych ceny nie zmieniły się. W kategorii „inne” wyraźnie 
przyspieszyła w maju, w porównaniu z kwietniem, dynamika cen bram 
i ogrodzeń (o 7,3 proc.), wzrosły też ceny instalacji i techniki grzewczej, 
kanalizacji, odwodnień, wentylacji (o 2,3 proc.). Natomiast rosnące 
gwałtownie w marcu i kwietniu ceny wyrobów stalowych w maju spadły 
(–6,2 proc.). Spadły też ceny cementu i wapna (–5,3 proc.) oraz minimalnie 
farb, lakierów, tapet (–0,1 proc.). W dwóch grupach tej kategorii ceny nie 
zmieniły się: płytki ceramiczne, wyposażenia łazienek i kuchni oraz kostka 
brukowa. Wskaźnik pesymizmu związanego ze spadkiem liczby pozwoleń 
na budowę mieszkań ogółem wydanych w okresie styczeń – kwiecień 
2010 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, 
przyjął wartość –12 proc., ale w kategorii mieszkań w budownictwie 
indywidualnym już tylko –6,1 proc. Dodatnią dynamikę osiągnięto 
w zakresie mieszkań, których budowę rozpoczęto – dla ogółem +22,7 
proc., a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym +1,7 proc.
Krajowy Plan Działań w zakresie OZE. Ministerstwo Gospodarki 
opracowało projekt Krajowego Planu Działań (KPD) w zakresie 
odnawialnych źródeł energii. Obecnie, w ramach konsultacji społecznych, 
odbywają się konferencje uzgodnieniowe z podmiotami, które wniosły 
swoje uwagi do dokumentu. Po zakończeniu wszystkich konsultacji 
będzie sporządzona nowa wersja KPD . Zostanie ona przesłana do 
zatwierdzenia przez Komitet ds. Europejskich. Założenia KPD wynikają 
z Polityki Energetycznej Polski do 2030 r., przyjętej przez Radę Ministrów 
10 listopada 2009 r. i są szczegółowym opracowaniem w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych. Dokument zawiera prognozę rozwoju OZE 
opartego głównie o biomasę i energetykę wiatrową. Uwzględnia również 
uwarunkowania geograficzno-ekonomiczne Polski, rozwój technologii 
na świecie oraz ograniczenia wynikające z Krajowego Systemu 
Energetycznego. Zakłada ponadto 15,5-proc. udział OZE w całkowitym 
zużyciu energii brutto w 2020 r.
Wzrost dostępności „Rodziny na swoim”. W trzecim kwartale wzrosła 
dostępność mieszkań w programie „Rodzina na swoim”. Wynika 
to głównie z przystępniejszej oferty lokali na sprzedaż, ponieważ 
większość limitów rządowego programu pozostała niezmieniona. Jedynie 
w Gdańsku dopuszczalna cena mieszkań wzrosła z 6487,6 do 7074,9 zł 
za m kw. Blisko co szósty kredyt w pierwszym kwartale był udzielany 
z państwową dopłatą. Tym bardziej cieszy więc, że zmiany na rynku 
spowodowały wzrost dostępności mieszkań w programie „Rodzina na 
swoim” w takich miastach jak: Gdańsk, Kraków, Łódź, Warszawa czy 
Wrocław. Odmienna sytuacja maluje się w Bydgoszczy i Poznaniu. 
Dostępność mieszkań szacowana przez Home Broker badana jest jedynie 
w grupie lokali spełniających wymogi powierzchni lokalu (do 75 m kw.) 
zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

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 maju 2010 roku
złoty  2,7% w porównaniu z rokiem 2009
euro  1,6% w maju 2010 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  4,7% w maju 2010 r. 
w Małopolsce:  9,9% w maju 2010 r. 
w kraju:  11,9% w maju 2010 r. 
(dane na dzień 09.07.2010, 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 25.06.2010, 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 09.07.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,95 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,64
Olej napędowy  4,42
(dane na dzień 09.07.2010, źródło: PKN Orlen)

Średnia krajowa cena skupu pszenicy za 1 dt w II półroczu 2009 r.:  46,49 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 09.07.2010, źródło: GUS)

Wskaźnik przeliczeniowy (dla „Rodzina na swoim”) - 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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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 lokaliza-
cji, po kapitalnym remoncie, 
parter kamienicy, pod biuro, 

usługi. Idealny na inwestycje, 
możliwość dorobienia witryny. 

Oddzielne pomieszczenia.  
Do lokalu przynależy piwnica. 

Sąsiedztwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Wawelu, Plant. 

Idealny na inwestycje. 
CENA: 452.999 zł

BNP-2118 i 2119
KONTAKT: 510-259-399

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

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.
CENA: 4000 zł/a netto

BNP-466
KONTAKT: 509-951-803

OKAZJA! TYLKO 4000 zł/a netto

REJON GALERII  
KAZIMIERZ/GRZEGÓRZKI

Lokal usługowo-biurowy  
o pow. 57 m2, do generalne-

go remontu. 
CENA: 95.500 zł   
(zwolnione z VAT)

BNP-1671
KONTAKT: 510-259-399

ZABIERZÓW, ul. Rodziny Poganów
Pojedyncze działki widokowe  

o pow. od 5,62 a  
do 7,78 a. Na działce możliwość po-
stawienia domu 2-kondygnacyjnego  

z użytkowym poddaszem.  
Media w zasięgu inwestycji.  

SUPER PROMOCJA tylko do końca 
sierpnia 2010.  

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

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

OCHOJNO
Atrakcyjna działka  
budowlana 9,5a  

w kształcie prostokąta.  
Media w zasięgu.

POLECAM!

CENA: 99.900 zł
BNP-2660

KONTAKT: 510-259-399 

OS. NA STOKU 15/ Nowa 
Huta, 

Okazja!!! Tani, dochodowy 
lokal o pow. 43,6 m2 
w przyziemiu bloku. 

Idealny na zakład szewski, 
krawiecki. Wszystkie media 

i instalacje w lokalu.

CENA: 2291 zł/m2

BNP-2658
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

ul. UGOREK 12/Śródmieście
Mieszkanie położone w 4 piętrowym bloku na 3 piętrze.  

Składa się z przedpokoju, aneksu kuchennego, łazienki, pokoju. 
Bardzo ustawne, do odświeżenia, okna do wymiany.  

Świetna inwestycja pod wynajem w dobrej lokalizacji, super 
propozycja dla młodego małżeństwa, samotnej osoby.

CENA 178.000 zł     BNP-2460
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: 173.000 zł     BNP- 2688
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: 170.000 zł    BNP-2685
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: 199.900 zł   BNP-2687

KONTAKT: 510-259-399

UL. SŁONECZNA 8/ Skawina
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 44 m2. Wymaga remontu. Atrak-

cyjna lokalizacja, blisko centrum.
Cena 197.000 zł       BNP-2523

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: 199.900 zł    BNP-2686

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: 149.900 zł    BNP-2684
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: 149.900 zł   BNP-2161
KONTAKT: 510-259-399

Os. JAGIELLOŃSKIE /Nowa Huta
Mieszkanie do remontu na pierwszym piętrze  

czteropiętrowego bloku o pow. 25,2 m2.  
Bardzo ustawne mieszkanie, dobra inwestycja.

CENA 159.999 zł     BNP-2391
KONTAKT 510-259-399

UL. GROTA-ROWECKIE-
GO 29 / Ruczaj

Mieszkanie dwupokojowe  
o pow. 53 m2 na 3 piętrze  
w czteropiętrowym bloku, 

blisko Kauflandu.  
Idealna inwestycja pod 

wynajem.

CENA: 297 000 zł
BNP-2002

KONTAKT: 510-259-399

KROWODRZA/
UL. BRONOWICKA 8 a
Wolnostojący budynek 

o pow. 150 m2 na działce 
10 a pod każdy rodzaj 

działalności - handel, biuro, 
usługi w świetnej lokaliza-
cji!!! Możliwość adaptacji 
na warsztat, komis, lokal 

handl.-usługowy. Duży ruch. 
SUPER OFERTA!!!!

CENA NAJMU 8500 zł 
BNP-2722

KONTAKT: 510-259-399
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Kraków, Armii Krajowejnieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615

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

www.taraba.gratka.pl

Mieszkania – sprzedaż
Garsoniery, 1 – pokojowe

30 m2 – ul. Zdrowa – 0/X – 213 000 zł
33 m2 – ul. Krowoderska – II/III, k.j, do remontu – 285 000 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
49,2 m2 p.c. – ul. Loretańska – III/III, NOWE, na poddaszu – 495 000 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 – 280 000 zł
41 m2 p.c. – al. Krasińskiego – III/IV, po remoncie, balkon, winda 
– 385 000 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
62 m2 – ul. Smocza – 0/III, z widokiem na Bulwary – 870 000 zł
63,6 m2 – ul. Wrocławska – III/III, atrakcyjne, 6-letnie – 479 000 zł 
+ 30 000 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 remontu, C.O. nowe  
– 480 000 zł
86,3 m2 – al. Mickiewicza – II/V, balkon, winda – 680 000 zł

3 – pokojowe
45 m2 – ul. Opolska – VI/X, balkon – 279 000 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
69,1 m2 p.c. – ul. Loretańska – III/III, NOWY apartament na 
poddaszu – 697 000 zł
70,8 m2 p.c. – Salwator – VI/VI, nowy apartament na poddaszu, 
winda – 523 000 zł
89,7 m2 – ul. Głowackiego – I/IV, NOWE, balkon – 715 500 zł
105 m2 – rejon Sienkiewicza – II/III, balkon, rozkładowe – 690 000 zł

4 – 5 – pokojowe
108 m2 – Kazimierz – III/III, NOWY apartament na poddaszu  
– 980 000 zł
166 m2 – Plac Inwalidów – IV/V, winda, po remoncie, 2 balkony, 
widok na Park Krakowski, elegancka kamienica – 1 912 450 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. Karmelicka – strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą – 400 000 zł
ul. Bonerowska – strych 200 m2, dwupoziomowy nad II piętrem 
– 780 000 zł
ul. Sławkowska – strych 158 m2, pozytywna opinia konserwatora 
– 998 400 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 – 900 000 zł
Kazimierz – strych 300 m2 z pozwoleniem 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
Przeginia Duchowna 65 m2 + 5 a – solidny, murowany, wolnostoją-
cy, do niewielkiego remontu – 240 000 zł
Wola Justowska ul. Hamernia 71 m2 + 2,84 a – ½ domu, do 
remontu – 270 000 zł, of. DK/211

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 – 220 000 zł, of.DZ/215
Czaple k. Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak – 4-letni, 
wolnostojący, murowany, działka widokowa, zagospodarowana – 
365 000 zł, of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła – drewniany, 
wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu 
– 280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a – wolnostojący, parterowy, 
z klimatem, drewniany z bali – 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a – do remontu lub rozbiórki, piękna 
działka z miejscem na drugi dom – 1 580 000 zł, of.DK/197
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 wolno-
stojący, parterowy, do niewielkiego remontu – 349 000 zł, of.DZ/221
Łączany gm. Brzeźnica 120 m2 + 7,23 a + 80 m2 bud. gospod. 
– wolnostojący, murowany, po remoncie – 320 000 zł, 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 
atrakcyjnej działce – 380 000 zł, of.DZ/247
Tenczynek 140 m2 + 19 a + budynek gospodarczy 84 m2 – mu-
rowany, wolnostojący, atrakcyjny, w trakcie generalnego remontu 
– 335 000 zł, of.DZ/242
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący, do wykończe-
nia – 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 
deweloperski, widokowa działka – 490 000 zł, of.DZ/237
Rybna 178 m2 + 30 a – NOWY wolnostojący, stan surowy otwarty, 
na pięknej, widokowej działce – 320 000 zł, of.DZ/227
Cianowice 180 m2 z garażem + 6 a – NOWY, wolnostojący, stan 
deweloperski – 650 000 zł, of.DZ/193
Cianowice 180 m2 z garażem + 8 a – NOWY 1/2 bliźniaka, stan 
surowy zamknięty – 450 000 zł, of.DZ/193
Sanka gm. Krzeszowice 198 m2 + 9,7 a – wolnostojący, stan 
deweloperski, widokowa działka – 530 000 zł, of.DZ/236
Rybna 220 m2 + 10 a – wolnostojący, murowany, wykończona 
I kondygnacja, działka widokowa – 495 000 zł, of.DZ/201
Krzeszowice 221 m2 + 20,66 a – wolnostojący, po remoncie 
i rozbudowie, z pięknym ogrodem – 560 000 zł
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
Bronowice 280 m2 + poddasze 100 m2 + 4,25 a – atrakcyjny, po 
generalnym remoncie, murowany z 1936 r. – 1 300 000 zł, of.DK/213
Wola Justowska – rejon Kasztanowej 400 m2 + 7,2 a – 1/2 
bliźniaka, do remontu – 1 600 000, of.DK/203
Kobylany 100 m2 + 4 a – wolnostojący, murowany – 250 000 zł

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
Bielany 5,5 a – budowlana, WZ, uzbrojona, w spokojnym miejscu 
– 280 000 zł
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 + 2 x 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 sąsiedz-
twie nowych domów – 135 000 zł, of.D/450
Bronowice ul. Tetmajera 9,13 a – atrakcyjna, WZ, w pełni uzbrojo-
na, ogrodzona – 890 000 zł
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, od.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
Zelków – Wyźrał 10 a – widokowa, z pozwoleniem na budowę, 
uzbrojona – 300 000 zł
Świńczów gm. Skała 2 x 10 a i 12 a – piękne, widokowe, budowlane 
– 20 000 zł/a, of.D/372
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, wykona-
ne fundamenty – 152 000 zł
Maszyce 12 a – widokowa, budowlana – 190 000 zł, of.D/387
Skotniki ul. Królówka 12,62 a – budowlana, WZ, widokowa – 450 000 zł
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 100 000 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
Marcyporęba 24,29 a – w całości budowlana, widokowa, możliwość 
podziału – 100 000 zł
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 pozwoleniem na 2 budynki – 250 000 zł, of.D/328
Krzęcin 59 a – budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona, z możliwością 
podziału – 270 000 zł, of.D/344
Cholerzyn 62 a – cała budowlana, symbol MU3 – 550 000 zł, of.D/197
Balice 64 a – 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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OFERTY DO SPRZEDAŻY
APARTAMENT1)  89 m2, I p., taras, garaż, nowy budynek, ok. Karmelickiej, cicha lokalizacja, ogród, 1.350.000 zł
WOLA JUSTOWSKA-ZAKAMYCZE2)  atrakcyjny nowy dom, 300 m2, ogród 35 a, 2.800.000 zł
ok. KASZTANOWEJ/MODRZEWIOWEJ3)  dom 300 m2, działka 15 a, 2.800.000 zł
PRZEGORZAŁY4)  dom 110 m2, działka 2,5 a, 520.000 zł
SALWATOR5)  (Wzgórze św. Bronisławy), Kraków – Krowodrza, dom 120 m2 + garaż, 3 sypialnie, łazienka, działka 2,6 
a, do remontu, cicha okolica. Cena 1.000.000 zł
OK. BŁONI6)  (Cichy Kącik) Kraków – Krowodrza – dom pow. 200 m2, salon, gabinet, 5 sypialni, 3 łazienki, wnętrza 
stylowe - antyczne, cicha okolica. Cena 1.950.000 zł
KAMIENICA7)  – 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.
DZIAŁKA8)  – 46 arów, ok. ul. Wrocławskiej, Kraków – Krowodrza, WZiZT na około  
7500 PUM, budynek wielomieszkaniowy, 5–kondygnacyjny, miejsca postojowe pod  
budynkiem, cicha okolica
WOLA JUSTOWSKA  9) (okolice) – działka 7,5 ara, WZiZT na dom, 550.000 zł
DOM NOWY10) , do wykończenia. Wola Justowska, Zakamycze-Kraków, 180 m2, działka 6 arów, urokliwe, ciche miejsce, 
1.150.000 zł
DZIAŁKA11)  – 6 arów (lub więcej), Starowolska, Wola Justowska
WOLA JUSTOWSKA – ZAKAMYCZE 12) działka, 42 ary, szer. ok.45 m
NOWA HUTA, GRĘBAŁÓW,13)  dom nowy, wykończony (może być z meblami), 300 m2, działka 14 arów, widok na pasmo 
górskie, 1.300.000 zł
MIESZKANIE14) , Prądnik Biały, Kraków, ul. Mackiewicza, parter/ IV p., 3 pokoje z loggią, po remoncie, 420.000 zł

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

Pośredniczymy w uzyskiwaniu kredytów hipotecznych oraz na dowolny cel  
zarówno stronom kupującym jak i sprzedającym
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KROWODRZA UL. CHOPINA
Mieszkanie na wynajem
2 pokoje, umeblowane
CENA: 1800 zł/m-c

Leach & Lang
Tel. 664-033-264

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

Leach & Lang
Tel. 608 406 803

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

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. 
CENA: 454.000 zł 

B.N. Północ
Tel. 510-180-034

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

UL. RZEPICHY 
(Wola Justowska)
3 pokoje, 74 m2
CENA: 690 000 PLN

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

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

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. CZERWONE MAKI
(Ruczaj)
2 pokoje, 37 m2
CENA: 298 000 PLN

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

Kraków, Prądnik Biały 
Mieszkanie - ul. Mackiewicza, parter/ IV p., 3 pokoje z loggią, 

po remoncie,
CENA 420.000 zł

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

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

SALWATOR CITY UL. STAŃCZYKA
1 pokojowe, 33,6 m2, V/VIII, NOWE,  
taras 8,6 m2
CENA: 265 00 zł

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

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
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NOWINA BORKOWSKI 
NIERUCHOMOŚCI

Do sprzedania
„Villa Kruszynka” w centrum Rabki,
działka widokowa o pow. ok. 10 a,

pow. zabud. ok. 130 m2 do rozbudowy.
Cena 104.500 tys. USD

Tel. 668-014-151

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Kraków, BielanyQQ , 66,5 m2, I p., trzypokojowe, płd. –zach., 
balkon, parkiet egzotyczny, hipoteczne. Sprzeda właściciel. 
Cena 8500 zł/m2. Tel. 512-121-441
Kraków, ul. ChmieleniecQQ , Ruczaj, 68 m2, trzypokojowe 
mieszkanie z 2008 roku. Zadbane, z 2 sypialniami, 2 bal-
konami. Kuchnia z oknem, połączona z dużym pokojem. 
Budynek z windą, przy budynku miejsca parkingowe, 
w pobliżu pełna infrastruktura: autobusy, przedszko-
le, szkoła, kościół, sklepy, poczta, usługi, kampus UJ.  
Cena 535.000 zł. Tel. 604-995-202 
Kraków, ul. Czarnowiejska, QQ Krowodrza, 70 m2. Apartament 
czteropokojowy (jeden z aneksem) z balkonem, wykończony 
w wysokim standardzie. W mieszkaniu zostały wymienione 
instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne, wycykli-
nowany parkiet, nowe flizy w aneksie kuchennym, łazience 
oraz toalecie, nowa stolarka okienna (PCV). Cena 589.000 zł.  
Tel. 791-488-228, e-mail: k.patrycja@wp.pl
Kraków, os. Dąbie, ŚródmieścieQQ , 39,9 m2, II p./IV p., spół-
dzielczo – własnościowe. Blok ocieplony, wyremontowany, 
loggia 7m2, parking w cenie mieszkania. Cena 278.000 zł 
do negocjacji. Tel. 509-194-085 
Kraków, ul. JordanowskaQQ , Prądnik Biały, 95,5 m2. Dwu-
poziomowe mieszkanie na kameralnym, zamkniętym 
osiedlu, w budynku z 2000 r. Parter: salon, pokój, kuchnia 
i łazienka. Piętro: dwie sypialnie, łazienka, garderoby. 
Niewielkie skosy na górnej kondygnacji zagospodarowane 
na garderoby na powierzchni ok. 20 m2. Do mieszkania 
przynależy balkon, piwnica i miejsce postojowe. Możliwość 
dokupienia garażu. Cena 790.000 zł. Tel. 606-886-611, 
e-mail: pnp@onet.pl
Kraków, KazimierzQQ , 82 m2, plomba z 2001 r., starannie 
wykończony i częściowo umeblowany. Stan idealny, do 
wejścia, ciche miejsce. Cena 819.000 zł. Tel. 691-676-091, 
e-mail: olbertj@op.pl 

Kraków, ulQQ . Komandosów, Podgórze, 49 m2, trzypokojowe 
z osobną jasną kuchnią, łazienką z wc, przedpokoju, loggi 
oraz piwnicy. Okna PCV, podłogi drewniane, dwustronny, 
jasny, korzystny układ, pokoje nieprzechodnie, ustawne, 
widokowe. Standard: do odświeżenia. Jest to bardzo 
dobra oferta dla osób ceniących sobie dobrą lokalizację 
i komunikację. W pobliżu cała infrastruktura usługowa 
i handlowa, przystanek autobusowy, 15 min. pieszo do 
rynku. Cena 399.000 zł. Tel. 601-997-984 (po godz. 16), 
e-mail: janusz.smialek@neostrada.pl
Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów, QQ 28 m2, stan dewe-
loperski w nowoczesnym apartamentowcu Torre Verona. 
Cena 238.000 zł. Tel. 603-777-650
Kraków,QQ  ul. Ks. Meiera, Górka Narodowa, 40 m2, nowe 
M2, wykończone do zamieszkania. Zabudowa kuchenna 
z AGD w tym zmywarka, wystawa okien wschodnia, funk-
cjonalne, jasne, balkon, miejsce w garażu podziemnym 
wliczone w cenę. Własność hipoteczna bez obciążeń, 
wolne od zaraz. Cena 347.000 zł do niewielkiej negocjacji. 
Tel. 790-553-672
Kraków,QQ  Kurdwanów Nowy, 40 m2, VIII p. Blok z cegły 
z 2003 roku, balkon, zadbane, wyposażone w AGD, dobra 
komunikacja. Cena 299.000 zł. Tel. 504- 209-807
Kraków, ul. Kuźnicy KołłątajowskiejQQ , 57 m2, parter 
w budynku czterorodzinnym. Mieszkanie dwupokojowe 
z komórką lokatorską, ogrodzonym miejscem postojowym 
oraz wyjściem na ogród. Czynsz 60 zł. Cena 345.000 zł. 
Tel. 516-256-203 
Kraków, pl. Na Groblach, QQ pod Wawelem,76 m2, wyso-
ki parter, 3 pokoje z wyjściem na ładny ogródek. Cena 
695.000 zł do negocjacji. Tel.788-151-292
Kraków, ul. Narutowicza, QQ 62,4 m2, trzypokojowe, wyre-
montowane mieszkanie w bloku. Duży salon i dwa mniejsze 
pokoje, duży przedpokój, kuchnia w pełni umeblowana, 
łazienka i osobna wc. Do mieszkania przynależą dwa bal-
kony oraz piwnica. W mieszkaniu zostaje część mebli. Cena 
445.000 zł. Tel. 502-555-359, e-mail: asia.maro@wp.pl

LIBERTÓW
300 m2, dom
CENA: 4950 zł/ mies.

ART APARTMENTS
Tel. (12) 445-62-64

LOFTY W MŁYNIE (ZABŁOCIE)
61 m2, 2 pokoje
CENA: 2900 zł/ mies.

ART APARTMENTS
Tel. (12) 445-62-64

Nowy dom, do zamieszkania,  
123 m2, działka 20 a, 
bezpośrednio.

Cena 560.000 zł.
Tel. 519-847-790
www.okolicewieliczki.fotolog.pl

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

MYDLNIKI rej. ŁUPASZKI
 inwestycjna działka o pow. 33,52 a, teren leży w opracowywanym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod nazwą:  
„II Kampus AGH”, zgodnie z którym działka będzie  

przeznaczona pod usługi (symbol UP)
CENA: 690 000 zł, of.1564

Biuro Nieruchomości Gordon&Webster
Tel. (12) 632-25-38
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Kraków, ul. WiśliskoQQ , Śródmieście, 66 m2, I p., 2 poko-
je w kamienicy, kuchnia, łazienka, wc, 2 przedpokoje, 
2 spiżarki, mały balkon (1,3 m2), ogrzewanie elektryczne.  
Cena 600.000 zł do negocjacji. Tel. 12-421-38-04 
Kraków, ul. WrocławskaQQ , Krowodrza, 40 m2, IV p. (pod-
dasze), dwupokojowe w kamienicy. Powierzchnia użyt-
kowa 29,2 m2 - po podłodze ok. 40 m2. Po generalnym 
remoncie, do zamieszkania. Okna połaciowe - drewniane, 
klimatyzacja, nowe podłogi - panele, w łazience nowe 
płytki i urządzenia sanitarne, nowa stolarka drzwiowa, 
drzwi wejściowe antywłamaniowe GERDA. Cena 230.000 
zł. Tel. 502-149-635
Kraków, ul. Zakątek, QQ trzypokojowe, 57 m2, loggia.  
Cena 395.000 zł. Tel. 694-383-222
Kraków, ul. ZakrzowieckaQQ , Pychowice, 65 m2, w apar-
tamentowcu Willa Cracovia. Mieszkanie wykonane wg. 
indywidualnego projektu, w pełni wyposażone z ogród-
kiem o pow. 35 m2. W cenę wliczone 2 miejsca postojowe 
w garażu podziemnym. Cena 660.000 zł. Tel. 601-529-607, 
e-mail: tmaj@poczta.fm
Kraków ŻabiniecQQ , 44 m2,dwupokojowe. Cena 358.000 zł. 
Tel. 697-828-874
Krynica-Zdrój, QQ Czarny Potok 20 m2. Własność hipotecz-
na. Cena 94.900 zł. Tel. 600-070-222, e-mail: zywcem@
wp.pl

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

Kraków, ul. OświeceniaQQ , 83,2 m2, X p., czteropokojowe, 
blok z 2008 r. Mieszkanie nowocześnie urządzone z wyso-
kiej jakości materiałów, w pełni umeblowane i wyposażone 
na osiedlu ogrodzonym. Bardzo dobra komunikacja z cen-
trum miasta. Garaż podziemny 30.000 zł. Cena 630.000 zł 
Tel. 503-700-440, e-mail: bart@autocom.pl
Kraków, ul. Pomorska, QQ 110 m2, II p. z windą. Czteropo-
kojowe, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC i osobne WC, 
balkon. Cena 940.000 zł. Tel. 503-536-002
Kraków, ul. Radzikowskiego, QQ 67 m2, trzypokojowe, 
dwupoziomowe, nowocześnie urządzone. Mieszkanie 
południowe z dwoma balkonami i piwnicą. Położone na 
monitorowanym osiedlu. Opcjonalnie sprzedaż garażu. 
Cena 495.000 zł. Tel. 603-777-650
Kraków, ul. Sienkiewicza, QQ Krowodrza, 97 m2, III p., trzy-
pokojowy apartament. w zadbanej kamienicy z lat trzy-
dziestych. Dodatkowo duże pomieszczenie gospodarcze 
w piwnicy (18 m2). Cena 860.000 zł. Tel. 602-252-100, 
e-mail: koperski@3d.krakow.pl
Kraków, ul. Telimeny, QQ Podgórze, 84 m2, 4 pokoje + 
jasna kuchnia, łazienka i wc osobno, duży przedpokój, 
dwa balkony, piwnica. Zielone osiedle, w pobliżu szkoła, 
przedszkole, kościół, przychodnia, apteka, sklepy, przy-
stanek MPK. Cena 420.000 zł. Tel. 608-215-241, e-mail: 
andewa@neostrada.pl

KRAKÓW-ŚRODMIEŚCIE 
mieszkanie dwupoziomowe 64 m2

w budynku 3 rodzinnym, ogródek 100 m2,  
wykończone, do zamieszkania,

cena 380 000 zł
Informacje tel. 502 021 434, 012 411 62 11

OSTATNI BLIŹNIAK - 2 segmenty
Osiedle 4 bliźniaków w malowniczej miejscowości  

Karniowice
2 ostatnie segmenty, stan deweloperski - na działce 12 a

Cena od 565 - 120 m2 + 95 m2 poddasza  

www.cracdom.pl
tel. 608556339, 601313949, 664473335

Nowy piękny dom wolnostojący (2005 r). Powierzchnia 300 m2 plus 
garaże. Działka 25 a. Całkowicie wykończony, zbudowany z cegły, 
dachówka ceramiczna, częściowo podpiwniczony. Parter: salon, 
hol, kuchnia z jadalnią, 2 pokoje, łazienka, toaleta i taras. I piętro: 
3 sypialnie z balkonem, łazienka. wc, pralnia. W ogrodzie chata 

grilowa (wanna z hydromasażem). Zagospodarowany ogród. Garaże 
5 stanowiskowe. Cena 1.950 000 zł. Telefon 608-631-059

DOM - MICHAŁOWICE

Do wynajęcia powierzchnia handlowa 
w Centrum Handlowym ŚWIT  
w Tarnowie – I piętro, 160 m2  

(możliwość podziału).

Atrakcyjna lokalizacja – ścisłe centrum 
miasta, parking, wszystkie media.

Tel./fax 14/ 68-48-801
dhswit@swit.pl
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Działka rolno - budowlana o powierzchni 1,2 ha, położona w malowniczym 
miejscu u podnóża góry Kostrza, z rozległym widokiem na góry, we wsi 

Rupników koło Limanowej. Działka jest uzbrojona  
(gaz, prąd, telefon, studnia z wodą), dojazd zapewniony drogą gminną.
Na działce znajduje się część budynku mieszkalnego z numerem, obok 

stodoła, pod którą jest zaadaptowany garaż.  
Działka w całości nadaje się pod zabudowę.

Cena 3500 zł/a do negocjacji.
Tel. (18) 332-22-55

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

nieruchomości.www.krn.pl

Piwniczna-Zdrój, QQ 360 m2, działka 10,5 ha. Stylowa 
drewniana willa(pensjonat) nad Popradem, blisko wielu 
stoków narciarskich: Wierchomla, Kokuszka, Sucha Dolina 
na Kosarzyskach. Liczne szlaki turystyczno-widokowe i ro-
werowe. Budynek w 2007 r. przeszedł gruntowny remont. 
Cena 790.000 zł do negocjacji. Tel. 503-659-222, e-mail: 
willa.mila@interia
TarnówQQ , os. Zielone, 48 m2, III p., dwupokojowe w ocie-
plonym bloku. Po kapitalnym remoncie - wymienione 
drzwi wewnętrzne, zewnętrzne antywłamaniowe, gładzie 
na ścianach, wysokiej klasy podłogi, pełna nowoczesna 
zabudowa. Cena 190.000 zł. Tel. 663-290-433, e-mail: 
karolina.czernek@gmail.com
Warszawa, ul. DługaQQ , Stare Miasto 65 m2, II p., trzypo-
kojowe, balkon, loggia, taras, garaż. Cena 15.000 zł/m2.  
Tel. 501-018-688, 502-931-589

SPRZEDAŻ DOMY
Bielsko-Biała, QQ 111 m2, działka 6 a, połowa domu z 1937 r. 
Cześć mieszkalna po generalnym remoncie. Do dyspozycji 
przyszłego właściciela mały strych oraz garaż wolnostojący. 
Cena 450.000 zł do negocjacji. Tel. 512-174-297, e-mail: 
beskidy25@o2.pl
ok. Gdowa, QQ 100 m2 + weranda 15 m2 + poddasze do 
adaptacji, działka 36 a. Stary dom z bali, po kapitalnym 
remoncie. Działka widokowa, zagospodarowana ze sta-
rodrzewiem i drzewami owocowymi. Cena 380.000 zł.  
Tel. 691-546-220
Janowice, QQ 154 m2, działka 9 a, dom w stanie surowym 
otwartym, kryty dachówką. Duży taras. Media: prąd, 
woda, gaz. Działka widokowa i bezpieczna, dojazd drogą 
asfaltową. W sąsiedztwie nowe domy. Cena 375.000 zł. 
Tel. 601-503-164
ok. Krakowa, QQ 40 km od Krakowa, 140 m2, wybudowany 

w 1999 r. Czteropokojowy, 2 łazienki, jadalnia, kuchnia, 
garaż, warsztat (11 m dł.), wiata 17 m dł. Działka 40 a, 15 
a ogrodzone, 25 a – las. Do zalewu 2 km, do lasu 4 km. 
Strych może być do zamieszkania. Tereny niezalewowe i nie 
osuwiskowe. Cena 250.000 zł. Tel. 41-352-02-72
ok. Krakowa, QQ Michałowice, 220 m2, działka 5 a, zabudowa 
bliźniacza z 2006 r. Dom wykończony w bardzo wysokim 
standardzie, piękna zagospodarowana działka z murowa-
nym basenem. Cena 1.390.000 zł. Tel. 696-600-471
ok. Krakowa, SzczygliceQQ , 143 m2, działka 3 a, apartament 
(bliźniak z garażem) w stanie deweloperskim, doskonała 
lokalizacja. Cena 670.000 zł. Tel. 691-524-493, e-mail: 
artursarna@poczta.onet.pl
ok. Michałowice – Komora, QQ 180 m2, działka 5 ha. Parter – 
wiatrołap, holl, salon z kominkiem, wyjściem na taras i do 
ogrodu, kuchnia, jadalnia, łazienka, pom. gospodarcze 
(pralnia, kotłownia), dwustanowiskowy garaż. Poddasze 
- 4 sypialnie, pokój kąpielowy, holl, podgrzewane podłogi. 
Alarm, monitoring, osiedle zamknięte. W cenie umeblowa-
nie oraz wyposażenie. Cena 850.000 zł. Tel. 509-932-308, 
e-mail: malgorzata2@poczta.onet.pl
Michałowice – Książniczki, QQ 6 km od Krakowa; 3 domy 
w stanie deweloperskim: 151 m2 (działka 8,5 a), 168 m2 
(działka 8,2 a), 173 m2 (działka 9,1 a). Działki widokowe, 
południowe. Sprzeda właściciel bez pośredników. Cena: 
550.000, 560.000 i 570.000 zł. Tel. 601-400-105
Michałowice, Kozierów, QQ 300 m2 + garaże, działka 25 a. 
Nowy dom wolnostojący (2005 r.) zbudowany z cegły, 
dachówka ceramiczna. Częściowo podpiwniczony. Parter: 
salon, hol, kuchnia z jadalnią, 2 pokoje, łazienka, toaleta 
i taras. I piętro: 3 sypialnie z balkonem, łazienka. wc, pral-
nia. W ogrodzie chata grilowa (wanna z hydromasażem). 
Zagospodarowany ogród. Garaże 5 stanowiskowe. Cena 
1.950 000 zł. Tel. 608-631-059

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl

Działka 36 arów w Skawinie
wszystkie media, dojazd z dwóch stron, płaska, 27x134 m, 

dopuszczalna zabudowa szeregowa,  
budynki usługowe, hala produkcyjna.

Tel. 602-38-61-81

Kamienica, Centrum, 717 m2,  
nowa, wolna

Cena 10.000 zł/ m2
Tel. 501-203-203, 501-420-359

Nieruchomości Alfa

DZIAŁKA 30 a
ZABUDOWA SZEREGOWA  

JEDNORODZINNA, 2200 PM
STARY PROKOCIM

ATRAKCYJNA CENA
TEL. 502-274-043
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Mogilany, QQ Parkowe Wzgórze, 261 m2 na działce 10 a, 
sprzeda właściciel. Cena 7000 zł/m2.
Skała, QQ 100 m2, działka 1 a, połowa bliźniaka z lokalem pod 
działalność gospodarczą.na parterze(osobne wejscie z uli-
cy,podjazd na dwa auta). Dom po generalnym remoncie, 
wymienione wszystkie instalacje, nowe okna i drzwi, na 
podłogach panele, terakota, marmur. Ogrzewanie gazowe 
i kominkowe. Cena 365.000 zł. Tel. 501-523-020, e-mail: 
komen40@wp.pl
Skawina, QQ 216 m2,działka 5,24 a,6 pokoi, 2 łazienki, salon 
z kominkiem, kuchnia, jadalnia, garaż. Budynek wykonany 
w wysokim standardzie z najlepszych materiałów. Dział-
ka ogrodzona z bramą automatyczną. Wyjątkowo ciche 
miejsce. Posiada certyfikat energetyczny. Cena 695.000 zł.  
Tel. 515-101-301, e-mail: iwana@onet.pl
Wisła, QQ 108 m2, działka 2,4 a, centrum Wisły. Dom piętrowy 
w zabudowie bliźniaczej. 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki – 
po generalnym remoncie, własne ujście wody, kominek, 
piękne widoki. Cena 400.000 zł. Tel. 33-858-39-02

SPRZEDAŻ DZIAŁKI
Alwernia, QQ ul. Prusa, 9 a, budowlana, widokowa, 200 m 
od drogi Kraków – Oświęcim, 30 km od Krakowa. Media 
obok działki. Cena 59.000 zł. Tel. 12-353-77-69

BęczarkaQQ , 38 a, rolno – budowalana, 9 a budowlane 
z budynkiem do rozbiórki, pozostałe to sad, pastwi-
sko, łąka. Doprowadzony prąd, woda w drodze przy 
działce, kanalizacja będzie budowana. Cena 175.000 zł.  
Tel. 785-555-559, e-mail: maximus@kr.home.pl
ok. Bochni, QQ Nieszkowice Wielkie, 6 działek budowlanych 
o pow. 11 i 12 a. Prąd, gaz, woda, dojazd asfaltowy. Cena 
6500 zł/a. Na jednej działce podpiwniczony dom drewnia-
no -murowany do remontu (70 m2). Cena 140.000 zł wraz 
z działką. Tel. 14-612-21-87, 889-378-853
gm. Dębno, QQ Doły, 194 m2, działka 4,3 ha, bud.-rolna 
przy asfalcie o szer. 24 m. Na działce prąd, wodociąg, 
gaz, stawy, las. Dom usytuowany 150 m od drogi asfal-
towej, teren lekko nachylony w kierunku południowym, 
idealny pod agroturystykę i wypoczynek. Cena 399.000 zł.  
Tel. 505-774-054, e-mail: lew_lex@interia.pl
DobraQQ  Porąbka, 42 a, budowlana przy drodze asfaltowej 
gminnej na lekkim wzniesieniu z widokiem na okolice 
i na górę Śnieżnicę. Bliskie sąsiedztwo lasu oraz luźnej 
zabudowy domów jednorodzinnych; niedaleko wyciągu 
narciarskiego. Możliwość podłączenia wszystkich mediów. 
Odległość od Krakowa wynosi 50 km. Cena 105.000 zł.  
Tel. 668-377-717, e-mail: reginaszewczyk@onet.eu 
Gaj, QQ 2 działki po 10 a, uzbrojone, budowlane. Pilnie 
sprzeda właściciel. Cena ok. 25.000 zł/a do negocjacji. 
Tel. 602-456-893
Gaj, QQ 10 lub 20 a, budowlane, uzbrojone. Cena 25.000 zł/a 
do negocjacji. Tel. 603-985-846
Głogoczów, QQ 12 a, 10 km od Krakowa. W pobliżu stary las, 
nowe domki jednorodzinne i nowopowstające apartamen-
towce. Droga asfaltowa, woda, gaz, na prąd przyznane są 
już warunki podłącza. W pełni uzbrojona, 250 m od Zako-

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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Bronowice Wielkie
sprzedam działkę budowlana 60 arów  

w Krakowie przy ulicy Stelmachów  
aktualne w-z.Okolica Makro

właściciel tel.601 52 52 32

pianki. Zdjęcia na e-mail. Aktualny plan zagospodarowania. 
Sprzedaje właściciel. Cena 155.000 zł. Tel. 606-157-551, 
e-mail: boguslawput@wp.p
Głogoczów, QQ 11,5 a, budowlana, w 2 linii zabudowy, 
ogrodzona. Bardzo dobry dojazd do Krakowa. Przewi-
dziana kanalizacja w 2010 r. Prąd, woda na działce, gaz 
ok. 100 m. Działka pusta, nieobciążona, założona księga. 
W cenie utwardzenie drogi prywatnej stanowiącej część 
działki (ok. 2,5 ara). Sprzedaje właściciel. Cena: 120.000 zł.  
Tel. 513-013-411, e-mail: nasteczkaa@poczta.onet.pl
gm. Iwanowice, Krasieniec Stary,QQ  22,8 a, budowlana. 
Druga linia zabudowy, prąd i woda w granicy. Pięknie 
położona z południową wystawą, wokół są budowane 
nowe domy. Działka otoczona zielenią, idealna dla osób 
ceniących sobie ciszę i spokój. Na działce kilka młodych 
drzew owocowych (czereśnie, orzech, śliwy, morele).  
Cena 155.000 zł. Tel. 607-738-297
gm. Liszki, Rączna, QQ 66 a, budowlana, płaska, prostokątna. 
Prawomocne pozwolenie na budowę 6 domów wolnosto-
jących o pow. użytkowej 180 m2, kompletna dokumentacja 
techniczno-architektoniczna. Projekty przyłącza wodo-
ciągowego oraz elektrycznego, warunki przyłączenia do 
sieci gazowej, aktualna opinia ZUDP. Dojazd asfaltowy.  
Cena 390.000 zł. Tel. 602-375-582
Łętkowice, QQ Proszowice, działka 25 a, budowlana, ogro-
dzona, 21 km do Krakowa. W okolicy stadnina koni, sklepy, 

apteka, ośrodek zdrowia, przystanek, działka ogrodzona. 
Cena 115.000 zł. Tel. 505-264-867, e-mail: mathieu09@
interia.pl
Modlnica, QQ 10 a, płaska , prostokątna, z jednej strony 
ogrodzona .Media w granicy: prąd, woda, gaz, kanali-
zacja, telefon. Działka przeznaczona pod budownictwo 
jednorodzinne, budowę bliźniaków lub usługi publiczne 
i komercyjne. Druga linia zabudowy, dojazd drogą utwar-
dzoną. Spokojna okolica i dobre sąsiedztwo. Działka bez 
obciążeń. Cena 230.000 zł do negocjacji. Tel. 600-487-267, 
e-mail: mazurooo1@tlen.pl
Sidzina k.Skawiny, QQ budowlana, 17 a, dobra lokalizacja pod 
działalność gospodarczą.. Cena 18.000 zł/a. Tel. 506-349-093
ok. SłomnikQQ , Lipna Wola, 30 a, graniczy bezpośrednio 
z terenami leśnymi. Objęta jest planem zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną. Dojazd 
bezpośrednio z drogi publicznej. Wymiary: 44 m x 74 
m. Media w drodze. Możliwość podziału na dwie działki 
z własnym dojazdem. Cena 65.000 zł. Tel. 698-225-997, 
e-mail: taxi5@op.pl
Świątniki Górne, QQ Madejki, 1,35 ha, piękna kształtna 
działka, dojazd gminną drogą asfaltową, 60 metrowy 
bok działki wzdłuż drogi. Media: woda, prąd, gaz na 
działce. Ok. 30 a budowlane, reszta rolne i rekreacyjne.  
Cena 1.050.000 zł. Tel. 602-414-135

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

Dział  prawny Helios Investment Sp. z o.o.

Realizujemy zlecenia regulacji stanów prawnych 
nieruchomości

w szczególności związanych z księgą wieczystą, dziedziczeniem, zasiedze-
niem nieruchomości, zniesieniem współwłasności
Specjalizacja: kamienice

Nie czekaj i napisz do nas już dziś. Oferta jest skierowana również do 
pośredników i zarządców nieruchomości i innych profesjonalistów.
Pamiętaj, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nie będzie 
przedmiotem ważnej czynności prawnej – „nie istnieje dla obrotu prawnego”.

Kontakt: regulacjeprawne@helios.biz.pl
Tel.: 12/633-14-36

Tel. kom.: 665-60-20-80

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

Niepołomice Kaptarz  
przy puszczy Niepołomickiej.  
Działka uzbrojona 100 arów  

z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne. 
cena 1 000 000 PLN.

właściciel tel. 697 629 949
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Wadowice, QQ 35,4 a, pod zabudowę szeregową, do-
jazd asfaltowy, media w drodze. Cena 700.000 zł.  
Tel. 515-069-537
Wieliczka – Pawlikowice, QQ 78 a, budowlana, widokowa, 
południowa. Media na działce, w pobliżu domy jednoro-
dzinne. Cena 17.000 zł/a. Tel. 601-867-455
ok. Wieliczki QQ Zabłocie, 30 a, piękny starodrzew, me-
dia, dojazd asfaltowy, faktura VAT. Sprzeda właściciel.  
Cena 195.000 zł brutto. Tel. 608-292-592
gm. Zabierzów, QQ Pisary, 21 ha, rolno-budowlane. Media: 
woda, gaz, kanalizacja obok działki, prąd w granicy.  
Cena – w całości 6000 zł/a lub budowlane 4 ha w cenie 
10.000 zł/a. Tel. 512-244-753, e-mail: brokan@wp.pl
Zabierzów, QQ 9,4 a, budowlana o wym. 26x36m, w pełni 
uzbrojona, płaska. Media: prąd, gaz, woda i kanalizacja 
gminna na działce lub bezpośrednio przy niej. W pobliżu 
kryty basen, kościół, stacja PKP, przedszkole, szkoła. Dojazd 
drogą asfaltową, sąsiedztwo domów jednorodzinnych. 
Cena 272.000 zł. Tel. 662-142-422

SPRZEDAŻ INNE
Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice Go-
rzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się dwa domy 
(1 – budownictwo przedwojenne, 2 – lata 90.), budynek 
gospodarczy, 3 szklarnie o łącznej pow. 1400 m2 oraz 
staw. Dom piętrowy, w idealnym stanie, z pełnym ume-
blowaniem oraz wyposażeniem. W cenie również 3 ha 
pola. Gospodarstwo nadaje się na prowadzenie agrotu-
rystyki, jest to idealne miejsce na rekreację i odpoczynek.  
Cena 620.000 zł. Tel. 501-054-104
Kamienica, QQ Pl. Inwalidów, 1000 m2, III piętra; podwór-
ko 250 m2 na garaże, WZ na strych, piwnice, garaże, 
hotel, klinikę, szkołę. Kamienica jest bez lokatorów.  
Cena 7.500.000 zł. Tel. 609-221-220

KUPNO
Działkę QQ w Krakowie, małą (ok. 5 a), budowlaną.  
Tel. 887-508-409
Działkę QQ pod budowę domku. Tel. 885-801-001
Mieszkanie QQ trzypokojowe. Tel. 604-362-407
Sklep QQ do ok. 60 m2, najlepiej w centrum Krakowa.  
Tel. 693-628-679

ZAMIANA
Dom,QQ  Wisła, dom piętrowy w zabudowie bliźniaczej. 4 po-
koje, kuchnia, 2 łazienki – po generalnym remoncie, własne 
ujście wody, kominek, piękne widoki. Zamienię na miesz-
kanie dwupokojowe w Krakowie. Tel. 33-858-39-02
Działkę, QQ 10 a w Modlnicy zamienię na mieszkanie w Kra-
kowie. Tel. 600-487-267
Mieszkanie, QQ Kraków, ul. Wielicka, 50 m2, parter, dwupo-
kojowe w nowym budownictwie. Ładne, ciche i nasłonecz-
nione. Zamienię na wyższe piętro. Tel. 516-471-386
Mieszkanie, QQ Warszawa, ul. Długa, Stare Miasto, 65 m2, II 
p., trzypokojowe, balkon, loggia, taras, garaż. Zamienię na 
mieszkanie w Krakowie. Tel. 501-018-688, 502-931-589

Dział prawny Helios Investment Sp. z o.o.

przyjmuje zlecenia regulacji stanów prawnych 
nieruchomości

Brakuje Ci czasu i cierpliwości, nie masz wystarczającej wiedzy, aby uregulować stan prawny swojej 
nieruchomości? Zrobimy to za Ciebie!

Zajmujemy się doradztwem i pomocą w regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz zapewniamy 
pomoc prawną przy zawieraniu umów w obrocie nieruchomościami. 

Przyjmujemy zlecenia regulacji stanów prawnych nieruchomości, w szczególności związanych  
z księgą wieczystą, dziedziczeniem, zasiedzeniem nieruchomości, zniesieniem współwłasności. 

Każde zlecenie jest indywidualne. Cena jest ustalana z Klientem i uzależniona od specyfiki zlecenia. 

Nie czekaj i napisz do nas już dziś. Oferta jest skierowana również do pośredników i zarządców nierucho-
mości i innych profesjonalistów.
Pamiętaj, że nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nie będzie przedmiotem ważnej 
czynności prawnej – „nie istnieje dla obrotu prawnego”.

Kontakt: regulacjeprawne@helios.biz.pl
Tel.: 12/633-14-36

Tel. kom.: 665-60-20-80

Do wynajęcia lokal handlowy  
lub gastronomiczny

ul. Sławkowska, parter 46 m2  
+ piwnica 122 m2
Tel: 608 450 108
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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.

WYNAJEM
MIESZKANIA

Kraków, ul. Bandurskiego,QQ  50 m2, dwa pokoje w dwu-
piętrowej willi. Ogrody i cisza, na rynek 15 minut pieszo, 
Akademia Ekonomiczna - 5 min., Dworzec Główny - 10 
min. Mieszkanie jest wyremontowane, nowoczesne, 
umeblowane bardzo funkcjonalnie. Dodatkowo miejsce 
parkingowe, balkon i ogród. Świetna komunikacja: tram-
waje, autobusy, ścieżki rowerowe. Cena 1700 zł + media. 
Tel. 504-138-307
Kraków, ul. BobrzyńskiegoQQ , Ruczaj, 36 m2. Do wynajęcia 
ładne mieszkanie dwupokojowe, umeblowane z miejscem 
parkingowym na strzeżonym, zamkniętym Osiedlu Euro-
pejskim. Cena (bez mediów) 1200 zł. Tel. 796-762-052, 
e-mail: mawest@poczta.fm
Kraków, ul. Bociana, QQ Krowodrza, Prądnik Biały, 50 m2, 
nowocześnie urządzone mieszkanie na osiedlu z 2009 
roku. Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze (winda). Salon 
20 m2 + balkon oraz drugi pokój 16 m2. Na terenie osiedla 
znajduje się min. przystanek autobusowy, sklepy, apteka. 
Cena 1600 zł. Tel. 791-966-443, e-mail: pawel.stepek@
gmail.com
Kraków, ul. BronowickaQQ , 36 m2, bardzo dobra lokalizacja, 
obok Uniwersytetu Pedagogicznego. Mieszkanie narożne, 
kuchnia (lodówka), łazienka (pralka), osobne pokoje. Bar-
dzo dobra komunikacja, obok przystanku tramwajowego 
i autobusowego, blisko miasteczka studenckiego. Cena 
1600 zł + prąd i gaz. Tel. 662-969-438, e-mail: marcin.
kosiorowski@gmail.com
Kraków, ul. BujwidaQQ , Stare Miasto, 38 m2, III/IV p., jed-
nopokojowe z dużą kuchnią i 2 balkonami w odnowionej 
kamienicy. Mieszkanie wykończone i umeblowane w naj-
wyższym standardzie, ogrzewanie elektryczne, dwutary-
fowe. Cena 1700 zł. Tel. 509-157-343, e-mail: pkonior@
gmail.com
Kraków,QQ  ul. Dekerta, Podgórze-Zabłocie, 40 m2, nowe 
dwupokojowe z antresolą. Mieszkanie składa się z przed-
pokoju, łazienki(pralka), pokoju dziennego z otwartą kuch-
nią umeblowaną i wyposażoną (lodówka, piekarnik, płyta). 
Bardzo dobra lokalizacja-w pobliżu Akademia Krakowska, 
Plac B.Getta. Cena 1200 zł + media. Tel. 508-254-079

Kraków, ul. GórnikówQQ , Stary Prokocim, 55 m2, aneks ku-
chenny, meble na wymiar (lodówka + zamrażarka, kuchen-
ka, zmywarka), szafy na wymiar z drzwiami rozsuwanymi, 
wanna narożna, balkon. Na parterze piekarnia, cukierna, 
sklep. W pobliżu komunikacja miejska, stacja PKP. Cena 
1500 zł + opłaty. Tel. 12-657-90-59, e-mail: dbukowsk@
poczta.onet.pl
Kraków, ul. Grażyny, QQ Prądnik, 32 m2. Ładne jednopo-
kojowe mieszkanie z jasną kuchnią wynajmie właściciel. 
Dobra lokalizacja blisko Placu Imbramowskiego. Miejsca 
postojowe, blok ogrodzony. Tel. 510-093-252, e-mail: 
biuro@cichadolina.net
Kraków, ul. Królowej Jadwigi, QQ Krowodrza, 37 m2, po-
kój, kuchnia, przedpokój, łazienka. Znakomicie położona 
kawalerka w nowym zespole budynków mieszkalnych., 
blisko terenów zielonych nad Wisłą. Do rynku ok. 20 min. 
spacerkiem, 3 min. do pętli tramwajowej. Ciche i spo-
kojne miejsce. Mieszkanie umeblowane. Cena 1050 zł.  
Tel. 791-212-120, e-mail: d.lis@onet.pl 
Kraków, ul. Lubicz, QQ Centrum, 120 m2, ścisłe centrum, 
wysoki standard, bardzo dobry rozkład na biuro. Własne 
ogrzewanie gazowe, kuchnia, łazienka. Tel. 695-263-836, 
e-mail: lubicz_34_krakow@interia.pl 
Kraków, ul. Miłkowskiego, QQ Ruczaj, 40 m2. Mieszkanie 
w apartamentowcu Konstelacja, monitoring, recepcja. Po-
kój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, duża łazienka 
z kabiną prysznicową, przedpokój z zabudowaną szafą, 
balkon, nieumeblowane. W okolicy sklepy, poczta, bank, 
szkoły, kościół, itp. Dobra komunikacja. W cenie czynsz, 
energia elektryczna. Cena 1300 zł. Tel. 505-136-627
Kraków, al. PokojuQQ , Dąbie, 37 m2, dwa pokoje, oddzielna 
jasna kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Mieszkanie po 
generalnym remoncie, okolice Galerii Handlowej Kraków 
Plaza. W pobliżu korty tenisowe, bardzo blisko komu-
nikacji miejskiej. Kaucja zwrotna w wysokości 1200 zł.  

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

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

Kraków, ul. Zamoyskiego, QQ Stare Podgórze, 70 m2, parter, 
wejście bezpośrednio z bramy. Mieszkanie dwupokojo-
we, po remoncie, urządzona kuchnia i łazienka, parkiety, 
flizy, piec gazowy dwufunkcyjny. Okna od ulicy, żaluzje 
antywłamaniowe, alarm. Nadaje się na biuro, gabinet itp. 
Cena 2100 zł + czynsz 400 zł. Tel. 512-198-709, e-mail: 
firmaportretowa@gmail.com

WYNAJEM DOMY
Kraków, ul. Chojnicka, QQ Kliny, 300 m2, działka 3,7 a, trzy-
poziomowy dom na południowym stoku Góry Borkowskiej, 
w pełni umeblowany i wyposażony, z kominkiem, tarasem, 
dwoma balkonami, przestronną piwnicą, z garażem. 
Dzielnica spokojna i zielona - park, fort, sklepy, apteka, 
przedszkole, szkoła itd. Piękny widok z okien, w pogodny 
dzień widać Tatry. Cena 4.200 zł. Tel. 502-559-495, e-mail: 
masarska@gmail @com
Kraków, ok. Parku Wodnego, QQ 120 m2, działka 0,44 a, 
luksusowo wykończony, zadbany, w pełni umeblowany 
i wyposażony dom o wysokiej funkcjonalności usytuowany 
w ekskluzywnej oazie zabudowy szeregowej. Garaż na 2 
auta, zabezpieczenia przeciwwłamaniowe, system alarmo-
wy, kominek z nawiewem powietrza, stacja zmiękczania 
wody, taras, ogród, kino domowe, łazienka z jacuzzi, 
pralnia-suszarnia. Cena 4499 zł + media. Kontakt e-mail: 
konrad@dr.com
Kraków, Wola JustowskaQQ , komfortowy dom, 4 pokoje, 
2 łazienki, jacuzzi, sauna,s alon z kominkiem, garaże, 
rolety, alarm, ochrona, bramy automat. Cena 10.000 zł. 
Tel. 602-480-020

WYNAJEM INNE
Lokal, QQ Zielonki, centrum, 48 m2, 5 minut do Krakowa.  
Cena 800 zł/ m-c. Tel. 600-422-770

Cena 1250 zł + prąd + gaz. Tel. 696-048-525, e-mail: 
justynaozga@gmail.com
Kraków, ul. Prądnicka 8, QQ Krowodrza, 32 m2, umeblowana 
kawalerka zlokalizowana w kamienicy przy ul. Prądnickiej 8 
(narożna kamienica na rogu ul. Prądnickiej i Wrocławskiej). 
Mieszkanie składa się z dużego pokoju z balkonem, jasnej 
łazienki z kabiną prysznicową i pralką oraz osobnej jasnej 
kuchni. Mieszkanie bardzo słoneczne, wystawa okien po-
łudniowa. Bardzo dobra lokalizacja. Cena 950 zł + opłaty. 
Tel. 503-824-230, e-mail: babetnik@gazeta.pl
Kraków, ul. Reduta, QQ Prądnik Czerwony, 70 m2, komforto-
we, ciche i nasłonecznione mieszkanie. W mieszkaniu nie 
ma gazu, woda ciepła z instalacji miejskiej. Nowoczesna 
kuchnia w pełni wyposażona połączona z salonem. Miesz-
kanie wykończone w bardzo wysokim standardzie, duży 
balkon ok.12 m2. Miejsce parkingowe w podziemiu bloku 
- 150 zł. Automatyczne rolety zewnętrzne w oknach. Cena 
1950 zł. Tel. 515-515-510, e-mail: magdalenatworek@
wp.pl
Kraków, ul. Szlak, QQ Śródmieście, 40 m2, poddasze. Miesz-
kanie jest w pełni umeblowane, wyposażone w lodówkę, 
grzewczą płytę ceramiczną, piekarnik, mikrofalę, ekspres 
do kawy, TV z TV-SAT, a także pralkę i suszarkę w od-
dzielnym pomieszczeniu. Mieszkanie posiada centralne 
ogrzewanie gazowe. Możliwość czasowego meldunku, 
uprawniającego do samochodowej STREFY C - parkowanie 
i wjazd do centrum. Kaucja 1600 zł. Cena 1600 zł + media 
ok. 200 zł. Tel. 517-171-657, e-mail: szlak8a@orange.pl 
Kraków, ul. W. TurkaQQ , Podgórze, 34 m2, jasne, na ładnie za-
gospodarowanym, spokojnym osiedlu. Pokój z balkonem, 
jasna kuchnia, piwnica do dyspozycji. Tel. 694-499-803, 
e-mail: mmisiak@almamarket.pl
Kraków, Wola JustowskaQQ , dwupokojowe, komfortowe, 
umeblowane mieszkanie z garażem. Cena 1850 zł + media 
(w tym czynsz). Tel. 602-48-00-20

NASTĘPNY NUMER  

„KRAKOWSKIEGO RYNKU  

NIERUCHOMOŚCI” 

UKAŻE SIĘ   

6 sierpnia 2010 roku
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Programy typu work-life balance
Programy typu work-life balance zysku-

ją popularność. Równoważenie czasu pracy 
i życia prywatnego skutecznie poprawia mo-
rale, identyfikację i motywację pracowniczą, 
a przez to także efektywność zarządczą.

What work-life balance is?
Programy typu work-life balance to ak-

tywna próba wsparcia pracowników przez ich 
pracodawcę poprzez dostarczanie im narzędzi 
i usług pomagających zrównoważyć, pogodzić 
i zarządzać stresem rodzącym się w wymaga-
jącym środowisku zawodowym i przenikają-
cym w obszar życia prywatnego.

Korzyści z pracowniczej równowagi
Skuteczne programy tego typu ułatwia-

ją życie i zmniejszają stres, dzięki czemu 
personel staje się zdrowszy, bardziej odpor-
ny i produktywny. Wśród wielu korzyści 
wynikających z wdrożenia, wskazuje się 
podwyższoną produktywność i zaangażo-
wanie, poprawę morale i wzrost inicjatywy 
pracowników. Badania pokazują, że zrów-
noważenie życia osobistego i zawodowego 
redefiniuje podejście do obu obszarów życia 
i korzystnie zmienia sposób, w jaki pracow-
nicy wykonują zawodowe obowiązki oraz 
pozytywnie wpływa na ich stosunek do pra-
codawcy i identyfikację z organizacją.

Lepsze wyniki biznesowe dzięki motywacji
W ujęciu zróżnicowania korzyści ofero-

wanych jako wynagrodzenie za pracę, za-
warcie wśród nich rozwiązań równoważą-
cych czas pracy i prywatny coraz częściej 
jest oczekiwane, poszukiwane i wysoko ce-

nione przez pracowników czy kandydatów 
szukających pracy, niezależnie od ich wie-
ku i płci. Wskaźniki finansowe wiodących 
organizacji amerykańskich notowanych na 
listach Fortune, m.in. Abbott, Allstate, IBM, 
Deloitte & Touche, Johnson & Johnson, Te-
xas Instruments, Pricewaterhouse Coopers, 
stosujących rozwiązania work-life balance 
jako narzędzie zarządzania strategicznego, 
dowodzą ekonomicznej słuszności stosowa-
nia tego typu programów.

Wzrastające poparcie społeczne
W krajach rozwiniętych inicjatywy wor-

k-life balance systematycznie zyskują także 
wsparcie instytucji rządowych, dostrzega-
jących w nich sposób na łagodzenie nega-
tywnych skutków społecznych aktywności 
zawodowej kobiet czy profilaktykę szkodli-
wego dla zdrowia i życia rodzin pracoholi-
zmu.

Wdrażamy „zrównoważenie czasu” – 
ale jak?

Jak wybrać właściwy program i efektyw-
nie go wdrożyć w organizacji, angażując 
w niego pracowników, aby równocześnie 
ominąć pułapki implementacji i poprawić 
ROI? – to podstawowe pytania osób odpo-
wiedzialnych za zarządzanie personelem 
i organizacją, przed którymi stoi wyzwanie 
wprowadzenia praktyk work-life balance.

Nie istnieje jeden idealny, skuteczny 
w każdej organizacji program „równowa-
żenia czasu zawodowego i prywatnego”. 
Wybór optymalnego rozwiązania wymaga 
analizy specyficznych potrzeb określonych 

grup pracowników w danej firmie, przeglą-
du źródeł stresu zawodowego, procesów 
biznesowych oraz możliwości, które firma 
może zaproponować pracownikom, nie na-
ruszając równocześnie stabilności działal-
ności operacyjnej.

Lepsza adaptacja niż kopiowanie
Warto poznać i odnieść się do najlep-

szych praktyk programów typu work-life 
balance. Stosując benchmarking, nie należy 
jednak wprost kopiować rozwiązań skutecz-
nych w innych organizacjach. Programy 
i metody implementacji winny być dopa-
sowane do swoistych potrzeb i możliwości 
firmy. Odkrywszy działania skuteczne w fir-
mach o podobnej specyfice, warto zastano-
wić się nad ich adaptacją, bądź stworzeniem 
rozwiązań o podobnych mechanizmach, ale 
odpowiadających indywidualnym uwarun-
kowaniom firmy i oczekiwaniom jej pra-
cowników.

Zarządcza konieczność
W czasie, gdy pracobiorcy są nieustannie 

napominani do „robienia więcej i szybciej”, 
pracodawcy zmuszeni są do stosowania naj-
bardziej efektywnych narzędzi do motywo-
wania pracowników do „dawania z siebie 
tego, co najlepsze”. Przed samodzielnym 
podjęciem działań z zakresu projektowania 
rozwiązań równoważących czas pracy i ży-
cia prywatnego, warto skonsultować podej-
ście, uwarunkowania i dobór metod wdro-
żenia z doświadczoną agencją doradztwa 
personalnego, specjalizującą się w realizacji 
programów work-life balance.

Podczas podpisywania angażu strony na 
stałe ustalają warunki pracy i płacy. Zdarza 
się jednak, że w trakcie zatrudnienia po-
trzebne będą zmiany w tym zakresie. Tak 
może być z powierzeniem pracownikowi 
innej pracy. W praktyce stanowisko i rodzaj 
pracy są niejednokrotnie utożsamiane. Przy-
czyną tego jest różny sposób określenia ro-
dzaju pracy, który zazwyczaj następuje przez 
oznaczenie stanowiska, na którym praca ma 
być świadczona. Pojęcia te jednak się nie 
pokrywają. Rodzaj pracy jest jednym z tych 
warunków pracy, które winny być określone 
w umowie o pracę (art. 29 § 1 pkt 1 k.p.). 

Wskazując jednocześnie na treść stosunku 
pracy (art. 22 § 1 k.p.), którego elementem 
jest wykonywanie pracy określonego rodza-
ju na rzecz pracodawcy, uznać trzeba, że 
określenie rodzaju pracy – choćby dorozu-
miane – jest elementem koniecznym do za-
warcia umowy o pracę. Powinien być on tak 
określony, by można było zdefiniować obo-
wiązki pracownika. Im bardziej ogólnie stro-
ny angażu określają rodzaj pracy, tym więk-
szy jest zakres kierowniczych uprawnień 
pracodawcy w wyznaczaniu obowiązków 
pracownika. W szczególności przy ogólnym 
oznaczeniu rodzaju obowiązków w umowie 

o pracę może zaistnieć sytuacja, że praca 
danego rodzaju może być wykonywana na 
kilku różnych stanowiskach pracy – o wska-
zaniu stanowiska pracy w takim wypadku 
decyduje pracodawca. W przypadku zatem, 
gdy zmiana stanowiska pracy nie stanowi 
wykroczenia poza ustalony umownie ro-
dzaj pracy, pracodawca może przenieść pra-
cownika do pracy bez konieczności zmiany 
umowy o pracę, w pozostałych przypadkach 
taka zmiana wymaga odpowiednio mody-
fikacji angażu lub, gdy ma charakter przej-
ściowy, upoważnienia w normie prawnej.

Źródło: nf.pl

Zatrudnionym pracownikom czasem  
wolno powierzyć inne zadania
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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

WYMAGANIA: 
QQ łatwość w nawiązywaniu kontaktów  

i komunikatywność 
QQ umiejętność szybkiego przyswajania informacji 
QQ kreatywność i dynamizm w działaniu 
QQ wysoki poziom zaangażowania w pracę 
QQ biegła obsługa komputera oraz umiejętność  

korzystania z Internetu 

MILE WIDZIANE:
QQ doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji
QQ znajomość rynku nieruchomości 

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres:  
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem w temacie „KLIENT”. 

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

SPECJALISTA  
DS. SPRZEDAŻY

WYMAGANIA:
QQ min. roczne doświadczenie zawodowe w sprzedaży
QQ doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji
QQ znajomość rynku nieruchomości (dodatkowy atut)
QQ czynne prawo jazdy kat.B

MILE WIDZIANE:
QQ łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikatyw-

ność
QQ umiejętność szybkiego przyswajania informacji
QQ kreatywność i dynamizm w działaniu
QQ wysoki poziom zaangażowania w pracę

List motywacyjny oraz CV prosimy kierować na adres:  
rekrutacja@krnmedia.pl z dopiskiem w temacie  

„HANDLOWIEC”. Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko  
z wybranymi osobami.

W aplikacji proszę zamieścić formułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

HANDLOWIEC 
PRODUKTÓW  
SERWISÓW  
KRN MEDIA
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 Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.

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

 
Specjalista 

ds. sprzedaży nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Od kandydatów oczekujemy:

    (preferowane doświadczenie w sprzedaży na rynku pierwotnym),

Oferujemy:

Poszukujemy osób zaangażowanych, o wysokiej kulturze osobistej, posiadających 
umiejętność pracy w zespole.

rekrutacja@budimex.com.pl

 Ternum Business Center Sp. z o.o.
 

Ternum Business Center Sp. z o.o.  firma z kapitałem zagranicznym działająca w ramach 

stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży Mieszkań
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie
Numer referencyjny: HR 02/06/2010

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. Sprzedaży Mieszkań 
należeć będą w szczególności:

Wymagania:

Oferujemy: 

rekrutacja.ternum@gmail.com

 

J.W. Construction

J.W. Construction to największy polski deweloper mieszkaniowy, obecny przede wszystkim 
w Warszawie, ale także w innych miastach kraju: Łodzi i Gdyni oraz za granicą. Spółka jest 

liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność deweloperską 
od 1994 roku.

 
Specjalista d/s sprzedaży nieruchomości

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

handlowiec@jwconstruction.com.pl

 Metrohouse S.A.

 
Dyrektor Biura

WYMAGANIA:

 
 handlowych

 
 licencji zawodowej)

OBOWIĄZKI:

OFERUJEMY:

ejackowska@metrohouse.pl

Powyższe statystyki nie są powodem 
do dumy. W nowoczesnej gospodarce fi-
larem rozwoju jest sektor usług, zwłasz-
cza tych, które oparte są na zaawan-
sowanych technologiach. Im więcej 
osób znajduje tam pracę, tym bardziej 
rozwinięty kraj i wyższa jakość życia 
jego obywateli. Wysoki udział rolnictwa 
i tradycyjnego przemysłu w strukturze 
zatrudnienia charakteryzuje gospodarki 
przestarzałe. Do tej grupy zalicza się 
m.in. Polska. Choć liczba rolników 
i pracowników przemysłowych zmniej-
sza się z roku na rok, nadal utrzymuje 
się na wysokim poziomie. W 2008 r. 
rolnictwo i przemysł utrzymywały łącz-
nie ponad 7,2 miliona Polaków. W tym 
samym czasie w usługach pracowało 
8,5 miliona osób. Wysokie zatrudnienie 

w rolnictwie martwi zwłaszcza dlatego, 
że jego wkład w polską gospodarkę 
jest nieproporcjonalny do nakładów. 
Efekty pracy 15,3% wszystkich pracu-
jących Polaków (bo tyle z nas para się 
rolnictwem) przynoszą jedynie około 
4–5% PKB. Dodatkowo rolnictwa 
„pozbywamy” się wolniej od sąsiadów 
z Europy Środkowo-Wschodniej. Pod-
czas gdy w Polsce w latach 2000–2009 
zatrudnienie w rolnictwie skurczyło 
się o 11%, w Estonii spadło o ponad 
połowę (–55%), w Bułgarii o 48,1%, 
a w Słowacji o 42,5%. Szybszą moder-
nizację rolnictwa w Polsce uniemożli-
wia duże rozdrobnienie gospodarstw 
i przywileje płynące z posiadania nawet 
skrawka ziemi. Powierzchnia niemal co 
drugiego z gospodarstw nie przekracza 

2 ha. Rola służy głównie samozaopa-
trzeniu. Na sprzedaż – jeśli w ogóle 
– przeznaczana jest jedynie niewielka 
część zbiorów. Jednostki duże, o po-
wierzchni powyżej 30 ha stanowią 
w Polsce 2,4% wszystkich gospodarstw 
rolnych. To odwrotnie niż w krajach 
z tzw. rolnictwem intensywnym, gdzie 
większość farm charakteryzuje duży 
areał upraw. 

Dlaczego liczba rolników w Polsce 
zmniejsza się wolniej niż w innych kra-
jach Unii Europejskiej? Kto może ko-
rzystać z ubezpieczenia w KRUS i jak 
wysokie składki opłaca? Odpowiedzi 
na te i inne pytania znajdą Państwo 
w artykule „Co piąty rolnik w Europie 
jest Polakiem”. 

Źródło: rynekpracy.pl

Polska rolniczym gigantem
Coraz mniej Polaków pracuje w rolnictwie – wynika z najnowszego raportu Eurostat. Mię-

dzy 2000 a 2009 rokiem z tej części gospodarki ubyło 11% rąk do pracy. Pomimo odnotowa-
nego spadku nasz kraj pozostaje rolniczym gigantem. Polska generuje aż 20% całkowitego 

zatrudnienia w rolnictwie Unii Europejskiej.
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KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH
ZARZĄDZAJ REALIZACJĄ PROJEKTÓW

Kierownik Robót Mostowych
Miejsce pracy: Katowice
Nr Ref.: 1004512

Dla naszego Klienta, firmy posiadającej wieloletnie doświadczenie na pol-
skim rynku i specjalizującej się w realizacji inwestycji drogowo-mostowych 
poszukujemy osób posiadających doświadczenie w kierowaniu robotami 
mostowymi.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kontrolę 
i nadzór nad prawidłową realizacją prac z zakresu robót mostowych, przestrze-
ganie harmonogramu robót oraz współpracę z dostawcami i podwykonawcami 
robót. Będzie brała również udział w rozliczaniu kosztów, sporządzaniu zesta-
wień zużycia materiałów oraz prowadzeniu dokumentacji budowy.

Idealny kandydat powinien posiadać minimum trzyletnie doświadczenie na 
podobnym stanowisku, najlepiej w realizacji obiektów w ciągu dróg krajo-
wych, ekspresowych i autostrad. Ponadto powinien ukończyć studia wyższe, 
kierunkowe oraz posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
o specjalności mostowej. Dodatkowym atutem będzie znajomość procedur 
FIDIC oraz języka angielskiego.

Nasz Klient oferuje stabilną pracę przy 
realizacji ciekawych inwestycji, atrakcyjne 
warunki zatrudnienia oraz niezbędne na-
rzędzia pracy. Praca na terenie wojewódz-
twa śląskiego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych z podaniem 
numeru referencyjnego w temacie na adres: 
rozmus@hays.pl wraz z klauzulą z 29 sierp-
nia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883)

KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH
REALIZUJ KONTRAKTY DROGOWE

Kierownik Robót Drogowych
Miejsce pracy: woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie 
i dolnośląskie.
Nr Ref.: 1003321

Prowadzimy obecnie poszukiwania doświadczonej kadry inżynieryjnej dla 
jednego z największych generalnych wykonawców w Polsce, pod kątem du-
żych i prestiżowych kontraktów realizowanych w woj. zachodniopomorskim, 
lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe budowlane 
o specjalizacji drogowej jak również uprawnienia budowlane uprawniające do 
nadzorowania robót drogowych. Ponadto powinien posiadać doświadczenie 
zawodowe ok. 3 –5 lat w branży, przy budowie / modernizacji dróg, prefero-
wane przy realizacji dużych kontraktów realizowanych z funduszy UE. Dobra 
znajomość języka angielskiego będzie pożądana.

Jeśli spełniasz powyższe wymogi, a jesteś 
zainteresowany/a zmianą pracy i związaniem 
się z jednym ze zdecydowanych liderów 
na rynku budownictwa infrastrukturalnego 
w Polsce – prześlij nam swoje CV na adres: 
siewierski@hays.pl wraz z klauzulą z 29 sierp-
nia 1997r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. Nr 133, poz. 883)

KIEROWNIK BUDOWY
KOORDYNUJ REALIZACJĘ PROJEKTU

Kierownik Budowy
Miejsce Pracy: Wrocław
Nr Ref.: 1004416

Dla naszego Klienta, firmy działającej w obszarze budownictwa drogowego 
poszukujemy kandydatów na stanowisko Kierownik Budowy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację 
i nadzór prac w zakresie robót nawierzchniowych jak również za zarządzanie 
zespołem pracowników. Ponadto będzie czuwała nad przestrzeganiem har-
monogramu robót oraz współpracowała z dostawcami i podwykonawcami 
robót.

Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe – budowlane oraz 
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownik robót / budowy. Ponadto 
osoba ubiegająca się o pracę na tym stanowisku powinna posiadać uprawnie-
nia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. 
Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
oraz prawo jazdy kat. B.

Nasz klient oferuje atrakcyjne wynagrodze-
nie, pracę na terenie województwa oraz 
niezbędne narzędzia pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych na poniższy 
adres rozmus@hays.pl wraz z klauzulą  
z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

PROJECT MANAGER
PROWADŹ PROCES INWESTYCYJNY

Project Manager
Miejsce pracy: Śląsk ( Dolny, Górny )
Nr Ref.: 1003366

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma deweloperska, zajmująca się 
budową i sprzedażą obiektów przemysłowych, biur i siedzib przystosowa-
nych dla konkretnego klienta. W związku z dalszym rozwojem oraz realizacją 
inwestycji w obszarze Polski południowej, nasz Klient poszukuje osoby na 
stanowisko Project Managera.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór 
i koordynacje prac biura projektowego, generalnego wykonawcy, podwyko-
nawców oraz inspektorów nadzoru. Będzie brała także udział w planowaniu, 
kontroli kosztów i harmonogramów projektu a także będzie odpowiadała za 
doradztwo w zakresie dostosowania projektu architektonicznego do wymo-
gów projektu i budżetu, zgodności z zatwierdzonym projektem wykonawczym, 
administrowanie zmianami konstrukcyjnymi. 

Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne 
(budownictwo) a także oświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami 
budowlanymi (budowa hal produkcyjnych, magazynów) jak również doświad-
czenie w międzynarodowej firmie deweloperskiej lub firmie pełniącej rolę 
generalnego wykonawcy. Dodatkowym atutem będzie praktyczna umiejętność 
pakietu MS Office, aplikacji PM i oprogramowania inżynierskiego oraz dobra 
znajomość języka angielskiego.

Nasz Klient oferuje pracę w nowoczesnej, 
dynamicznie rozwijającej się organizacji, 
doskonałe warunki rozwoju zawodowego 
oraz udział w realizacji największych pro-
jektów budowlanych w Polsce.

Prosimy o przesłanie CV na adres  
siemieniuk@hays.pl wraz klauzulą  
z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
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Przekazanie samochodu służbowego do 
użytku prywatnego wymaga dokładnego 
ustalenia, w jakim zakresie może być on 
użytkowany po godzinach pracy. Firma może 
udostępnić auto w pełnym zakresie, ale może 
również ograniczyć jego wykorzystanie. 
Ograniczenia mogą dotyczyć akceptowanych 
przez firmę kosztów oraz państw, na terenie 
których można użytkować pojazd.

Jeszcze kilka lat temu przywilej użyt-
kowania służbowego auta był najczęściej 
ograniczony – czy to przez limit kilometrów, 
czy przez limit na paliwo. Obecnie większość 
firm zmieniła wewnętrzne polityki flotowe, 
nie tylko umożliwiając swoim pracownikom 
wykorzystywanie samochodów służbowych 
prywatnie, ale również pokrywając częściowo 
lub całkowicie koszty z tym związane. Coraz 
częściej zezwala się również na korzystanie 
z auta za granicą, po wcześniejszym uzy-
skaniu zgody przełożonego – mówi Artur 
Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan Fleet 
Management.

Możliwość korzystania z samochodu służ-
bowego podczas urlopu zależy od polityki 
wewnętrznej firmy oraz stanowiska, jakie 
zajmuje pracownik. W wielu przedsiębior-
stwach auto służbowe jest traktowane nie tyl-
ko jako narzędzie pracy, ale jako dodatkowy 
benefit dla pracownika. To, w jakim zakresie 
pracownik będzie mógł korzystać z auta, 
również jest bonusem. Pracownicy wyższego 
szczebla zazwyczaj mają udostępnione auta 
służbowe bez większych ograniczeń, a pra-
cownicy niższego szczebla są. zobowiązani 
np. do pokrywania w trakcie wakacji kosztów 
paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, 
takich jak płyn do spryskiwaczy – dodaje 
Artur Sulewski.

Służbowym autem zagranicę
Według przepisów polskiego prawa dro-

gowego wyjazd zagraniczny służbowym au-
tem, pociąga za sobą konieczność uzyskania 
przez pracownika zgody właściciela pojazdu. 
W przypadku floty własnej musi być ona 
wydana przez upoważnioną do tego osobę 
w firmie, natomiast jeśli samochody firmo-
we są leasingowane, to zgoda taka powinna 
pochodzić od leasingodawcy.

Jeżeli auto nie jest zarejestrowane na 
nazwisko osoby, która je prowadzi, to or-
gany kontroli ruchu drogowego są upraw-
nione do sprawdzenia, czy kierujący ma 
prawo do jego użytkowania. Oznacza to, 
że w przypadku podróżowania wynajętym 
samochodem konieczne jest posiadanie nie 
tylko dowodu rejestracyjnego, ale również 
innego dokumentu świadczącego o naszym 
prawie do korzystania z pojazdu. Może być 
to np. umowa użyczenia, którą regulują 
przepisy kodeksu cywilnego – tłumaczy 
Ernie Greszta, Regional Insurance Mana-
ger, LeasePlan. 

O ile w Polsce policja raczej o takie 
uprawnienia nie pyta, zwłaszcza w przypadku 
samochodów z wynajmu długotermino-
wego, o tyle dosyć często zdarza się to na 
przejściach granicznych lub na terytoriach 
Ukrainy, Rumunii czy Bułgarii, ale również 
w krajach Europy Zachodniej.

Warto również wiedzieć, że są kraje, np. 
Rosja i Białoruś, które wymagają nie tylko 
zgodny właściciela, ale dodatkowo notarial-
nego poświadczenia upoważnienia oraz jego 
tłumaczenia przysięgłego. Warto zaopatrzyć 
się w tego typu pozwolenie, zawierające 
podstawowe dane użytkownika samochodu. 
Dokument najlepiej przygotować w języku 
polskim, rosyjskim i angielskim.

Planując wakacyjny wyjazd warto tak-
że pamiętać o tzw. zielonej karcie, czyli 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych w ru-
chu zagranicznym. Zielona karta nie jest 
wymagana prawem w podróży po krajach 
UE oraz Chorwacji i Szwajcarii, ale ułatwia 
postępowanie z poszkodowanymi przez nas, 
jako sprawców zdarzeń, oraz z lokalną po-
licją. Nie zapominajmy również o assitance 
zagranicznym. Część firm na rynku ogranicza 
pakiet usługi assitance do terytorium Polski, 
wymagając przy okazji każdego wyjazdu 
zagranicznego rozszerzenia na Europę. 
Koszy assitance za granicą oraz możliwości 
zaaranżowania tej usługi przez podróżują-
cych samodzielnie mogą być wysokie i dosyć 
utrudnione. Nie dotyczy to jednak naszych 
klientów, którzy mają wykupione LeasePlan 
Assitance – obejmowało ono zawsze całą 

geograficzną Europę oraz Turcję – dodaje 
Ernie Greszta, LeasePlan.

W razie wyjazdu zagranicznego warto się 
wcześniej skontaktować z ambasadą danego 
kraju, żeby poznać jego specyfikę. Cenny 
w takiej sytuacji może okazać się również 
poradnik „Polak za granicą”, wydawany 
przez MSZ,. Poradnik jest dostępny także 
na stronie internetowej ministerstwa spraw 
zagranicznych (www.msz.gov.pl).

Odpowiedzialność pracownika
Zanim pracownik dostanie pozwolenie na 

użytkowanie auta służbowego podczas urlo-
pu, musi mieć świadomość, że pracodawca 
może go obciążyć z tytułu uszkodzeń powsta-
łych z winy kierowcy. Zasady te powinny 
być jednak uregulowane w polityce flotowej 
firmy i umowie o pracę. Firmy często obcią-
żają pracowników kosztami z dwóch podsta-
wowych obszarów. Jednym z nich są wydatki, 
których nie pokrywa ubezpieczyciel.

Firma ubezpieczeniowa może odmówić 
wypłaty odszkodowania w kilku przypad-
kach, m.in. niedostarczenia dokumentów 
wymaganych do likwidacji szkód, ucieczki 
z miejsca wypadku czy też prowadzenia 
samochodu w stanie nietrzeźwym lub pod 
wpływem środków odurzających – wyjaśnia 
Ernie Greszta. Warunki, w których ubezpie-
czyciel może odmówić wypłaty odszkodo-
wania (przez co firma poniesie dodatkowe 
koszty) powinny być znane pracownikowi, 
który powinien mieć świadomość, w jakich 
sytuacjach może zostać zobowiązany do 
pokrycia kosztów. 

Pracownik może zostać również obcią-
żony opłatami za naprawę uszkodzeń, które 
powstały ewidentnie z jego winy, np. w przy-
padku jazdy bez oleju w silniku bądź wjecha-
nia w głęboką wodę. Takie sytuacje również 
powinny być uwzględnione w polityce 
flotowej firmy oraz umowie o pracę. W przy-
padku, gdy pracownik zostanie obciążony np. 
kosztami napraw, należy pamiętać, że koszty 
te nie mogą być wyższe niż trzykrotność prze-
ciętnego wynagrodzenia pracownika oraz że 
wysokości pensji pracownika, po odliczeniu 
kosztów obciążających, nie może być niższa 
od średniego wynagrodzenia w kraju.

Najlepsze auto? Służbowe!  
Szczególnie w trakcie urlopu

Według badań przeprowadzonych przez LeasePlan Fleet Management, ponad połowa polskich pra-
codawców decyduje się pokrywać koszty związane z użytkowaniem służbowych samochodów w ce-
lach prywatnych. Kwestie związane z zakresem dozwolonego użytkowania samochodu firmowego 

pojawiają się więc co roku, zwłaszcza w okresie planowania letnich urlopów.
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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 
ul. Kamienna 19, 30−001 Kraków (12) 630−17−57 

KRAKOWSKI  RYNEK

Wydawca: KRN media Sp. z o.o.

REDAKTOR NACZELNA:  
Marta Kołpanowicz

DZIAŁ SPRZEDAŻY: 
Aleksandra Wojnarowska
Agnieszka Soboniak
Teresa Biały

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

ADRES REDAKCJI: 31−159 Kraków, al. Słowackiego 39 
Tel. 12 622 71 26, tel./fax 12 622 71 13 

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

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

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

Numer 14 „Krakowskiego Rynku Nieruchomości”
zamknięto − 9 lipca 2010 r.,  
ukazał się − 16 lipca 2010 r.

W
YŁ

Ą
C

ZN
IE

 N
A 

K
U

PO
N

A
C

H
 D

R
U

K
O

W
A

N
YC

H
 W

 T
R

ZE
C

H
 O

ST
AT

N
IC

H
 N

U
M

ER
A

C
H

 „
K

R
A

K
O

W
SK

IE
G

O
 R

YN
K

U
 N

IE
R

U
C

H
O

M
O

ŚC
I”

K
U

P
O

N
na

 d
w

uk
ro

tn
e

n
r
 1

4
/2

0
1

0
B

E
Z

P
Ł

A
T

N
E

 O
G

Ł
O

S
Z

E
N

IE
 D

R
O

B
N

E
 –

 P
R

Y
W

A
T

N
E

SP
R

ZE
D

AŻ
KU

PN
O

ZA
M

IA
N

A
W

YN
AJ

EM

Tr
eś

ć 
og

ło
sz

en
ia

:

U
W

A
G

A
! O

fe
rt

a 
po

w
in

na
 z

aw
ie

ra
ć 

na
st

ęp
uj

ąc
e 

in
fo

rm
ac

je
: l

ok
al

iz
ac

ja
, p

ow
ie

rz
ch

ni
a,

 s
ta

nd
ar

d,
 k

on
ta

kt
, a

 p
rz

y 
sp

rz
ed

aż
y 

i w
yn

aj
m

ie
 

ko
ni

ec
zn

e 
je

st
 p

od
an

ie
 C

E
N

Y
 (o

fe
rt

y 
be

z 
ce

n 
ni

e 
bę

dą
 p

ub
lik

ow
an

e)
. J

ed
en

 k
up

on
 − 

je
dn

a 
of

er
ta

. 

R
ed

ak
cj

a 
za

st
rz

eg
a 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
ko

ny
w

an
ia

 s
kr

ót
ów

 o
ra

z 
ni

ez
am

ie
sz

cz
an

ia
 o

gł
os

ze
ń 

be
z 

po
da

w
an

ia
 p

rz
yc

zy
n.

A
D

R
E

S
 R

E
D

A
K

C
J
I:

 3
1
-1

5
9
 K

R
A

K
Ó

W
, 

a
l.

 S
Ł
O

W
A

C
K

IE
G

O
 3

9
, 

p
o

k
. 

4
6

1
6

.0
7

 –
 0

5
.0

8
.2

0
1

0


