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Autorzy współpracujący z „Krakowskim Rynkiem Nieru-
chomości” pracują bez względu na zmienne warunki pogodowe 
i polityczne w naszym kraju. W najnowszym numerze dwuty-
godnika Eugenia Śleszyńska analizuje problematykę polityki 
przestrzennej i opłat planistycznych w Polsce, proponując 
jednocześnie zmiany, jakie powinny zostać dokonane w celu 
usprawnienia obecnego systemu. Specyficzną dla polskiego 
rynku umowę timesharingu naświetla artykuł mecenas Karoliny 
Dordy. Z kolei Wojciech Porębski w dziale „ABC kupującego” 
instruuje, jak bezproblemowo i bezpiecznie podpisać umowę z 
pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Zachęcamy rów-
nież do zapoznania się z obecną sytuacją na rynku nieruchomo-
ści biurowych w Krakowie. Autor artykułu, Filip Jurczak, szu-
ka dowodów świadczących o ożywieniu w tym sektorze rynku.  
Życzymy przyjemnej lektury
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Budowa hali w Czyżynach coraz bliżej. Zakończył się przetarg 
na budowę hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach. Najbar-
dziej atrakcyjną ofertę złożyło polsko-hiszpańskie konsorcjum w 
składzie: Mostostal Warszawa SA, Acciona Infraestructuras SA, 
Mostostal Puławy SA, Asseco Systems SA, które podjęło się re-
alizacji inwestycji za 363 358 630 zł brutto. Drugie z konsorcjów, 
które brało udział w przetargu, zaproponowało kwotę większą o 
ok. 80 000 000 zł. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu 
kilku miesięcy. Wiosną br. został przygotowany plac pod budowę 
hali, wkrótce zakończy się również budowa ul. Lema – głównej 
drogi dojazdowej do obiektu. Miasto posiada wszelkie dokumenty 
niezbędne do rozpoczęcia budowy.
Umowa w sprawie Centrum Kongresowego. 16 lipca br. prezy-
dent Krakowa Jacek Majchrowski i marszałek województwa Ma-
rek Nawara podpisali umowę w sprawie unijnej dotacji na budowę 
Centrum Kongresowego. Kraków otrzyma na ten cel 83 mln zł. 
Prezydent zapowiedział, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy 
rozpocznie się pierwszy etap inwestycji – budowa ścian szczeli-
nowych. Zgodnie z projektem krakowskiej pracowni Ingarden & 
Ewy Architekci i tokijskiej Arata Isozaki & Associates, elewacja 
budynku będzie częściowo przeszkolona, a częściowo pokryta 
płytami ceramicznymi, wapiennymi, granitami i piaskowcem, któ-
rych różnorodne odcienie i kształty będą tworzyć charakterystycz-
na mozaikę. Wraz z realizacją obiektu nastąpi przebudowa układu 
drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego. Powstaną nowe 
ulice, kilka mniejszych parkingów naziemnych i plaz dla wozów 
transmisyjnych. Wybudowany zostanie również nowy terminal 
dla autobusów i mikrobusów, który zastąpi stara pętlę działającą u 
zbiegu ulic Monte Cassino i Konopnickiej. Koszt inwestycji wy-
niesie ok. 360 mln zł. Zakończenie prac budowlanych przy budo-
wie centrum przewidziano o IV kwartale 2013 r.
Kwartał św. Wawrzyńca. Na mapie Krakowa pojawiło się nowe 
centrum kulturalne – Kwartał św. Wawrzyńca. Rozpoczęty w 
2007 r. projekt inwestycyjny miał na celu rewitalizację wyjątko-
wych 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 po-
święconym polskiej historii przemysłowej.
Spalarnia czeka na decyzję. Trzy miesiące ma zająć Komisji Eu-
ropejskiej podjęcie decyzji o dofinansowaniu krakowskiej spalar-
ni 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. Według zamierzeń inwestora spalar-
nia powinna zostać uruchomiona w 2014 r. Decyzja Komisji Euro-
pejskiej ma zapaść na przełomie września i października.
Kraków w pierwszej dziesiątce. W rankingu samorządów przy-
gotowanym przez „Rzeczpospolitą” Kraków znalazł się na 10 
miejscu. Przy ocenie brano pod uwagę wydatki na inwestycje, wy-
sokość środków unijnych, zarządzanie finansami miasta, a także 
działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców czy wyniki testów 
gimnazjalnych. W porównaniu do badań z ubiegłego roku Kraków 
awansował o pięć miejsc dzięki działaniom miasta w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego, inwestycjom związanym z promo-
cją i turystyką oraz zrównoważonej polityce finansowej.
Kraków Superbands. Marka Kraków znalazła się wśród najsil-
niejszych marek na polskim rynku i otrzymała tytuł Superbands 
Polska. Międzynarodowa organizacja Superbands, działająca od 
15 lat w 85 krajach, po raz piąty wyłoniła najsilniejsze marki kon-
sumenckie na polskim rynku. W tej edycji po raz pierwszy oce-
niano również miasta i regiony. Prestiżowe wyróżnienie zostało 
przyznane przez radę ekspertów nie tylko za wyrazisty rynkowy 
sposób komunikacji marki Kraków z otoczeniem, ale również za 
aktywną i skuteczną pracę na rzecz budowy wizerunku i wartości 
marki Krakowa. 

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 145/A/NBP/2010 na dzień 28.07.2010
1 USD 3,0756
1 EUR 4,0006
1 CHF 2,9010
1 GBP 4,7866
1 UAH 0,3897
1 CZK 0,1598
1 RUB 0,1017

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3603,87 zł
 sprzedaż   4144,45 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 28.07.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 28.07.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 3,81 
EURIBOR EURO 0,8960
LIBOR
 CHF 0,1233

EUR 0,8113
USD 0,5125
GBP 0,7366

(dane na dzień 28.07.2010, 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:
czerwiec 2010 (wartość w pkt.)
 średnia cena średni wolumen Zmiana ceny (w %)
WIG 40 820,68 72 870,78 5,53
WIG20 2364,82 24 463,28 0,16
mWIG40* 2482,53 15 837,48 3,80
SWIG-80 11 326,81 9515,66 4,15
* dawniej MIDWIG (dane na dzień 28.07.2010)

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
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Dofinansowanie  w  ramach  POIiŚ. Unia Europejska dofinansuje 
projekty realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 
W siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 
Warszawie zostało podpisanych sześć umów o dofinansowanie 
projektów (dwa projekty kolejowe, cztery drogowe) realizowanych 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość 
tych umów wynosi ponad 2 mld 423 mln zł, z czego środki unijne 
pochodzące z Funduszu Spójności to 1 mld 582 mln zł. Projekty miast 
Poznań i Bielsko-Biała oraz jeden z projektów GDDKiA (Miękowo) 
są projektami konkursowymi dla działania 6.1, pozostałe, tj. projekt 
GDDKiA (S5), PKP PLK SA oraz SKM Sp. z o.o. pochodzą z listy 
projektów indywidualnych. Projekty kolejowe mają bezpośredni 
związek z organizacją EURO 2012. Wiceminister infrastruktury 
Radosław Stępień podkreślił, że podpisane umowy świadczą o 
dużej partycypacji Unii Europejskiej w finansowaniu projektów 
infrastrukturalnych. 
Wykup  mieszkań  w  TBS-ach.  Najemcy mieszkań w TBS-ach 
będą mogli wykupić je na własność najpóźniej na koniec I kwartału 
przyszłego roku. Wykup ten będzie możliwy dzięki zakończonym 
niedawno konsultacjom społecznym projektu ustawy. Kilkaset tysięcy 
lokatorów TBS-ów od dawna ma nadzieję nie tylko na to, że zostanie 
ich właścicielami, ale także, że obniżą się koszty utrzymania lokali. 
Obecnie płacą oni bowiem bardzo wysokie czynsze. Za mieszkanie 50-
metrowe wynoszą one powyżej 1 tys. zł. Ministerstwo Infrastruktury 
chce, aby mieszkania na własność mogły wykupić jedynie osoby, które 
wniosły tzw. partycypację, czyli uczestniczyły w kosztach budowy 
mieszkania. Dodatkowo uprawnienie to będzie przysługiwało jedynie 
tym, którzy zamieszkują w blokach wybudowanych co najmniej 10 lat 
temu. Rząd liczy na to, że na sprzedaży mieszkań skorzystają nie tylko 
ich lokatorzy, ale przede wszystkim gminy i deweloperzy. Otrzymają 
oni bowiem środki finansowe, które będą mogły być przeznaczone na 
tworzenie nowego zasobu mieszkaniowego.
Ceny  materiałów  budowlanych  w  czerwcu. W czerwcu, w 
porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosły ceny w pięciu 
grupach towarowych, w tym: izolacji termicznych (o 3,2 proc.), 
izolacji wodochronnych (o 2,6 proc.) oraz drewna i materiałów 
drewnopochodnych (o 2,4 proc.) – podaje Grupa PSB. W dwóch 
grupach ceny spadły: gazobetonów (-0,8 proc.) i silikatów (-0,5 
proc.). W czterech grupach towarowych ceny nie zmieniły się: w 
materiałach ściennych-ceramicznych, pokryciach dachowych, suchej 
zabudowie oraz stolarce. W kategorii „inne” spadły ceny (o 1,6 proc.) 
cementu, wapna oraz kostki brukowej. W dwóch grupach tej kategorii 
ceny nieznacznie wzrosły, a w trzech nie zmieniły się. W czerwcu, 
w porównaniu do stycznia, w sześciu grupach wyrobów ceny były 
niższe, a w pięciu wyższe. Wyższe ceny zanotowano także w zbiorczej 
kategorii „inne” – głównie za sprawą wzrostu o niemal 50 proc. cen 
wyrobów stalowych.
Stabilna liczba nowych mieszkań wg NBP. Narodowy Bank Polski 
opublikował raport o rynku mieszkaniowym. Opracowanie poza 
analizą rynku w ostatnich latach dotyczyło również przyszłości. 
Analitycy banku zwracają uwagę na stabilny popyt. Za jego regulacją 
mają stać przeciwstawne czynniki – z jednej strony coraz luźniejsza 
polityka kredytowa banków, a z drugiej wejście w życie rekomendacji 
T. Na bazie tych czynników NBP przewiduje stabilizację cen 
mieszkań. Autorzy raporu zwracają również uwagę na mniejszą 
liczbę pozwoleń na budowę w roku bieżącym (w odróżnieniu od roku 
ubiegłego). Zauważają także dużą liczbę budów z prawomocnymi 
pozwoleniami na budowę, uzyskanymi w zeszłym roku. Dzięki temu 
liczba pojawiających się w sprzedaży nowych mieszkań nie powinna 
zmaleć. Mimo stałego poziomu nowych lokali na rynku – według 
raportu – do maja deweloperzy uzyskali o 14,8 proc. mniej pozwoleń 
na budowę względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

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 28.07.2010, 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 28.07.2010, 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 28.07.2010, źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GUS)

Ceny paliw u dystrybutorów (PKN Orlen)
(ceny detaliczne brutto w zł)
Benzyna bezołowiowa Verva 98 4,79 
Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 4,60
Olej napędowy  4,38
(dane na dzień 28.07.2010, 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 28.07.2010, 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 0,4829 zł
dla przedsiębiorstw 0,4693 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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Lofty w Młynie (Zabłocie)
61 m2, 2 pokoje
2900 zł/ mies.

ul. Pilotów
89 m2, 4 pokoje
2900 zł/ mies.

ul. Kościuszki
148 m2, 3 pokoje

2 500 000 zł

ul. Tarłowska
88 m2, 3 pokoje

1 535 000 zł

Benedykta Cesarza
220 m2, 6 pokoi
4000 zł/ mies.

Libertów
300 m2, dom
4950 zł/ mies.

ul. Zwierzyniecka (Angel Plaza)
51 m2, 2 pokoje, miejsce  

postojowe
750 000 zł

Rezydencja – gmina Zabierzów
820 m2, 51 a działki, basen

3 800 000 zł

ul. Wrocławska
50 m2, 2 pokoje
1700 zł/ mies.

ul. Zwierzyniecka (Angel Plaza)
53 m2, 2 pokoje 

4500 zł All inclusive

ul. Zwierzyniecka (Angel Plaza)
93 m2, 3 pokoje, garderoba,  

miejsce postojowe
1 500 000 zł

ul. Kołłątaja
42 m2, 1 pokojowe

590 000 zł
Możliwość wynajęcia 2000 zł/ mies.

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

ul. Królowej Jadwigi
155 m2, ekskluzywny dom

7000 zł/ mies.

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

ul. Łobzowska  
(Sobieski Residence)

58 m2, 2 pokoje
820 000 zł

ul. Blich
147 m2, 5 pokoi

1 500 000 zł

ART APARTMENTS 
ul. Zwierzyniecka 24/A301, budynek Angel Plaza 
tel. +48 12 445-62-64; +48 505 187 189; +48 501 006 949

www.art-apartments.pl       office@art-apartments.pl
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Stańczyka
(Bronowice)

2 pokoje, 50 m2
382 000 PLN

ul. Pasternik
(Bronowice)

1 pokój, 35 m2
255 000 PLN

ul. Mazowiecka 
(Łobzów)

2 pokoje, 51 m2
450 000 PLN

os. Oświecenia
(Mistrzejowice)
2 pokoje, 36 m2

280 000 PLN

ul. Spółdzielców
(Wola Duchacka)
2 pokoje, 37 m2

270 000 PLN

ul. Chmieleniec
(Ruczaj)

4 pokoje, 71 m2
490 000 PLN

ul. Beliny-Prażmowskiego 
(Grzegórzki)

2 pokoje, 34 m2
289 000 PLN

ul. Pilotów
(Prądnik Czerwony)

3 pokoje, 52 m2
350 000 PLN

ul. Sucharskiego
(Bieżanów)

3 pokoje, 75 m2
367 500 PLN

ul. Mehoffera
(Prądnik Biały)

2 pokoje, 31 m2
268 000 PLN

ul. Krzywda 
(Podgórze)

5 pokoi, 115 m2
520 000 PLN

ul. Prądnicka
(Prądnik Biały)

2 pokoje, 37 m2
260 000 PLN
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

ul. Okólna 
(Wola Duchacka)
2 pokoje, 37 m2

210 000 PLN

ul. Friedleina
(Łobzów)

2 pokoje, 49 m2
420 000 PLN

ul. Meiera 
(Prądnik Czerwony)

2 pokoje, 39 m2
325 000 PLN

ul. Barbary
(Bieżanów)

1 pokój, 35 m2
190 000 PLN

ul. Reja 
(Żabiniec)

3 pokoje, 69 m2
420 000 PLN

os. Jagiellońskie 
(Nowa Huta)

2 pokoje, 36 m2
250 000 PLN

ul. Lubostroń 
(Ruczaj)

2 pokoje, 39 m2
319 000 PLN

ul. Odrzańska 
(Łagiewniki)

2 pokoje, 41 m2
315 000 PLN

ul. Łowieniecka 
(Wola Duchacka)
2 pokoje, 50 m2

365 000 PLN

ul. Cystersów
(Grzegórzki)

2 pokoje, 52 m2
510 000 PLN

ul. Wiśniowa 
(Prądnik Czerwony)

2 pokoje, 59 m2
420 000 PLN

ul. Krowoderskich Zuchów 
(Prądnik Biały)

2 pokoje, 34 m2
325 000 PLN
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ul. Smocza 6, 31–069 Kraków   l  Godziny otwarcia: pn. – pt. 9–19, soboty 8–14

www.krupa.pl
biurokrakow@krupa.pl

Tel.: (12) 428 52 25

okolice Kokotowa
wolnostojący, pow. 250 m2

pow.dz. 1200 m2
680 000 PLN

Gaj
5 pokoi, pow. 136 m2

pow.dz. 600 m2
598 000 PLN

Swoszowice
5 pokoi, pow. 125 m2

pow.dz. 780 m2
635 000 PLN

Modlinica
4 pokoje, 220 m2

890 000 PLN

ul. Batalionów Chłopskich 
(Ruczaj)

5 pokoi, pow. 136 m2, pow.dz. 150 m2
875 000 PL N 

ul. Władysława Łokietka 
(Prądnik Biały)

3 pokoje, pow. 100 m2, pow.dz. 300 m2
770 000 PLN

Śledziejowice
5 pokoi, pow. 200 m2

pow.dz. 1000 m2
750 000 PLN

Wieliczka
1/2 bliźniaka, pow. 400 m2

pow.dz. 850 m2
500 000 PLN

Libertów
6 pokoi, pow. 175 m2

pow.dz. 1100 m2
612 500 PLN

Węgrzce
8 pokoi, pow. 200 m2

845 000 PLN

Bibice
1/2 bliźniaka, 152 m2

pow.dz. 600 m2
799 000 PLN

okolice Niepołomic
6 pokoi, pow. 136 m2

pow.dz. 865 m2
295 000 PLN
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Nowoczesny budynek z całodobową ochroną 
i windą. 

Doskonała lokalizacja:
5 min. od Rynku Głównego
5 min. od Dworca Głównego  
i Galerii Krakowskiej
Z widokiem na Planty

Metraże od 47-242 m2

na najwyższym piętrze  
apartamenty dwupoziomowe z klimatyzacją
Do mieszkań 120 i 242 m2 możliwość zakupu 
miejsca postojowego na parkingu podziemnym.

Ceny od 15 000 zł/m2

Zainwestuj na Starym Mieście  
w Krakowie!
Proponujemy zakup mieszkań z najemcami  
– kupujesz mieszkanie, które od razu  
generuje dochody!

Biuro sprzedaży:
Dom na Czasie

Ul. Św. Tomasza 34
31-027 Kraków

Tel.  012 292 14 14,  
602 303 000 
600 409 342

nieruchomości@cgi.com.pl

Zamieszkaj na Starym Mieście w Krakowie!

Przykładowe mieszkanie 120 m2
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BUY HOUSE Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1, 31−112 Kraków
tel. 12 428 5058, 722 108 722, 722 300 309
www.buyhouse.pl

KRAKÓW, KRUPNICZA - BHw242
Luksusowy, wykończony w wysokim standardzie apartament o 
pow. 96 m2, usytuowany na 1 piętrze budynku z 2006 roku w 

odległości kilku minut pieszo od Rynku Głównego. Rozkład: salon 
z kuchnią, 2 sypialnie, łazienka, toaleta, przedpokój, taras. Aparta-
ment komfortowo umeblowany i w pełni wyposażony. W budynku 

całodobowa ochrona. Parking strzeżony.
Cena miesięcznie: 4500 zł + czynsz + media wg zużycia

KRAKÓW, GOŁAŚKA - BH682
Ustawne i słoneczne mieszkanie o pow. 52 m2 położone na 
3 piętrze w trzypiętrowym bloku z lat 80’ na Woli Duchackiej. 
Rozkład: pokój dzienny, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, toaleta, 

przedpokój, 2 balkony od strony południowej. Mieszkanie wymaga 
odnowienia. Bardzo dobra infrastruktura i komunikacja z centrum. 

Spokojna okolica.
Cena: 300 000 zł

KRAKÓW, LEA - OKOLICE - BHw224
Słoneczne mieszkanie o pow. 95m2 na I piętrze w nowoczesnym 
kameralnym apartamentowcu. W pełni umeblowana i wyposażona 

kuchnia otwarta na jasny pokój dzienny z wypoczynkiem i wyjściem 
na balkon. Główna sypialnia z wyjściem na drugi balkon. Kolejna 
sypialnia, pokój gabinet, główna łazienka z wanną, toaletą, kolejna 

łazienka. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone.
Cena miesięcznie: 3 200 zł + czynsz + prąd (ok. 100 zł)

KRAKÓW, TURNIEJOWA - BHw245
Przestronne mieszkanie o pow. 65,35 m2 usytuowane na przedostat-
nim piętrze w 5-piętrowym budynku z 2004 r. Rozkład: salon z anek-
sem kuchennym oraz balkonem, sypialnia, kolejny pokój, łazienka z 
toaletą, przedpokój. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone. 
Dostępne od 1 września 2010 r. Pełna infrastruktura, bardzo dobra 

komunikacja, szybki dojazd samochodem. 
Miesięcznie: 1600 zł + czynsz + prąd

KRAKÓW, BRONOWICKA - BHw244
Lokal biurowy, usługowy o pow. 34m2 usytuowany na parterze 
nowo wyremontowanej kamienicy. Rozkład: 2 pokoje, łazienka, 

przedpokój. Lokal w trakcie gruntownego remontu, będzie spełniać 
wymogi lokalu o podwyższonym standardzie - istnieje możliwość 
aranżacji pod przyszłe potrzeby Najemcy. Miejsca parkingowe. 

Lokal dostępny od 1 października 2010 roku. 
Cena miesięcznie: 2000 zł + opłaty

KRAKÓW, MITERY - BH680
Komfortowe, w pełni umeblowane i wyposażone mieszkanie o pow. 

40 m2 usytuowane na 1 piętrze w bloku mieszkalnym w okolicy 
Ronda Matecznego. Rozkład: pokój dzienny, kuchnia otwarta, sy-
pialnia, łazienka, przedpokój. Bardzo dobry standard wykończenia. 

Rozwinięta infrastruktura i komunikacja miejska.
Cena: 285 000 zł

KRAKÓW, PĘKOWICKA - BHw239
Słoneczne mieszkanie usytuowane na 1 piętrze w nowym, 

kameralnym budynku w okolicy os. Łokietka w bliskiej odległości od 
Krakowa. Powierzchnia 49,87 m2, w tym: przedpokój, pokój dzien-
ny z wyjściem na duży balkon, w pełni wyposażona i umeblowana 
kuchnia otwarta na pokój, sypialnia  z łóżkiem oraz wbudowaną 

szafą, łazienka z kabiną prysznicową, pralką i toaletą. 
Cena miesięcznie: 1450 zł + media wg zużycia

KRAKÓW, KRÓLOWEJ JADWIGI - BHw217
Dom w zabudowie bliźniaczej położony na ogrodzonej działce o 

pow. 600 m2 w okolicy Strzelnicy na Woli Justowskiej.  Budynek 
trzykondygnacyjny o pow. 180 m2, w trakcie remontu, w stanie 

deweloperskim tzn. istnieje możliwość własnej adaptacji i rozliczenia 
kosztów w czynszu. Sąsiedztwo domów jednorodzinnych oraz budyn-
ków firmowych. Lokalizacja idealna dla rodziny lub na siedzibę firmy.

Cena miesięcznie: 4500 zł + media wg zużycia 

KRAKÓW, WOLA JUSTOWSKA - BH530
Ustawna działka budowlana o wymiarach ok. 35x35 m i powierzch-

ni 1276 m2, położona w cichym sąsiedztwie Lasu Wolskiego - 
okolica ul. 28 lipca 1943. Działka posiada prawomocną decyzję 

o warunkach zabudowy na budowę  budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego z garażem. Dojazd drogą asfaltową. W otoczeniu 

luźna zabudowa domów jednorodzinnych oraz tereny zielone.
Cena: 1 531 200 zł

KRAKÓW, SWOSZOWICE - BH683
Uroczy dom z 2009 roku w zabudowie bliźniaczej położony na 7 

arowej działce w Swoszwicach. Dom stylowo wykończony z orygi-
nalnie zagospodarowanym ogrodem. Na parterze: jasna kuchnia w 
pełni umeblowana i wyposażona, przestronny salon z wyjściem na 
taras, przedpokój z zabudową szaf, pom. gospodarcze/kotłownia. 
Na piętrze: główna sypialnia, łazienka, kolejna sypialnia z własną 

łazienką, gabinet. Cicha i spokojna okolica.
Cena: 900 000 zł

SPRZEDAŻ

WYNAJEM

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

GM. MOGILANY, GAJ - BH521/1
Działka budowlana z ładnymi widokami i wystawą południowo-
wschodnią. Teren płaski, w kształcie trapezu o pow. 1541 m2 

- wymiary 26x85 m. Media: gaz, woda i telefon na działce, prąd przy 
drodze. W planie gminy kanalizacja. Dojazd drogą asfaltową.  

Sąsiedztwo domów jednorodzinnych. Spokojna i zielona okolica 
idealna na wypoczynek od zgiełku miasta.

Cena: 462 300 zł

KRAKÓW, KRASZEWSKIEGO - BH672
Lokal mieszkalny, biurowy, o pow. 51,8 m2 zlokalizowany na 

parterze w kamienicy w sercu krakowskiego Salwatora.  
Kamienica po remoncie generalnym. Rozkład: pokój z aneksem 
kuchennym, pokój, łazienka, hall. Lokal w stanie deweloperskim,  

do własnej aranżacji. Termin realizacji: wrzesień 2010 roku.
Cena: 546 000 zł
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Nieruchomoœci

 www.twoj-dom.com.pl
Wiêcej ofert:

Kraków, os.Centrum E 21 tel.(012) 643-76-60, 505-056-856 biuro@twoj-dom.com.pl

U NAS NEGOCJUJESZ I KUPUJESZ !!!

Wieliczka, ul.Grottgera 58  tel.(012)289-00-26, 509-877-870 twojdom@twoj-dom.com.pl

WIELICZKA- SUPER OKAZJA!!!

   RUSZA SPRZEDAZ DOMÓW W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ORAZ BLIÝNIACZEJ W WIELICZCE PRZY
 UL. DOBCZYCKIEJ.SUPER CENY .STANY DEWELOPERSKIE W CENIE OD 349TYÚ NA 2 AROWEJ DZIAÙCE
  DO 450TYS NA 8 AROWEJ .KONTAKT W SPRAWIE SPRZEDA¯Y NIERUCHOMOÚCI -BIURO WIELICZKA

                          tel 12 289 00 26, kom 501 652 126  twojdom@twoj-dom.com.pl

Biuro Wieliczka  Biuro Nowa Huta
                     WYBRANE OFERTY:
   

Mieszkania
Super Okazja Wieliczka 61 m 3 pok 303 tys.
Wola duchacka 2 pok 53 mkw 270 tys.

Prokocim Teligi 39 mkw 245 tys.
Kraków Sródmieúcie 48 mkw 365 tys. 
Kraków ul.Dùuga 70 mkw 502 tys. 
Wieliczka 34 mkw 160 tys. 
Domy 
Lednica Górna 160 mkw 7 ar 610 tys.
gm. Niepoùomice 180m 22ar 450tys.
Niepoùomice 160 mkw 396 tys.
Zabierzów Bocheñski 180 mkw 1,5 h 556 tys.
Dom Libertów 7.09 ar 170 mkw 550 tys.
Wola Batorska do wejúcia 135 mkw 430 tys.
Dziaùki
Konary 30ar 169tys.
Czajna WZ 10 ar 354 tys.
Niepoùomice 8 ar 80 tys.
Choragwica 10 ar 145 tys.
Wyýynna 10 ar WZ 149 tys.

Libertów 11 ar 159 tys. 
Choràgwica 21 ar 152 tys. 
Centrum Niepolomic 10 ar 155 tys. 
Choràgwica 21 ar 152 tys. 
Swoszowice 5 ar 159 tys. 
Mogilany 11 ar 193 tys. 
Komercja 
Wieliczka zakù. prod. 350 m2- 6 ar 750 tys.

MIESZKANIA
Hutnicze 21m 1pok balkon 149000z³
ok.Kocmyrzowa 52m 2pok 160000z³
Tysi¹clecia 34,5m 2pok 198000z³
Przy Arce 31m po rem 2pok 210000z³
Boh. Wrzeœnia 33m 2pok 220000z³
Na Lotnisku 38m 2pok 215000zù
Stalowe 47m 2pok 225000z³
Strusia 39m 2pok 245000z³
Jagielloñskie 43m2pok 260000z³

Centrum A 65m 3pok 340000z³

Urocze 49m 2pok 260000z³
Boh. Wrzeœnia 55m 3pok 275000z³
Teatralne 50m 2pok 275000z³
Wysokie 56m 3pok 289000z³

DZIA£KI
gm.Kocmyrzów 8,5ar B 58000z³
gm.Kocmyrzów 12ar B 120000z³
DOMY
Ksi¹¿nice Wielkie 120m 235000z³
Igo³omia  120m 35ar 240000z³
ok. Brzeska 180m 20ar-300000z³
LOKAL-WYNAJM
G³owackiego 48m 2300z³ netto
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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: 94.900 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 
września 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: 98.900 zł
(zwolniony z VAT)

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 177.500 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: 172.000 zł     BNP- 2688
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: 198.900 zł   BNP-2687

KONTAKT: 510-259-399

Os. HANDLOWE 1 /Nowa Huta
Mieszkanie na 2 piętrze w 3 piętrowym bloku z cegły o pow. 

36,47 m2, dwupokojowe z aneksem kuchennym. Bardzo dobra 
lokalizacja Nowej Huty, dużo zieleni, pełna infrastruktura.

CENA 222.000 zł            BNP-2857       KONTAKT 510-259-399

UL. GROTA-ROWECKIEGO 29 / Ruczaj
Mieszkanie dwupokojowe o pow. 53 m2 na 3 piętrze  

w czteropiętrowym bloku, blisko Kauflandu. Idealna inwe-
stycja pod wynajem. CENA: 293 000 zł

BNP-2002         KONTAKT: 510-259-399

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

cyjna lokalizacja, blisko centrum.
Cena 195.000 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: 198.900 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: 149.500 zł    BNP-2684
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 lokalizacji!!! 
Możliwość adaptacji na warsztat, komis, lokal handl.-usługowy. 

Duży ruch. SUPER OFERTA!!!!  
CENA NAJMU 8500 zł             BNP-2722

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

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

CENA: 148.999 zł   BNP-2161
KONTAKT: 510-259-399

ok. ul. WIELICKIEJ/Prokocim
Mieszkania 1-pokojowe o pow. 17 m2 i 29 m2 w wieżowcu przy 
ul. Facimiech 16. Ogrzewanie centralne. Bardzo dobra lokaliza-
cja, świetna inwestycja pod wynajem, mieszkanie dla samotnej 

osoby, studenta. Do odświeżenia. Polecam !!!
CENA 127.000 zł oraz 174.000 zł        BNP-2818, 2725

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

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

CENA 158.999 zł     BNP-2391
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

21 m2 – ul. Lea – II/IV – 220 000 zł
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 – rejon Pl. Kossaka – 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
51,5 m2 – ul. Wysłouchów – II/IV, duża loggia – 315 000 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 380 000 zł
57,6 m2 – ul. Chopina – III/III, 2 balkony – 469 000 zł
58 m2 – Podgórze ul. Celna – II/II – 399 000 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 rem., C.O. nowe – 480 000 zł
86,3 m2 - al. Mickiewicza - II/V, balkon, winda - 680 000 zł

3 – pokojowe
59,1 m2 - Kazimierz ul. Przemyska - III/III, po remoncie, balkon - 
529 000 zł
61,5 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 pod-
daszu – 697 000 zł
70,4 m2 – rejon ul. Kościuszki – 0/I + 110,5 m2 suteryny – 1 370 000 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

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. Krupnicza – strych 76,5 m2, nad III piętrem – 295 000 zł
ul. Sławkowska – strych 158 m2, pozytywna opinia konserwatora 
– 998 400 zł
ul. Karmelicka - strych 180 m2, nad IV piętrem, z windą - 400 000 zł
ul. Bonerowska - strych 200 m2, dwupoziomowy nad II piętrem - 
780 000 zł
ok. ul. Paulińskiej - strych 210 m2, nad IV piętrem, z WZ - 470 000 zł
ul. Miodowa - strych 268 m2 nad II piętrem - 1 258 000 zł
ul. Piłsudskiego - strych 326 m2 - 900 000 zł
Kazimierz – strych 300 m2 z pozw. i rozpoczętą budową – 850 000 zł
ul. św. Krzyża – strych 392 m2, z pozwoleniem na budowę  
475 PUM – 3 450 000 zł

Domy sprzedaż
ok. Lanckorony 80 m2 + 36 a + bud. gosp. + stodoła – wolnostojący, 
murowany, do remontu, działka widokowa – 195 000 zł, of.DZ/245
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 – 200 000 zł, of.DZ/215
Wysoka 92 m2 + 17,53 a – wolnostojący, murowany, z klimatem, po 
generalnym remoncie, działka widokowa - 330 000 zł
Czaple k/Słomnik 100 m2 + 14,7 a + garaż blaszak - 4-letni, 
wolnostojący, murowany, działka widokowa, zagospodarowana  
- 365 000 zł, of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewniany, 
wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu 
- 280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy,  
z klimatem, drewniany z bali - 270 000 zł, of.DZ/213
Wola Justowska 100 m2 + 7 a - do remontu lub rozbiórki, piękna 
działka z miejscem na drugi dom - 1 580 000 zł, of.DK/197
Bronowice 113 m2 + 30 m2 strychu - parter domu - 873 000 zł, 
of.DK/188
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a – wolnostojący, stan dewelop-
erski, 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 – murow-
any, wolnostojący, atrakcyjny, w trakcie generalnego remontu  
– 335 000 zł, of.DZ/242
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący, do 
wykończenia – 620 000 zł, of.DZ/195
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż – 7-letni, piękny 
ogród, oczko wodne, stacjonarny grill – 1 300 000 zł, of.DK/193
Wola Justowska rejon ul. Królowej Jadwigi 160 m2 + 4,15 a – 
połowa bliźniaka – 880 000 zł
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
ok. Paszkówki 230 m2 + 93 a + stodoła – drewniano -murowany, 
dom po remoncie, wyjątkowo urokliwy – 600 000 zł, of.DZ/228
Krzeszowice 244 m2 + 20,66 a – wolnostojący, po remoncie i 
rozbudowie, z pięknym ogrodem – 560 000 zł
Przytkowice 262 m2 z garażami + 10 a - NOWY wolnostojący, 
atrakcyjny, stan deweloperski - 490 000 zł, of.DZ/229
Bronowice 280 m2 p.c. + 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

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 – bud. 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 
sąsiedztwie nowych domów – 135 000 zł, of.D/450
Bronowice ul. Tetmajera 9,13 a – atrakcyjna, WZ, w pełni uzbro-
jona, 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 Łęgowski 9,62 + 11,42 a – budowlane, WZ – 260 000 zł  
i 300 000 zł, of.D/429
Soboniowice 9,84 a – działka widokowa, atrakcyjna z pozwoleniem 
- 235 000 zł, of.D/365
Brzezie 10 a – budowlana, widokowa – 240 000 zł, of.D/383
Gotkowice gm. Jerzmanowice 10 a - budowlana, widokowa  
- 120 000 zł, of.D/448
ul. Księcia Józefa 10 a – budowlana, pozwolenie na budowę,  
z widokiem na Wisłę – 200 000 euro, 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, wyko-
nane 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
Bolechowice 20 a – budowlana, wygodny dojazd – 360 000 zł
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
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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Wiele możliwości na nieruchomości

Gordon & Webster

30−040 Kraków, ul. Królewska 8/9

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

w godz. 10.00 - 17.00

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

Domy i apartamenty

Wynajem

Olsza ul. Młyńska BOczna garsoniera 
23,8 m2, III/IV, 900 zł + opłaty, of.1559

ul. KrowodersKa 41,6 m2, umeblowany 
pokój z aneksem kuchennym na poddaszu, 
ogrzewanie własne gazowe, 1400 zł + opłaty, 
of.1550

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

ul. staszica 72 m2, 3 pokoje, nieumeblow-
ane, 2000 zł + opłaty

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

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

ul. PiJarsKa apartament 107 m2, I piętro, 
wysoki standard, klimatyzacja, alarm, kom-
inek, 5500 zł + opłaty, of.1556

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

Domy - sprzedaż

sKotniKi ul. Batalionów 
chłoPsKich – segment w zabudowie sz-
eregowej o pow. całk. 219 m2, stan techniczny 
– do wykończenia, rok budowy 1996, działka 
w użytkowaniu wieczystym o pow. 202 m2, 
485.000 zł, of.1560

JerzManowice nowy, oddany do 
użytkowania dom o pow. całk. 256 m2, 
częściowo wykończony (łazienka, panele), 
działka 8 a, nieogrodzona, ogród do zagospo-
darowania, 730.000 zł, of.1541

ruczaJ ul. norMandzKa segment w 
zabudowie szeregowej o pow. 350 m2  
z 2000 roku, działka 280 m2, 1.285.000 zł, 
of.1515

szczyglice gm. zabierzów, dom o pow. 
użytk. 310 m2, wnętrze domu do remontu, 
z zewnątrz dom ocieplony i otynkowany, 
dom, nadaje się również pod działalność 
usługowo-biurową, dodatkowo na działce stoi 
wolnostojący budynek gospodarczy  
o pow. 36 m2, działka  14,69 a, 800.000 zł

Licencja zawodowa nr 225

Obiekty i lokale użytkowe

Wynajem
al. PoKoJu 55 m2 (4 pokoje), I Piętro, och-
rona 24 h, 3575 zł + VaT 22% (cena zawiera 
już opłaty za media), of.1561
wola JustowsKa rej. strzelnicy 70 m2, 
wysoki parter, trzy pokoje, umeblowana 
i wyposażona kuchnia, wysoki standard, 
miejsce postojowe, 3000 zł z wszystkimi 
opłatami
reJ. ul. szlaK 72 m2, I piętro, trzy pokoje, 
kuchnia, łazienka, toaleta, po remoncie gen-
eralnym, 
2000 zł +VaT 22%
al. PoKoJu 73 m2 + dodatkowo i bezpłatnie 
antresola 33 m2, I piętro, ochrona 24 h, 4599 zł 
+ VaT 22%
(cena zawiera już opłaty za media), of.1553
ul. KrólewsKa 79 m2, II piętro z windą, 
trzy, samodzielne pokoje, duży hol, 2400 zł 
(nie ma VaT-u)
al. PoKoJu 98 m2 + dodatkowo i bezpłatnie 
antresola 12 m2, I piętro, ochrona 24 h, 6174 zł 
+ VaT 22%
(cena zawiera już opłaty za media), of.1554
reJ. ul. wadowicKieJ 600 m2 powier-
zchni handlowo - usługowo-biurowej, parter, 
witryna, „open space”, do wykończenia, 50 
zł/m2 + VaT 22%, of.1521

Oferta Specjalna
azory – ul. M. JareMy pokój z ciemną 
kuchnią o pow. 25,25 m2, położony na II 
piętrze w IV- piętrowym budynku, miesz-
kanie do remontu, blok ocieplony, czysta 
klatka, własność hipoteczna, 185.000 zł, 
of.1555 
MydlniKi reJ. łuPaszKi działka o pow. 
33,52 a, teren objęty opracowywanym planem 
pn.: „II kampus aGH” zgodnie z którym 
działka będzie przeznaczona pod usługi (uP), 
690.000 zł, of.1564
radziKowsKiego dwupoziomowy lokal 
biurowy z 2001 roku o pow. 190 m2, 
800.000 zł
KoBylany gM. zaBierzów budowlana 
działka dla konesera o pow. 20,95 a położona 
pośród drzew, na działce stary sad, dojazd 
od drogi asfaltowej ostatnie 150 m drogą 
utwardzoną przez las, 500.000 zł, of.1548
sKotniKi – środkowy segment w zabu-
dowie szeregowej o pow. całk. 219 m2, do 
wykończenia, działka o pow. 202 m2, 485.000 
zł, of. 1560

Grunty
MydlniKi reJ. łuPaszKi inwestycyjna działka 
o pow. 33,52 a, w opracowywanym planie zagospo-
darowania przestrzennego przeznaczona pod usługi 
(uP), 690 000 zł, of.1564

KoBylany gM. zaBierzów budowlana działka 
dla konesera w otoczeniu lasu, pow. 20,95 a, wymiary 

ok. 48x42 m, 500.000 zł, of.1548

czułów gM. liszKi działka rolna o pow. 58 a, 
możliwość podłączenia prądu i wody, 125.000 zł, 
of.1565

KraKów – BoreK FałęcKi rej. ul. sielskiej, pow. 
11,33 a, klasyfikacja gruntu - B, 70.000 zł/a 

siedlec gM. Krzeszowice działka o łącznej 
pow. 57 a obejmująca trzy wydzielone geodezyjnie 
działki przeznaczone pod budownictwo jedno-
rodzinne, dojazd drogą asfaltową z dwóch stron, 
wystawa południowa, media w drodze, 18.500 zł/a, 
of.1517

Bronowice Małe ul. ŻeleńsKiego działka 
o pow. 1536 m2 z prawomocną decyzją Wz pod 
budownictwo wielorodzinne, PuM ok. 1360 m2, 
2.300.000 zł

olszanica działka o pow. 19,97 a, decyzja Wz  
dla zabudowy bliźniaczej (ok. 800 m2 PuM-u), 
1.150.000 zł

Pisary gM. zaBierzów dwie działki o pow. 
11,75 a (każda), wymiary: 25x46 m, przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 160.000 
zł (za jedną działkę), of.1513

MasłoMiąca gM. Michałowice widokowa 
działka budowlana o pow. 29 a, szer. 30 m, dł. 100 
m, w otoczeniu nowe domy, teren objęty planem za-
gospodarowania przestrzennego, 540.000 zł, of.1493

inne - sprzedaż
cegielniana paroletni, dochodowy obiekt 
biurowo-usługowy o pow. ok. 2400 m2, działka 17,8 a, 
12.5000.000 + VaT 22 %, of. 1537

radziKowsKiego dwupoziomowy lokal bi-
urowy o pow. 190 m2, 800.000 zł

radziKowsKiego działka 1454 m2 ze starym 
domem przeznaczonym do przebudowy, 900.000 zł

Mieszkania – sprzedaż

ul. PoMorsKa garsoniera 17,59 m2, wysoki parter, 
ogrzewanie MPEc, idealne na biuro lub do mieszka-
nia, 185 000 zł, of.1546

azory ul. JareMy pokój z ciemną kuchnią  
o pow. 25,25 m2, II/IV, 185.000 zł, of.1555

MazowiecKa 90 m2, trzy pokoje po remoncie,  
III piętro w kamienicy, ogrzewanie MPEc,  
710.000 zł, of.1549

ul. arMii KraJoweJ nowy wykończony aparta-
ment o pow. 98,8 m2, X piętro, 1.125.000 zł

ul. KochanowsKiego 148 m2, II piętro, dwa 
wejścia, przynależna piwnica 35 m2, 1.690.000 zł, 
of.1526
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OFERTY DO SPRZEDAŻY
APARTAMENT1)  97 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. BŁOŃ6)  (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 prawomocnena 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
WOLA JUSTOWSKA – ZAKAMYCZE,15)  1,5 ha, możliwość zabudowy wielo mieszkaniowej

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

DOM EKSPERT-NIERUCHOMOŚCI ALICJA BIAŁAS
UL. ZYGMUNTOWSKA 25B, 31-314 KRAKÓW

www.domekspert.gratka.pl

LIC. 8159, Przynależność do MSPON
Tel./fax.: 12 637 47 84, kom. 608 257 518

e-mail: alicjabialas@poczta.fm

BORSUCZA, 3 pok., 57 m2, stan dobry, 340.000 zł
JASNA, 3 pok., 70 m2, stan b. dobry, 546.000 zł
ŻÓŁKIEWSKIEGO, 3 pok., 78 m2, stan dobry, 365.000 zł 

IMBRAMOWSKA, 3 pok., 60 m2, stan dobry, 365.000 zł
FIELDORFA NILA, 2 pok., 32,7 m2, stan b. dobry, 275.000 zł
OS. KOŚCIUSZKOWSKIE, 4 pok., 58,7 m2, stan b. dobry, 305.000 zł

OBOZOWA - Ruczaj, 5-pok., 105 m2  
(całkowita 115 m2)

CENA 599.000 zł. Tel.: 667-504-508

DOBREGO PASTERZA - Prądnik Czerwony, 
szeregówka, 226 m2

Cena 950.000 zł DO NEGOCJACJI!!!!!  
Tel.: 608 257 518.

Ul. STRZELCÓW, 3-pok., 81,4 m2,  
(garaż: 35.000 zł), budynek z 1995 r.

CENA 545.000 zł DO NEGOCJACJI!!!

OBOZOWA - Ruczaj, 3-pok, 58,5 m2.
Cena 410.000 zł. Tel.: 667-504-508.

ZIELONKI, UL. KANADYJSKA,  
szeregówka, 170 m2

CENA 780.000 zł DO NEGOCJACJI !!!!

MODLNICA gm. Wielka Wieś, dom  
wolnostojący z 2007 roku, 220 m2, działka 9 a.

Cena 890.000 zł DO NEGOCJACJI!!!!!  
Tel.: 608 257 518
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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

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

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

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

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

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

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

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



103

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 15/2010  06.08 – 19.08.2010

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, Bielany, QQ 66,5 m2, I p., trzypokojowe, płd.–zach., 
balkon, parkiet egzotyczny, hipoteczne. Sprzeda właściciel. 
Cena 8500 zł/m2. Tel. 512-121-441
Kraków,QQ  ul. Brogi, 30 m2, dwupokojowe, umeblowane w 
spokojnej, zielonej okolicy z bardzo dobrą komunikacją. 
Cena 1400 zł + prąd, gaz, internet. Tel. 501-204-774
Kraków, DQQ ębniki, 90 m2, atrakcyjne, przestronne, funkcjonal-
ne mieszkanie położone na monitorowanym i ogrodzonym 
osiedlu. Mieszkanie ogrzewane piecem gazowym, dwufunk-
cyjnym; duży balkon z widokiem na okoliczne pagórki. Cena 
489.000 zł. Tel. 501-854-818, e-mail: j.gonet@interia.pl
Kraków, ul. GrodzkaQQ , Stare Miasto, 46,8 m2, dwupokojo-
we, świeżo po remoncie. Nowe podłogi - w pokojach wy-
kładziny, nowa kuchnia, nowa łazienka. Budynek w trakcie 
remontu, planowany remont elewacji oraz klatki schodo-
wej. Istnieje możliwość zakupu sąsiedniego mieszkania o 
powierzchni 57,45 i uzyskania apartamentu o powierzchni 
ok. 104 m2. Czynsz 245 zł w tym 150 zł zaliczka na fundusz 
remontowy. Cena 660.000 zł. Tel. 884-106-029
Kraków, ul. GrzegórzeckaQQ , 84 m2, II p./ III p., trzypokojowe. 
Salon, 2 sypialnie, kuchnia, 2 garderoby, łazienka z kabiną 
prysznicową i wanną, pomieszczenie gospodarcze, balkon. 
Ogrzewanie indywidualne gazowe, świetna lokalizacja, 
doskonała infrastruktura. Możliwość dokupienia miejsca 
postojowego w podziemnym garażu. Cena 610.000 zł.  
Tel. 602-308-161, e-mail: j.szelc@interia.pl

Kraków, Kazimierz, QQ 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, ul. KoQQ łowa, Krowodrza, 45 m2, teren ogrodzony, 
budynek wyposażony w basen, fitness, klimatyzację. Cena 
370.000 zł. Tel. 696-413-707, e-mail: biuro.podatkowe@
lexa.pl
Kraków, ul. Komandosów, QQ Podgórze, 49 m2, trzypokojo-
we z osobną jasną kuchnią, łazienką z wc, przedpokojem, 
loggią oraz piwnicą. Okna PCV, podłogi drewniane, dwu-
stronny, 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,QQ  ul. Krowoderskich Zuchów, 26 m2, stan dewe-
loperski w nowoczesnym apartamenowcu Torre Verona, 
ochrona 24 h, przy pętli tramwajowej. Cena 224.000 zł. 
Tel. 781-459-815
Kraków, ul. Krowoderskich ZuchówQQ , 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, funkcjonalne, 

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

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

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

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

OBOZOWA – Ruczaj
5-pok., 105 m2 (całkowita 115 m2)
CENA 599.000 zł. Tel.: 667-504-508

DOM EKSPERT-NIERUCHOMOŚCI 
ALICJA BIAŁAS
Tel./fax.: 12 637 47 84

Ul. STRZELCÓW
3-pok., 81,4 m2, (garaż: 35.000 zł), 
budynek z 1995 r.
CENA 545.000 zł DO NEGOCJACJI!!!

DOM EKSPERT-NIERUCHOMOŚCI 
ALICJA BIAŁAS
Tel./fax.: 12 637 47 84

PIĘKNA DZIAŁKA W SERCU NATURY
18 KM OD CENTRUM KRAKOWA

Działka rolno-budowlana, 36 a w Burowie położona w przepięknym miejscu na 
wzgórzu Jury Krakowsko - Częstochowskiej, z widokiem na Tatry. Przylegający 
las to sosny i starodęby. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla miłośników space-
rów , rowerów i jazdy konnej. W pobliżu stadnina koni. Idealne miejsce na rezy-

dencję dla miłośników natury i spokoju w wyjątkowej enklawie przyrodniczej.
Cena 12.000 zł/a

e-mail ; k.komarek@chello.at
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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. Palacha, QQ Krowodrza, 54 m2. Cena 380.000 zł. 
Tel. 793-158-358, e-mail: marek.kapusta@poczta.fm
Kraków, Polana QQ Żywiecka, 48 m2, bezczynszowe dwupo-
kojowe z ogrodem ok. 100 m2 w szeregowcu. Salon wraz z 
otwartą zabudowaną i wyposażoną kuchnią, jasny i przestron-
ny. Mieszkanie urządzone, pozostaje pełna zabudowa kuchni 
wraz z wyposażeniem: zmywarka, lodówka, zamrażarka, 
kuchenka, okap stalowy. W sypialni duża szafa Komandor 
na całą ścianę. Łazienka idealna, nowoczesna, we flizach. 
Mieszkanie ciche, w bardzo spokojnej dzielnicy, 30 m do 
Lasku Borkowskiego. Cena 349.000 zł. Tel. 601-883-776
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

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

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, KurdwanówQQ  Nowy, 40 m2, VI p., blok - cegła 
2003 rok, 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 ko-
mórką lokatorską, ogrodzone miejscem postojowym oraz 
wyjściem na ogród. Cena 345.000 zł. Tel. 516-256-203
Kraków, pl. Na GroblachQQ , 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. NorymberskaQQ , Zakrzówek, 82 m2 (całkowita 
92 m2), III p./III p., dwupoziomowe. 4 pokoje + kuchnia 
+ łazienka + WC + garderoba + przedpokój + piwnica 
3,2 m2. Stan deweloperski + schody + pełna instalacja 
elektryczna. Osiedle ogrodzone, bezpośrednie sąsiedztwo 
zalewu. Cena 550.000 zł do negocjacji. Tel. 601-765-329
Kraków, ok. Galerii Kazimierz, QQ 27 m2, eleganckie w pełni 
umeblowane z osobną kuchnią w zadbanej kamienicy. 
Mieszkanie bezczynszowe z KW + piwnica, strych, miej-
sce postojowe na ogrodzonej działce. Cicha okolica, 10 
min. piechotą do Rynku. Cena 270.000 zł do negocjacji.  
Tel. 600-336-480

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

Działka rolno - budowlana o powierzchni 1,02 ha, położona w malowniczym 
miejscu u podnóża góry Kostrza, z rozległym widokiem na góry, we wsi 

Rupniów 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

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

Trzypokojowy bajecznie piękny apartament  
do sprzedaży ulica Topolowa w Krakowie  

-ścisłe centrum Krakowa
Apartament położony jest na I piętrze w zadbanej kamienicy, 

składa się z trzech nieprzechodnich pokoi, jasnej kuchni, 
przedpokoju i łazienki, po generalnym remoncie, powierzchnia 

93,50m, własna Księga Wieczysta, bez zadłużeń  
–oferta zasadach wyłączności, cena: 935.000 złotych,  

zdjęcia: www.realnosc.eu

Oferta aktualna do 31 sierpnia 2010.

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

ulica Mazowiecka 117, tel: 12-6331549,  
tel/fax:12-6323796, 0601488071 
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Kancelaria Prawna „Realność” oferuje usługi  
prawnicze w zakresie regulacji stanów prawnych 

nieruchomości oraz prowadzenie postępowań  
sądowych i administracyjnych zmierzających  
do pełnego regulowania stanów prawnych  

nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych,  
kamienic , lokali użytkowych, 

Posiadamy ponad dwudziestoletnie  
doświadczenie zawodowe.

Kontakt „Realność” email: realnosc@kki.pl.
Telefon: 12-633-15-49, tel./ fax: 12-632-37-96

www.realnosc.eu

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

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, ul. SkarbiQQ ńskiego, Krowodrza, 37 m2, dwupoko-
jowe, po remoncie 5 lat temu. Większy pokój połączony 
z zabudowanym aneksem kuchennym, w mniejszym po-
koju szafa Komandor. Do mieszkania przynależy piwnica 
o pow. ok. 2 m2. Oferta godna polecenia ze względu na 
rewelacyjną lokalizację, doskonały dojazd do centrum, 
do rynku 20 min. pieszo. Cena 300.000 zł do negocjacji.  
Tel. 607-670-028, e-mail: wiotok@wp.pl
Kraków, ul. SzuwarowaQQ , Ruczaj Dębniki, 29 m2, I p./IV p., 
jednopokojowe z oddzielną kuchnią. Mieszkanie idealne 
dla pary lub jednej osoby. Powierzchnia mieszkania 29 m2. 
Słoneczny duży pokój, oddzielona kuchnia, wyflizowana 
łazienka, przedpokój i balkon. Osiedle monitorowane, 
strzeżone. W odległości 30 m centrum fitness, basen.  
Cena 235.000 zł. Tel. 501-402-564, e-mail: alek01@wp.pl
Kraków, ul. QQ Śliczna, Ugorek, 35 m2, III p./X p. Duży pokój 
z balkonem, przestronna kuchnia, łazienka + przydzielona 
komórka lokatorska. Okna drewniane wychodzące na stro-
nę południową, pokój umeblowany, kuchnia odnowiona, 
w pełni wyposażona. W pobliżu sklepy, szkoła, przedszkole, 
plac zabaw. Cena 259.000 zł do negocjacji. Tel. 12-412-31-73, 
602 74 24 63, e-mail: artur.jas@op.pl 
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 płyt-
ki i urządzenia sanitarne, nowa stolarka drzwiowa, drzwi 
wejściowe antywłamaniowe GERDA. Cena 230.000 zł.  
Tel. 502-149-635

Kraków, Wrocławska, QQ 101 m2 (ze skosami), II p., dwupo-
ziomowe, stan deweloperski, nowa nadbudowa kamienicy. 
Cena 690.000 zł. Tel. 664-216-131
Kraków, Wrocławska, QQ 90 m2 (ze skosami), II p., dwupo-
ziomowe, stan deweloperski, nowa nadbudowa kamienicy. 
Cena 590.000 zł. Tel. 664-216-131
Kraków, ul. Zakątek, QQ trzypokojowe, 57 m2, loggia.  
Cena 395.000. Tel. 694-383-222
KrakówQQ , Żabiniec, 44 m2,dwupokojowe. Cena 358.000 zł. 
Tel. 697-828-874
TarnówQQ , centrum (górna Lwowska), blok z cegły, 42 m2, 
dwa pokoje, duża kuchnia, łazienka po remoncie. Wszystkie 
okna na południe, oryginalny parkiet bardzo dobrze utrzy-
many, zestaw kuchenny zostawiam gratis. Samodzielne 
ogrzewanie gazowe (możliwość wpięcia do miejskiej sieci). 
Tel. 668-029-047. Cena 170.000 zł
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 

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl

Kamienica, Centrum, 717 m2,  
nowa, wolna

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

Nieruchomości Alfa

Świetna oferta dla inwestora. Wymiary działki: 126 m x 62 m.  
Dojazd drogą asfaltową (nie ma wjazdu z autostrady A4).

Media: prąd w sąsiedztwie, kanalizacja w odległości 20 m,  
woda – do wykopania studnia. SPRZEDAJE WŁAŚCICIEL.

Cena: 25.000 zł/a
Tel. 602-447-783

DZ. KOMERCYJNA 75 a
ALEKSANDROWICE (BALICE)
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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 20 m dł. Działka 40 a, 
15 a ogrodzone, 25 a – las. Do zalewu 2 km, do lasu 5 km. 
Tereny niezalewowe i nie osuwiskowe. Cena 250.000 zł. 
Tel. 41-352-02-72
ok. Kraków, QQ Michałowice, 220 m2, działka 5 a, zabudowa 
bliźniacza z 2006 r. Dom wykończony w bardzo wysokim 
standardzie, pięknnie zagospodarowana działka z muro-
wanym basenem. Cena 1.390.000 zł. Tel. 696-600-471
Kraków, Borek Fałęcki, QQ 400 m2, działka 7 a. Dom nadaje 
się na przedszkole, szkołę podstawową, firmę lub dla 2 
rodzin (2 garaże, 2 piwnice, strych, 2 wejścia, 3 łazienki). 
Cena 1.250.000 zł. Tel. 12-268-15-80

Kraków, Jugowice, QQ 160 m2, wysoki standard, cegła klinkie-
rowa, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż, ogród zagospodarowany. 
Cena 1.400.000 zł. Tel. 512-295-085
Michałowice – Komora, QQ 222 m2, nowy, luksusowy, mar-
mury, pokój kąpielowy, kaskadowy ogród. W rozliczeniu 
możliwe mieszkanie. Cena 1.000.000 zł. Tel. 601-330-771, 
12-357-14-89 (wieczorem)
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, KozierówQQ , 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, 
pralnia. W ogrodzie chata grilowa (wanna z hydromasa-
żem). Zagospodarowany ogród. Garaże 5-stanowiskowe.  
Cena 1.950 000 zł. Tel. 608-631-059
Modlniczka, QQ 160 m2, działka 6,5 a, uzbrojona. Dom 
pięknie położony, do wykończenia. Cena 590.000 zł.  
Tel. 12-425-10-41, 507-781-580 

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

DZIAŁKA 30 a
ZABUDOWA SZEREGOWA  

JEDNORODZINNA, 2200 PM
STARY PROKOCIM

ATRAKCYJNA CENA
TEL. 502-274-043



107

OGŁOSZENIA DROBNEKrakowski Rynek Nieruchomości  Nr 15/2010  06.08 – 19.08.2010

Bronowice Wielkie
sprzedam działkę budowlana 60 arów  

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

właściciel tel.601 52 52 32

Mogilany, QQ Parkowe Wzgórze, 261 m2 na działce 10 a, 
sprzeda właściciel. Cena 7000 zł/m2.
Mogilany, QQ 170 m2, działka 10,4 a. Dom nowy, wykończony, 
alarm, rolety, kamery. 5 pokoi, kuchnia z AGD, 2 łazienki, 
garderoba, garaż. Cena 1.160.000 zł. Tel. 606-400-808
pow. Pińczów, QQ Wojsławice, 130 m2, działka 16 a, widoko-
wa – Nadnidziański Park Krajobrazowy. Cena 360.000 zł. 
Tel. 600-253-712
WQQ ęgrzce Wielkie, 124 m2, działka 12,4 a, parterowy, wy-
konany według projektu Vis a Vis (z niewielkimi zmianami). 
Dom z 2009 roku, znajdujący się w 2 linii zabudowy z 
własną drogą dojazdową. W bryle budynku garaż jednosta-
nowiskowy połączony z kotłownią. Wykonany z materiałów 
najwyższej jakości. Działka ogrodzona i zagospodarowana. 
Media: gaz, woda, prąd, kanalizacja. Cena 680.000 zł.  
Tel. 663-734-850, e-mail: p_baran@op.pl
gm. Wieliczka, QQ Mietniów, 132 m2, działka 9 a. Dom w sta-
nie surowym otwartym, pozostawionym do wykończenia, 
wybudowany wg. projektu Dom w lucernie 2 (lustrzane 
odbicie). Parter: garaż, duży salon z kominkiem, kuchnia, 
łazienka, holl, wiatrołap, kotłownia. Na poddaszu znaj-
dują się 3 sypialnie, garderoba oraz łazienka. Media, tj. 
woda, prąd i gaz na działce, dojazd drogą powiatową. 
Cena 374.000 zł do negocjacji. Tel. 501-716-878, e-mail: 
regineda@poczta.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
Zabierzów, QQ 20 a, usł. – bud. przy drodze nr 89, pełne 
uzbrojenie. 8,5 a z projektem i pozwoleniem na budowę 
domu 188 m2. Na działce: prąd, gaz, kanalizacja, woda. 
Droga wewnętrzna 6 m szer., piękny widok, w otoczeniu 
nowych domów jednorodzinnych. Bardzo dobry dojazd: 
BUS, MPK, 8 km od granic Krakowa. Cena 380.000 zł.  
Tel. 601-439-397

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 - budowlana; 9 a budowlane z 
budynkiem do rozbiórki, pozostałe to sad, pastwisko, 
łąka. Doprowadzony prąd, woda w drodze przy dział-
ce, 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

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



108

OGŁOSZENIA DROBNE Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 15/2010  06.08 – 19.08.2010

ok. Brzeska, Jodłówka, QQ 70 a, media, teren płaski, wymia-
ry 90 m x 77 m, dostęp do drogi, możliwość zabudowy.  
Tel. 12-636-78-67 (wieczorem)
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 asfaltowej, 
teren lekko nachylony w kierunku południowym, ideal-
ny 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
Giebułtów, ok. 5 km od ul. Opolskiej w KrakowieQQ , 
18 a. Działka uzbrojona: woda, kanalizacja, prąd i 
gaz wzdłuż drogi dojazdowej przy granicy działki. 
Sąsiednie działki i okolica w zabudowie jednorodzinnej 
- nowe budownictwo. Możliwość podziału działki na 
dwie 10 a i 8 a. Cena 450.000 zł. Tel. 503-090-171, e-mail:  
buczek.dariusz@neostrada.pl
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

InwałdQQ , 1,62 ha, ok. 150 m od Parku Miniatur i Dinolan-
dii, przy głównej drodze Bielsko –Kraków. Działka w pełni 
uzbrojona, częściowo ogrodzona, z budynkiem mieszkalno 
- gospodarczym. Wjazd z drogi krajowej. Cena 1.600.000 zł. 
Tel. 500-253-489, e-mail: hupertr@wp.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. Iwanowice, Biskupice QQ dwie działki budowlane po  
14 a. Cena 12.000 zł/a. Tel. 12-649-86-86 po godz. 20.
gm. Kłaj, QQ Grodkowice, cztery działki budowlane o pow. 
ok. 8 a każda. Działki są pięknie usytuowane, z minimal-
nym pochyleniem południowym, widokiem na okoliczne 
wzniesienia (przy dobrej widoczności można zobaczyć 
Tatry), z dużą ilością przestrzeni. Media - prąd, woda do 
podciągnięcia od sąsiadów, kanalizacja i gazociąg w pla-
nie. Cena 90.000 zł. Tel. 697-122-792, e-mail: rmboksa@
gmail.com
ok. Krakowa, ŁysokanieQQ , 8,5 a, budowlana, wymiary  
25 m x 34 m. Położona na widokowym wzniesieniu – od 
południa widok na pola, łąki i góry, wśród luźnej zabu-
dowy. Komunikacja: świetny i prosty dojazd do Krakowa: 
niecałe 20 min. od Tesco na ul. Wielickiej drogą E4. Do-
stępne busy i autobusy. Media: prąd, woda, gaz na są-
siedniej działce. Cena 65.000 zł. Tel. 661-710-710, e-mail:  
piotrek.p44@gmail.com
Kraków, ul. OkulickiegoQQ , Nowa Huta, 8,6 a, inwestycyjno-
budowlana pod zabudowę domem jednorodzinnym lub 
pawilonem handlowym o powierzchni 859 m2. Działka 

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



110

OGŁOSZENIA DROBNE Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 15/2010  06.08 – 19.08.2010

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.

prostokątna, w pobliżu skrzyżowania ul. Okulickiego i Fa-
timskiej. Cena 257.000 zł do negocjacji. Tel. 517-555-195, 
e-mail: kancelaria@wojcikiewicz.eu
gm. Liszki, Cholerzyn, QQ 64 a, budowlana. Działka płaska 
i na wzniesieniu co daje piękne widoki (przy dobrej po-
godzie widać góry) oraz widok na Klasztor Kamedułów 
na Bielanach. Dojazd drogą główną asfaltową, media: 
woda, prąd, gaz, kanalizacja w drodze głównej. W oko-
licy tylko zabudowa jednorodzinna. Cena 1.490.000 zł.  
Tel. 512-393-088
gm. Liszki, RącznaQQ , 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
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
Niepołomice, QQ ul. Wielicka, 5 a, budowlana, uzbrojona. 
Cena 10.000 zł/a (do uzgodnienia). Tel. 12-281-23-93
RącznaQQ , 66 a, budowlana, płaska, prostokątna. Prawo-
mocne pozwolenie na budowę 6 domów wolnostojących 
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 do negocjacji. Tel. 602-375-582
Sidzina, ok. Skawiny, QQ 17 a, budowlana, dobra lokali-
zacja 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
Tarnów, QQ Chyszów, 7,2 a, w kształcie kwadratu, teren 
płaski. Uzbrojenie: gaz, prąd, woda. Sąsiedztwo domów 
jednorodzinnych, niedaleko szkoły, przystanku auto-
busowego. Cena 140.000 zł. Tel. 798-425-550, e-mail: 
swellxxl@gmail.com 
Wieliczka, QQ Mietniów, 132 m2, działka 9 a. Dom w stanie 
surowym otwartym, pozostawionym do wykończenia, 
wybudowany wg. projektu Dom w lucernie 2 (lustrzane 
odbicie). Parter: garaż, duży salon z kominkiem, kuchnia, 
łazienka, hol, wiatrołap, kotłownia. Na poddaszu znaj-
dują się 3 sypialnie, garderoba, oraz łazienka. Media, tj. 
woda, prąd i gaz na działce, dojazd drogą powiatową. 
Cena 339.000 zł do negocjacji. Tel. 501-716-878, e-mail: 
regineda@poczta.onet.pl
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. 26x36 m, 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

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

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 KrakówQQ , 70 m2, parter, ładne, dużo zieleni. 
Zamienię na mieszkanie w Myślenicach lub Nowym Sączu. 
Tel. 12-659-10-61
Mieszkanie Kraków, PodgórzeQQ , dwa mieszkania (57 m2 i 
44 m2) obok siebie z możliwością połączenia. I p./ III p. w 
nowym budynku. Zamienię na dom na płd. – zach. obrze-
żach Krakowa. Tel. 12-654-22-23
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

WYNAJEM
MIESZKANIA

Kraków, ul. BandurskiegoQQ , 50 m2, dwa pokoje w dwu-
piętrowej willi. Ogrody i cisza a na Rynek 15 minut pie-
chotą, 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. BocianaQQ , 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

Zielonki, QQ 11 a, budowlana, kwadrat. Cena 300.000 zł. Tel. 
600-422-770

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 Kraków, ul. Sempolowskiej 36, Wola Duchacka, 
400 m2, działka 4 a, całkowicie odnowiona kamieniczka, 
15 umeblowanych garsonier - wszystkie wynajęte na 
umowach prywatnych. Nowe centralne-gazowe ogrze-
wanie, administrator na miejscu. Cena 1.390.000 zł.  
Tel. 504-876-452, 12-429-69-07, e-mail: ja45@o2.pl

Kamienica, QQ Kraków, Pl. Inwalidów, 1000 m2, III piętra; 
podwórko 250 m2 na garaże, WZ na strych, piwnice, ga-
raże, hotel, klinikę, szkołę. Kamienica jest bez lokatorów.  
Cena 7.500.000 zł. Tel. 609-221-220

Strych w kamienicyQQ , Kraków, ul. Św. Krzyża, Stare Miasto, 
475 m2 Po wykonaniu inwestycji powstanie 5 dwupozio-
mowych apartamentów o łącznej powierzchni użytkowej 
475 m2. Wszystkie mieszkania zaprojektowano w ten 
sposób, aby I poziom pełnił funkcję dzienną, natomiast 
na II poziomie znajdują się sypialnie. 2 apartamenty po-
siadają tarasy o pow. 19 m2 z widokiem na Planty. Cena 
3.450.000 zł. Tel. 502-149-635

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
Mieszkanie QQ w Krakowie, dwu-trzypokojowe pilnie kupię 
od właściciela. Tel. 668-645-896

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

Q WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Q  KOSZTORYSOWANIE

Q EKSPERTYZY I OPINIE  TECHNICZNE

Q SZKOLENIA

GEOINFO 
Krakowski Zespół Ekspertów sp. z o.o.

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

Agencja pośrednictwa i zarządzania 
nieruchomościami „Przytulny Kącik”

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

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

Szanowni Państwo
Jeśli dotychczasowy Zarządca nie spełnia Państwa oczekiwań, może warto 

pomyśleć o zmianach???
My gwarantujemy:
l  Uczciwość we wszystkich działaniach.
l  Kompetencję i odpowiedzialność. 
l  Życzliwość i dyspozycyjność. 
l   Ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty przy podejmowaniu wszystkich kluczowych 

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

własnego konta księgowego.
l  I wiele innych

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

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

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

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

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl

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

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, ul. Bronowicka,QQ  36 m2, bardzo dobra lokalizacja, 
obok Uniwersytetu Pedagogicznego. Mieszkanie narożne, 
kuchnia (lodówka), łazienka (pralka), osobne pokoje. 
Bardzo dobra komunikacja, obok przystanku tramwajo-
wego i autobusowego, blisko miasteczka studenckiego.  
Cena 1600 zł + prąd i gaz. Tel. 662-969-438, e-mail:  
marcin.kosiorowski@gmail.com
Kraków, ul. Bujwida, QQ Stare Miasto, 38 m2, III p./IV p., 
jednopokojowe w odnowionej kamienicy. Wykończone i 
umeblowane w najwyższym standardzie, blisko centrum. 
Duża, widna kuchnia, 2 balkony z pięknym widokiem. 
Ogrzewanie elektryczne, dwutaryfowe. Mieszkanie jest 
po generalnym remoncie. Cena 1550 zł. Tel. 509-157-343, 
e-mail: pkonior@gmail.com
Kraków, ul. ChmieleniecQQ , Ruczaj, 49,5 m2, dwupokojowe 
z jasnym aneksem kuchennym i dużym balkonem. Wysoki 
standard wykończenia. W pełni umeblowane. Kuchnia 
w pełni urządzona z wyposażeniem w naczynia. Pralka, 
lodówka, płyta ceramiczna z piekarnikiem. Blok z dala 
od ulicy; okolica cicha i zielona. Cena 1250 zł + opłaty.  
Tel. 510-092-753
Kraków, ul. Górników,QQ  Stary Prokocim, 55 m2, aneks 
kuchenny, meble na wymiar (lodówka + zamrażarka, 
kuchenka, zmywarka), szafy na wymiar z drzwiami rozsu-
wanymi, wanna narożna, balkon. Na parterze piekarnia, 
cukiernia, sklep. W pobliżu komunikacja miejska, stacja PKP.  
Cena 1500 zł + opłaty. Tel. 12-657-90-59, e-mail:  
dbukowsk@poczta.onet.pl
Kraków, ulQQ . Kluczborska, Krowodrza, 51 m2, nowe bu-
downictwo. Sypialnia z dwoma łóżkami i komodą, w 
salonie rozkładana sofa, dwie pufy. Kuchnia półotwarta 
na salon, meble na wymiar, nowy sprzęt AGD. W łazience 

wanna i pralka. Teren ogrodzony, monitorowany. Cena 
1680 zł + opłaty. Tel. 600-270-686, e-mail: energy7@
poczta.onet.pl
Kraków, ul. Królowej JadwigiQQ , 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 
spokojne 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. Malwowa,QQ  Podgórze, 80 m2, III p. Mieszkanie 
czteropokojowe w pełni umeblowane i wyposażone. Bar-
dzo dobry dojazd do centrum. Cena 2000 zł + ok. 540 zł. 
Tel. 609-611-859, e-mail: mm@pim.krakow.pl
Kraków, ok. ul. Nad Sudołem, QQ Biały Prądnik, 60 m2, trzy-
pokojowe z kuchnią, do wynajęcia w całości lub poszcze-
gólne pokoje. W pełni wyposażone: lodówko - zamrażarka, 
zmywarka, pralka. Znakomita komunikacja. Cena 1400 zł 
+ opłaty. Tel. 698-615-003, e-mail: klegien@op.pl
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 komunikacji 
miejskiej. Kaucja zwrotna w wysokości 1200 zł. Cena 1250 zł 
+ prąd + gaz. Tel. 696-048-525, e-mail: justynaozga@
gmail.com
Kraków, ul. Prądnicka 8QQ , 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. RadzikowskiegoQQ , Krowodrza, 65 m2, trzypo-
kojowe. Kompleks 4 bloków ogrodzony, brama wjazdowa 
na pilota. W mieszkaniu duża łazienka dodatkowo osobna 
toaleta, duży salon z otwartym przejściem do kuchni. 
Balkon 6x1,5 m. Cena 1600 zł. Tel. 506-442-337, e-mail: 
anusz@poczta.fm
Kraków, ul. RedutaQQ , 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. Auto-QQ

matyczne rolety zewnętrzne w oknach. Cena 1950 zł.  
Tel. 515-515-510, e-mail: magdalenatworek@wp.pl
Kraków, Salwator, QQ 47 m2, apartament wyposażo-
ny, pokój, kuchnio-jadalnia. Cena 1700 zł + media.  
Tel. 501-508-495
Kraków, ul. Szlak, QQ Śródmieście, 40 m2, poddasze. Miesz-
kanie jest w pełni umeblowane, wyposażone w lodówkę, 
grzewczą płytę ceramiczną, piekarnik, mikrofalę, ekspres 
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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. SzlakQQ , Śródmieście (Kleparz), 20 m2, podda-
sze/ III p., w pełni umeblowane. Wyposażone w lodówkę, 
grzewczą płytę ceramiczną, TV, a także pralkę i suszarkę w 
oddzielnym pomieszczeniu. Mieszkanie posiada centralne 
ogrzewanie gazowe. Kaucja 1200 zł. Cena 1100 zł + opłaty 
100 zł. Tel. 517-171-657, e-mail: szlak8a@orange.pl
Kraków, ul. Trynitarska, QQ Kazimierz, 50 m2, wyremonto-
wane mieszkanie przy cichej uliczce w centrum miasta. 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wc, pralka, lodówka, 
co, gaz, prąd, spokój, cisza, także na biuro. Obok Bulwa-
ry Wiślane, Teatr Nowy, sklepy, przystanki tramwajowe, 
restauracje, bary, urzędy, 15 min. od Rynku Głównego. 
Cena 1800 zł + czynsz + opłaty. Tel. 512-198-709, e-mail: 
firmaportretowa@gmail.com
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 Justowska,QQ  dwupokojowe, komfortowe, 
umeblowane mieszkanie z garażem. Cena 1750 zł + media 
(w tym czynsz). Tel. 602-48-00-20
Kraków, Wola JustowskaQQ , 5 mieszkań po ok. 130 m2 każ-
de, bardzo ładne miejsce. Chętnie wynajmę firmie jedno 
lub więcej mieszkań. Cena 3000 zł. Tel. 502-273-444

WYNAJEM DOMY
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, salon z kominkiem, garaże, 
rolety, alarm, ochrona, bramy automat. Cena 10.000 zł. 
Tel. 602-480-020

WYNAJEM  INNE
Lokal, QQ Kraków ul. Walerego Sławka, 50 m2 + garaż 15 m2. 
Obecnie lokal nadaje się na lokal produkcyjno-usługo-
wy, magazyn itp. Cena wynajmu 850 zł + 200 zł garaż.  
Tel. 508-684-802
Lokale, QQ Kraków, ul. Warszawska, 102 m2, II p., winda, 
wyremontowane. Cena 3000 zł lub 55 m2 – 2200 zł. Tel. 
509-715-821
Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Szujskiego, Stare Miasto, 88 
m2. Lokal położony w zadbanej kamienicy, zlokalizowanej 
w ścisłym centrum miasta. 4 pokoje biurowe (od 12 do 
20 m2), pomieszczenie gospodarcze idealnie nadające się 
na serwerownię lub archiwum, toaleta, zaplecze socjal-
ne. Lokal świeżo po remoncie. Cena 2000 zł + opłaty.  
Tel. 691-729-217, e-mail: kjankowski@interia.pl



114

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 15/2010  06.08 – 19.08.2010PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

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

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

Dla stałych Klientów rekrutujemy także pracowników na stanowiskach asystenckich.

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

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Pearl Hunters - Executive Search

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

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

 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
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INŻYNIER DS. JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
DBAJ O WYSOKĄ JAKOŚĆ 

Inżynier ds. Jakości Materiałów
Miejsce pracy: woj. wielkopolskie
Nr Ref.: 1004890

Dla naszego Klienta – międzynarodowej firmy budowlanej, będącej jednym z naj-
większych wykonawców dróg o wysokiej klasie technicznej w Polsce – poszukujemy 
obecnie Inżyniera z doświadczeniem w zakresie kontroli jakości materiałów wykorzy-
stywanych w budowie.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie od-
powiedniej jakości materiałów zastosowanych w procesie produkcji, ich zgodności 
z obowiązującymi normami oraz specyfikacją techniczną Będzie także współpracowała 
z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie badania gruntów, kruszyw, betonów 
i mas bitumicznych, a także zlecała testy laboratoryjne oraz interpretowała ich wyniki. 
Ponadto osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za  prowadzenie dokumen-
tacji związanej z certyfikacją materiałów budowlanych. 

Idealny kandydat powinien posiadać dyplom ukończonych studiów wyższych inży-
nierskich na kierunku: Budownictwo, Inżynieria Materiałowa lub Geologia a także 
posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w dziale materiałowym 
podczas realizacji infrastrukturalnego projektu drogowego. Dodatkowym atutem 
będzie minimalna dobra znajomość języka angielskiego i/lub hiszpańskiego a także 
gotowości do relokacji, jak również otwartość na wiedzę oraz nowe doświadczenia, 
chęć zawodowego rozwoju i doskonała organizacja pracy własnej.

Nasz Klient oferuje wynagrodzenie adekwatne 
do doświadczenia i umiejętności oraz możliwość 
pracy w firmie będącej jednym z liderów rynku 
międzynarodowego w swojej branży i ze spe-
cjalistami będącymi autorytetami w dziedzinie 
drogownictwa.

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

MAJSTER ROBÓT BITUMICZNYCH

REALIZUJ PROJEKTY BUDOWLANE

Majster Robót Bitumicznych
Miejsce pracy: woj. śląskie
Nr Ref.: 1004703

Naszym Klientem jest firma drogowa z wieloletnim doświadczeniem na rynku. 
Obecnie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Majstra Robót 
Bitumicznych w śląskim oddziale firmy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za sprawowanie 
nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac drogowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót bitumicznych. Ponadto osoba ta będzie zarządzać 
pracą brygad budowlanych oraz będzie odpowiadać za kontakty z podwy-
konawcami.

Odpowiedni kandydat powinien posiadać wykształcenie budowlane o spe-
cjalność drogowej oraz minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym sta-
nowisku. Mile widziane będą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
drogowymi.

Nasz Klient oferuje stabilną pracę przy realizacji ciekawych inwestycji,  
atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz niezbęd-
ne narzędzia pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
dokumentów aplikacyjnych w języku polskim 
z podaniem numeru referencyjnego w tema-
cie na adres: rozmus@hays.pl wraz klauzulą 
z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU
KOORDYNUJ REALIZACJĘ PROJEKTU

Zastępca Dyrektora Oddziału
Miejsce pracy: województwo śląskie
Nr Ref. 1004646

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma zajmująca się realizowaniem 
projektów w obszarze budownictwa drogowo – infrastrukturalnego. W związku 
z rozwojem poszukujemy osoby mogącej podjąć zatrudnienie na stanowisku 
Zastępcy Dyrektora Oddziału.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za koordynowanie prac polskiego 
oddziału firmy m. in. nadzór techniczny i finansowy realizowanych projektów, 
aktywizowanie rynku poprzez pozyskiwanie nowych zadań. 

Idealny kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie w zakresie bu-
downictwa o specjalności drogowej / mostowej oraz uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami. Ponadto osoba na tym stanowisku powinna dys-
ponować co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze 
zarządzania oddziałem lub departamentem firmy o profilu budowlanym a także 
powinna wykazywać się dużą wiedzą na temat rynku budownictwa drogowego 
i infrastrukturalnego.

Nasz Klient oferuje stałe zatrudnienie w międzynarodowej spółce, możliwość 
rozwoju zawodowego oraz atrakcyjne wa-
runki finansowe. 

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

KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH

REALIZUJ KONTRAKTY DROGOWE

Kierownik Robót Mostowych
Miejsce pracy: woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie lub woj. 
dolnośląskie
Nr Ref.: 1003322

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

Idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe budowlane o spe-
cjalizacji mostowej, uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania 
robót mostowych, a także doświadczenie zawodowe ok. 3 –5 lat w branży, przy 
budowie / modernizacji obiektów inżynieryjnych, preferowane przy realizacji 
dużych kontraktów realizowanych z funduszy UE. Dodatkowym i pożądanym 
atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Jeśli spełniasz powyższe wymogi, a jesteś 
zainteresowany/a zmianą pracy i zwią-
zaniem się z jednym ze zdecydowanych 
liderów na rynku budownictwa infrastruk-
turalnego w Polsce – prześlij nam swoje CV 
na adres: siewierski@hays.pl wraz klauzulą 
z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
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Z lat szkolnych pamiętamy nie tych na-
uczycieli, którzy niewiele od nas oczekiwali, 
dając nam pełną swobodę, lecz tych, którzy, 
często surowi, stawiali wymagania, dając 
szansę na uczenie się, popełnianie błędów i 
na sprawiedliwą z ich strony ocenę naszych 
postępów.

Kiedy jest mowa o motywowaniu współ-
pracowników do codziennej pracy, nale-
żałoby się zastanowić, czy – a jeśli tak, to 
dlaczego – w ogóle należy motywować 
ludzi? Odpowiedzieć sobie na pytanie, co 
ich motywuje, w jaki sposób, jakie działają 
mechanizmy, które powodują – bądź nie – 
zaangażowanie pracowników. Czy jest tak, że 
ludzie nie potrafią, nie chcą motywować się 
sami? A może jest coś, co sprawia, że począt-
kowa motywacja i zaangażowanie z czasem 
mijają? Jakie czynniki, sytuacje, wydarzenia 
powodują, że ludziom przestaje się chcieć? 
A może nie przestaje, tylko oczekujemy 
zbyt wiele? A jeśli sedno sprawy nie tkwi w 
tym, że oczekujemy zbyt wiele? Jeśli nie ma 
czegoś takiego jak zbyt wygórowane ocze-
kiwania, tylko zamiast pokazać i nauczyć, 
jak coś zrobić, mówimy jedynie, ile i co jest 
do zrobienia?

Co zatem należałoby zmienić lub popra-
wić w naszym sposobie pracy z ludźmi, aby 
praca była dla nich i dla wszystkich przy-
jemnością, bez silnego stresu i negatywnych 
emocji jej towarzyszących? Przed udzie-
leniem odpowiedzi na tak zadane pytania 
warto przypomnieć kilka wybranych teorii 
związanych z motywacją.

Teorie mówią, że...
Powszechnie znana jest hierarchia potrzeb, 

zwana inaczej piramidą potrzeb Abrahama 
Maslowa, która mówi, że najpierw muszą 
być zrealizowane potrzeby niższego rzędu 
(fizjologiczne i bezpieczeństwa), aby ludzi 
mogły motywować potrzeby przynależności, 
uznania czy samorealizacji. Z kolei Frederick 
Herzberg mówił w swoim modelu o czynni-
kach higieny, które niespełnione – demoty-
wują, ale ich obecność nie jest czynnikiem, 
który silnie motywuje i buduje zaangażowa-
nie pracowników, oraz o motywatorach, które 
mają silny związek z pobudzaniem człowieka 
do zwiększonego wysiłku. Czynnikami hi-
gieny wg Herzberga są m.in. warunki pracy, 
poczucie bezpieczeństwa, polityka firmy, 
wynagrodzenie, status, zaś do silnych mo-

tywatorów zaliczył samą pracę, osiągnięcia, 
możliwość rozwoju osobistego, uznanie, a 
także odpowiedzialność.

Z kolei teoria X i Y Douglasa McGregora 
mówi o dwojakim podejściu do człowieka, 
o dwóch przeciwstawnych biegunach. W 
podejściu X człowiek jest postrzegany jako 
ten, który unika pracy, kiedy tylko może, 
ponieważ ludzie nie lubią pracować, trzeba 
ich zmuszać lub przekupywać; ludźmi należy 
kierować, ponieważ nie lubią brać odpowie-
dzialności, motywują ich wyłącznie pieniądze 
lub obawa o własne bezpieczeństwo, nie są 
twórczy, a wyjątki jedynie potwierdzają re-
gułę. Podejście Y jest przeciwieństwem tego 
pierwszego. Mówi, że praca jest człowiekowi 
potrzebna do rozwoju psychicznego; jeśli 
spełnione będą określone warunki, będzie 
się cieszył pracą, chętnie przejmie za nią 
odpowiedzialność. Dyscyplina wewnętrzna 
człowieka jest bardziej surowa niż dyscypli-
na zewnętrzna, w odpowiednich warunkach 
będzie on dążył do realizacji własnego po-
tencjału, będąc jednocześnie kreatywnym i 
pomysłowym.

Teorii motywacji jest wiele, np. opisane 
ponad 100 lat temu przez Roberta Yerkesa 
i Johna D. Dodsona prawa mówią, że dla 
każdego zadania istnieje optymalny poziom 
pobudzenia, a im trudniejsze zadanie, tym 
niższy poziom tego pobudzenia. Oznacza to, 
że człowiek, który uzna zadanie przed nim 
stojące za nierealne lub oceni swoje szanse na 
jego wykonanie jako niewielkie, nie podejmie 
działania lub podejmie, ale bez zwiększone-
go zaangażowania. Z kolei zgodnie z teorią 
sprawiedliwości Johna S. Adamsa, wyniki 
są równe nakładom, co oznacza, że jeśli pra-
cownicy mają poczucie, iż wkład ich pracy w 
stosunku do innych jest większy, a nagrody, 
uznanie, ocena są takie same lub niższe – ich 
motywacja i zaangażowanie osłabną.

To zaledwie niewielki wycinek różnora-
kich teorii dotyczących motywowania, ale 
jakże wiele z niego wynika. Powie ktoś: teo-
ria teorią, to akademickie rozważania, a życie 
pisze własne scenariusze. Niekoniecznie.

A jaka praktyka...
Jeśli zapytamy młodych ludzi, którzy 

właśnie zaczynają pracę, jak wyobrażają 
sobie wymarzoną firmę, mówią oczywiście 
o wynagrodzeniu, o narzędziach do pracy, ale 
bardzo często w pierwszej kolejności mówią 

o ścieżce kariery, o możliwościach rozwoju, o 
atmosferze, która ma dla nich ogromne zna-
czenie, o docenieniu wysiłków, osobistego 
zaangażowania przez przełożonego.

Jeśli zapytamy pracowników z dużym 
stażem, co motywuje ich do pracy, co cenią 
we współpracy z innymi, to mówią o… samej 
współpracy, empatii, docenieniu, uznaniu ze 
strony szefa, atmosferze, zaufaniu, wzajemnej 
pomocy. Skoro tak, to jak to się dzieje, że 
zapominając o tym, firmy, ich menedżerowie 
wprowadzają atmosferę ostrej rywalizacji 
pomiędzy ludźmi w miejsce współpracy i 
wzajemnej pomocy, narzucają plany sprze-
dażowe, bez dania szansy ludziom, aby je na 
siebie samodzielnie i odpowiedzialnie przyjęli, 
angażując się w ich realizację. Paradoksalnie 
pracownicy, którym dano szansę na określenie 
wysokości sprzedaży, którą zrealizują, mający 
poczucie, że wszyscy pozostali członkowie 
zespołu również się angażują, po to aby zespół 
zrealizował określone zadania, biorą samo-
dzielnie na siebie więcej, niż gdyby im narzu-
cono, pracują z większym zaangażowaniem, 
ponieważ sami wzięli odpowiedzialność, a nie 
została im narzucona z góry. Zaczyna działać 
reguła zaangażowania i konsekwencji, która 
mówi, że jeśli sami podejmiemy się jakiegoś 
działania, będziemy konsekwentnie dążyć do 
jego realizacji. Reguła opisana przez Roberta 
Cialdiniego od dawna jest znana nie tylko 
psychologom.

W wielu firmach pokutuje jednak powie-
dzenie, że nagrodą jest… brak kary. Zamiast 
łapać ludzi na tym, co robią dobrze, wyłapuje 
się to, co robią źle. Zamiast uczyć, jak reali-
zować plany sprzedażowe, mówi się im, ile 
mają jeszcze zrobić, pytając, dlaczego jeszcze 
nie zostało to zrobione.

Uczmy zatem menedżerów, jak uczyć i 
motywować innych, jak wspierać i podnosić 
ludzi na duchu, budząc ich zaangażowanie i 
entuzjazm w tym, co robią, w miejsce stresu, 
przepracowania i strachu o to, czy zgodnie 
z piramidą Maslowa potrzeby fizjologiczne 
i bezpieczeństwa będą mieli zapewnione. 
Zaangażowania ludzi nie osiąga się strachem, 
popychając ich przed sobą; zaangażowanie 
i silną motywację pobudza się tworzeniem 
ludziom warunków i szans, zwykłą ludzką 
życzliwością, poczuciem sprawiedliwości w 
ocenie oraz autorytetem, który wynika nie ze 
stanowiska, lecz z osoby.

Źródło: kadry.nf.pl

Teorie motywacji a praktyka
Dla zarządzających zespołami sprzedawców w szczególności



117

Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 15/2010  06.08 – 19.08.2010 PRACA I NAUKA W NIERUCHOMOŚCIACH I BUDOWNICTWIE

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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Ponad połowa z 43 tys. ofert pracy 
opublikowanych w lipcu w internecie 
skierowana jest do osób z wykształceniem 
średnim ogólnym lub zawodowym. Tylko 
w internetowej giełdzie pracy infoPraca.pl 
takich ofert jest ponad 15 tys. i stanowią 
one ponad połowę wszystkich aktualnych 
propozycji pracy. To o jedną czwartą 
więcej niż przed rokiem. Wśród nich aż 
55 proc. to oferty pracy dla osób, które 
ukończyły licea ogólnokształcące, a 35 
proc. dla posiadających wykształcenie 
średnie zawodowe. 

Poszukiwani są pracownicy budowlani, 
mechanicy, blacharze, elektrycy, kierowcy, 
spawacze, instalatorzy, szklarze, kucharze 
oraz kelnerzy. Są także miejsca pracy 
w handlu dla kasjerów, magazynierów i 
sprzedawców. Absolwenci liceów ogólno-
kształcących mogą znaleźć w sieci oferty 
pracy na takie stanowiska, jak: sekretarka, 
pracownik administracji biurowej, windy-
kator, przedstawiciel handlowy, pracownik 
telefonicznego centrum obsługi klienta, a 
także ostatnio bardzo popularny doradca 

finansowy. Zaledwie 13 proc. to oferty 
dotyczące stanowisk kierowniczych. 

W Polsce osoby ze średnim wykształ-
ceniem mogą liczyć na zarobki pomiędzy 
1600 zł a 3600 zł brutto. Najwyższe place 
są oferowane pracownikom ze średnim 
wykształceniem w branżach takich, jak IT, 
ubezpieczenia, przemysł czy budownictwo. 
Mechanik samochodowy, spawacz czy ope-
rator sprzętu budowlanego może liczyć na 
wynagrodzenie między 5000 a 7000 zł brut-
to – mówi Beata Szilf-Nitka, dyrektor gene-
ralny internetowej giełdy pracy infoPraca.
pl. Najbardziej intratne posady budowlane 
czy rzemieślnicze proponują pracodawcy z 
Europy Zachodniej i Skandynawii.

Z informacji GUS wynika, że w I kwartale 
2010 r. wśród osób posiadających wykształ-
cenie średnie zawodowe, aktywnych zawo-
dowo było 67 proc. Największe bezrobocie 
z kolei panowało wśród grupy absolwentów 
liceów ogólnokształcących – 13,5 proc. 

Od początku roku obserwujemy wzrost 
liczby ofert na rynku pracy. Większość ma-
łych i średnich przedsiębiorstw z większym 

optymizmem spogląda na drugą połowę 
roku. Należy pamiętać, że ponad 46 proc. 
właścicieli takich firm ma wykształcenie 
średnie ogólnokształcące lub zawodowe, i 
to oni tworzą najwięcej miejsc pracy dla ab-
solwentów szkół zawodowych oraz liceów i 
techników – dodaje Beata Szilf-Nitka. – Jeśli 
sytuacja gospodarcza nie ulegnie zmianie, w 
kolejnych miesiącach będziemy obserwować 
dalszy wzrost liczby ofert pracy. 

Chętnych na oferty zaadresowane do 
osób ze średnim wykształceniem nie bra-
kuje. W ciągu ostatniego roku z 33 do 41 do 
wzrosła średnia liczba osób aplikujących 
na jedną propozycję. W ciągu ostatnich 12 
miesięcy najwięcej chętnych aplikowało 
na ogłoszenia pochodzące z Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia i Poznania. Według 
danych internetowej giełdy pracy info-
Praca.pl, wśród szukających zatrudnienia 
przeważają ludzie młodzi. Z pośród ponad 
2 mln zarejestrowanych użytkowników 
infoPraca.pl prawie 35 proc. kandydatów 
nie ukończyło 30 roku życia.

Źródło: infoPraca.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

Więcej pracy dla absolwentów liceów i techników
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W przeprowadzonym badaniu pod 
uwagę wzięto m.in. politykę rządu, do-
stęp do źródeł finansowania, wykształ-
cenie i szkolenia, prawny i społeczny 
status kobiet oraz otoczenie biznesowe. 
Sytuacja kobiet na europejskich rynkach 
pracy jest zróżnicowana. Pogląd, iż 
kobiety są mniej aktywne od mężczyzn 
powoli się zmienia. Nadal jednak w 
przypadku kobiet istnieje większe ryzyko 
znalezienia się w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy. Kobiety, które utraciły 
pracę, są obarczone większym ryzykiem 
nie znalezienia pracy niż mężczyźni, 
wielu pracodawców postrzega bowiem 
kobiety jako mniej dyspozycyjne, na 
przykład z powodu łączenia pracy za-
wodowej z obowiązkami rodzinnymi. 
Kluczowe więc stają się działania w 
ramach aktywnej polityki pracy, które 
zmierzają do poprawienia sytuacji kobiet 
na rynku pracy, na przykład dostępność 
do usług opiekuńczych (żłobki, przed-
szkola), wprowadzenie elastycznych 
form zatrudnienia z zachowaniem 
ochrony zatrudnienia i dochodów czy 
odpowiednich systemów urlopowych – 
mówi Fiona Harvey Szef ds. Rozwoju 
CIMA (Chartered Institute of Manage-
ment Accountants) w Polsce.

Polska a Europa
W krajach Europy Zachodniej ko-

biety stanowią przeważający odsetek 
absolwentów studiów wyższych, coraz 
częściej obejmują również kierowni-
cze stanowiska nie tylko w małych lub 
średnich firmach, ale również w mię-
dzynarodowych korporacjach. W Polsce 
kobieta na rynku pracy ma sytuację trud-
niejszą niż mężczyzna. Według GUS w 
I kwartale 2010 r. wśród osób biernych 
zawodowo przeważały kobiety. Prawie 
połowa z nich (44,8 proc.) była w wieku 
produkcyjnym, czyli między 18 a 59 ro-
kiem życia. Większość kobiet biernych 
zawodowo to kobiety posiadające niski 

poziom wykształcenia. Przed rządami 
wielu europejskich państw, w tym również 
Polski, stoi wyzwanie, aby wyeliminować 
nierówności płci w zatrudnieniu i ułatwić 
zarówno kobietom, jak i mężczyznom 
godzenie życia zawodowego i rodzinnego. 
Dlatego tak ważne jest wprowadzanie 
inicjatyw i programów, które mają na celu 
wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn 
na rynku pracy, bowiem im więcej w 
danym kraju osób pracuje, tym wyższy 
jest wzrost gospodarczy. Pozytywnym 
sygnałem są dane pochodzące z raportu 
Komisji Europejskiej „Równość kobiet i 
mężczyzn – rok 2010”, które mówią, że 
udział kobiet w rynku pracy i ich wkład 
we wzrost gospodarczy UE od 1995 roku 
wzrósł o jedną czwartą – dodaje Harvey.

Mniej się boimy?
W Polsce zaczyna zmniejszać się po-

czucie zagrożenia bezrobociem. Tylko 
co trzecia osoba pracująca (32 proc.) 
obawia się utraty pracy, w tym co czter-
nasta (7 proc.) bardzo poważnie liczy się 
z taką ewentualnością. Ponad 64 proc. 
zatrudnionych nie boi się bezrobocia, co 
więcej, aż 30 proc. z nich jest pewne, że 
utrzyma swoje dotychczasowe miejsce 
pracy – wynika z majowego sondażu 
CBOS. W przeciwieństwie do niektórych 
krajów UE, sytuacja na polskim rynku 
pracy stabilizuje się, a nawet zaczyna 
ulegać stopniowej poprawie. Niestety 
nadal nie można jednoznacznie określić, 
czy możemy się spodziewać wyraźniej 
poprawy, bowiem skutki znaczących 
zmian społeczno-gospodarczych za-
chodzących w Europie będą widoczne 
dopiero w perspektywie długofalowej. 
Na pewno pozytywnym sygnałem stało 
się niedawne wprowadzenie nowej unij-
nej strategii gospodarczej Europa 2020. 
Strategia ta ma pomóc Europie wyjść z 
kryzysu, m.in. poprzez zwiększenie kon-
kurencyjności, promocji zatrudnienia, 
poprawy poziomu edukacji i warunków 

sprzyjających innowacjom, badaniom i 
rozwojowi – mówi Fiona Harvey.

Zatrudnienie rośnie
Popyt na nowych pracowników za-

czyna wzrastać, według GUS przeciętne 
zatrudnienie w firmach w maju 2010 roku 
osiągnęło 5,319 mln osób i wzrosło w 
stosunku do kwietnia o 0,2 proc. W po-
równaniu do maja 2009 r. było wyższe o 
0,5 proc. Z kolei Wskaźnik Rynku Pracy 
(WRP), informujący z wyprzedzeniem 
o zmianach w wielkości bezrobocia, 
zmniejsza się już kolejny miesiąc z 
rzędu – podało Biuro Inwestycji i Cykli 
Ekonomicznych. Ponadto autorzy ba-
dania podkreślają, że w I kwartale 2010 
roku przeciętny bezrobotny poszukiwał 
zatrudnienia o ok. 25 dni krócej niż przed 
rokiem, jak również o ponad miesiąc 
krócej niż w ostatnim kwartale 2009 
roku. Do poprawy sytuacji na rynku 
pracy na pewno przyczynia się zwięk-
szone zapotrzebowanie na pracowników 
tymczasowych. Wyraźnie widać także, że 
firmy chętnie pozyskują dotacje unijne 
na szkolenia dla pracowników. Jedno 
z najnowszych badań PARP wykazało, 
że w ciągu ostatnich dwóch lat prawie 
84 proc. firm małych i średnich zainwe-
stowało w szkolenia pracowników. Nie 
bez znaczenia są również inicjatywy 
na szczeblu rządowym czyli programy 
aktywizacji bezrobotnych, np. osób do 
30 roku życia, jak również aktywizacja 
bezrobotnych i poszukujących pracy 
na terenach dotkniętych przez klęski 
żywiołowe w celu likwidacji skutków 
tegorocznej powodzi – podsumowuje 
Fiona Harvey.

Źródło: www.kadry.nf.pl

W artykule wykorzystano dane pochodzące 
z raportu Economist Intelligence Unit „Women’s 
economic opportunity” – kwartalnej informacji 
o aktywności ekonomicznej ludności (I kwartał 
2010 r.) opracowanej przez GUS, oraz badania 
CBOS „Nastroje społeczne w maju”.

Polka na szarym końcu wśród  
Europejek na rynku pracy

Pozycja kobiet na rynku pracy w Polsce wciąż jest nie najlepsza. Polska zajmuje 26 miejsce spośród 34 państw euro-
pejskich zbadanych w rankingu oceniającym sytuację kobiet na rynku pracy przygotowanym przez ośrodek badawczy 
Economist Intelligence Unit. Według badania kobietom najlepiej pracuje się w Szwecji, Belgii, Norwegii, Finlandii 

i Niemczech. Na końcu rankingu znalazły się m.in. Ukraina, Serbia, Mołdawia i Rosja.
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Przydatne adresy
UrzĘdy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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