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Letnie miesiące to w Krakowie okres wzmożonego ruchu 
na rynku wynajmu mieszkań. Tysiące studentów przemierza-
ją miasto w poszukiwaniu pokoju na kolejny rok. Zarówno 
właściciele mieszkań, jak i przyszli najemcy będą musieli 
podjąć wiele decyzji. Aby uniknąć tych niewłaściwych i bez 
kłopotów zawrzeć korzystną umowę, warto przeczytać porady 
Marka Biegockiego.

W najnowszym numerze „Krakowskiego Rynku Nie-
ruchomości” można również przeczytać tekst Ewy Łapy 
o plombach, czyli wzbudzających wiele kontrowersji nowych 
budynkach wśród starej zabudowy. Autorka zastanawia się, 
czy warto w nich zamieszkać i jak im się udaje dopasować 
do architektury Starego Miasta. Natomiast dla zwolenników 
tradycji sytuację na rynku przedwojennych kamienic omawia 
Krzysztof Bartuś.

Ponadto Ewa Staszczyk pisze, czy wakacyjne upały można 
wykorzystać do oszczędzania energii, Karolina Dorda dora-
dza, jak złożyć pozew grupowy, a inwestycje w Bronowicach 
przedstawia Wojciech Porębski.

Życzymy przyjemnej lektury
Redakcja
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50 mln euro do podziału. Regionalny Program Operacyjny w 
województwie małopolskim wciąż dysponuje kwotą 50 mln euro 
dotacji z Unii Europejskiej. W ramach poszczególnych działań 
można zdobyć dofinansowanie m.in. na zwiększenie atrakcyjno-
ści turystycznej regionu, ochronę dziedzictwa przyrodniczego lub 
gospodarkę odpadami. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego mogą się starać o środki 
w ramach Działania 6.1, schemat A, obejmującego rewitalizację 
zdegradowanych osiedli mieszkaniowych i terenów poprzemy-
słowych, renowację obiektów użyteczności publicznej, remonty 
części wspólnych domów wielorodzinnych i odnowę obiektów in-
frastruktury społecznej. Do podziału pozostało 5,4 mln euro, nabór 
wniosków trwa do października.
Stadion Cracovii bliski ukończenia. Prace modernizacyjne na 
stadionie Cracovii wkroczyły w ostatnią fazę. Montowane są 
krzesełka na trybunach, instalacja podgrzewająca murawę i mo-
nitoring mający objąć cały obszar stadionu. Planowany termin 
zakończenia prac to 30 września 2010. Odnowiony stadion ma 
pomieścić przeszło 15 tys. osób. Będzie on widownią wydarzeń 
sportowych i kulturalnych. Już na 2 października zaplanowano 
inscenizację „Strasznego dworu”. Modernizacja stadionu re-
alizowana jest przez konsorcjum firm niemieckiej Alpine Bau 
Deutschland AG, austriackiej Alpine Bau GmbH, oraz polskich 
Alpine Construction Polska Sp. z o.o i KPBP „Budus” S.A. Koszt 
inwestycji to 156 mln zł.
Program ochrony przeciwpowodziowej. Rząd planuje przezna-
czyć na ochronę przeciwpowodziową dorzecza górnej Wisły po-
nad 13 mld zł do końca 2030 roku. Według założeń porozumienia 
zawartego z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie i Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
środki mają zostać przeznaczone na budowę wałów, zbiorników 
retencyjnych i regulację koryt rzek. Program ma objąć aglome-
rację krakowską, Tarnów i Nowy Sącz. Nie wiadomo jeszcze, 
czy fundusze będą pochodzić ze środków unijnych, czy z budże-
tu krajowego. Dyskusje nad programem, koordynowanym przez 
MSWiA, trwają od 2006 roku.
Z Bronowic do Nowohuckiej tramwajem. Oddano do użytkowa-
nia nowy fragment torowiska łączący rondo Grzegórzeckie z ul. 
Nowohucką. Kursowanie na nim rozpoczęła linia tramwajowa nr 
20 wyruszająca z Bronowic. Z powodu braku pętli tramwajowej na 
dojeździe do ul. Nowohuckiej, linia jest obsługiwana przez wago-
ny dwukierunkowe. Na trasie zastosowano tzw. zielone torowisko, 
tłumiące drgania i wyciszające hałas podczas jazdy. Gotowy frag-
ment torowiska jest częścią trasy o długości 4,2 km, która będzie 
prowadzić od ronda Grzegórzeckiego przez most Kotlarski, ul. Her-
linga-Grudzińskiego, Klimeckiego, Kuklińskiego do ul. Lipskiej i 
Golikówki. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm ZUE SA, 
Strabag Sp. z o.o., „ENERGOPOL” Sp. z o.o., Tchas Polska Sp. 
z o.o. Koszt budowy ma wynieść ok. 155 mln zł. Przewidywany 
termin oddania całości torowiska to kwiecień 2011 roku.
Opóźnienia na Długiej. Planowane pierwotnie na 6 lipca zakoń-
czenie remontu ul. Długiej może przeciągnąć się nawet do wrze-
śnia. Opóźnienie wynika z zastrzeżeń dotyczących realizacji re-
montu. Mieszkańcy ulicy narzekają m.in. na uszkodzenia kamienic 
oraz źle wyprofilowane chodniki. ZIKiT zapewnia, że kontrolu-
je postęp prac i na bieżąco zleca wymagane poprawki. Remont 
Długiej rozpoczął się w marcu, obejmuje modernizację instalacji 
wodociągowej oraz wymianę nawierzchni ulicy i torowiska. Wy-
konawcą jest firma Mota-Engil Polska S.A.
Ułatwienia dla dłużników. Wchodzą w życie nowe przepisy 
dotyczące spłacania zadłużenia wobec miasta przez najemców 
gminnych lokali mieszkalnych. Raty będzie można spłacać przez 
72 miesiące, czyli dwukrotnie dłużej niż do tej pory. Dodatkowo 
dłużnicy, którzy do 5 sierpnia 2011 r. uregulują 70 proc. należno-
ści oraz będą terminowo wnosić opłaty bieżące, będą mogli starać 
się o umorzenie pozostałych 30 proc. zaległości. Ułatwienia mają 
zwiększyć ściągalność zaległości.

Z Krakowa Tabela kursów średnich walut nr 145/A/NBP/2010 na dzień 12.08.2010
1 USD 3,1215
1 EUR 4,0134
1 CHF 2,9565
1 GBP 4,8872
1 UAH 0,3953
1 CZK 0,1618
1 RUB 0,1021

Cena 1 uncji złota 24-karatowego w próbie 999:
 skup   3689,39 zł
 sprzedaż   4242,80 zł
Cena wykorzystywana m.in. do wyceny monet       
(dane na dzień 12.08.2010; źródło: NBP)

Stopa referencyjna 3,50%
(Oprocentowanie roczne)
(dane na dzień 12.08.2010; źródła własne)       

Depozyty międzybankowe (3 mies.) Oprocentowanie roczne
WIBOR PLN 3,81 
EURIBOR EURO 0,899
LIBOR
 CHF 0,1733

EUR 0,8322
USD 0,4181
GBP 0,7441

(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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Finał konkursu na Budynek Roku 2010. Międzynarodowy Festiwal 
Architektoniczny odbędzie się 3–5 listopada w Barcelonie. Odrestau-
rowana wrocławska Renoma to jedyna polska inwestycja zakwali-
fikowana do finału konkursu architektonicznego na Budynek Roku 
2010. Festiwal jest dorocznym spotkaniem architektów z całego świa-
ta. Podczas seminariów ponad 1000 uczestników będzie dyskutować 
o kierunkach w światowej architekturze oraz omówi projekty nade-
słane z 80 krajów. Dom handlowy Renoma został zgłoszony w kate-
gorii „New and old”, czyli obiekty po rewitalizacji lub przebudowie. 
Autorem projektu jest Maćków Pracownia Projektowa z Wrocławia. 
Architekci stworzyli stylistyczną i formalną kontynuację zabytkowej 
części budynku. Do dawnego domu handlowego P.D.T. przyłączyli 
nowoczesną bryłę, utrzymaną w architekturze modernizmu. Renoma, 
czyli przedwojenny Wertheim, to stały element powojennego Wrocła-
wia. Obiekt powstał w 1930 roku, a w 1977 został wpisany do rejestru 
zabytków jako dzieło europejskiego modernizmu (w jego luksusowej 
odmianie Art Déco).
Złoty się umacnia. Umocnienie złotego może pomóc w walce ze 
wzrostem cen. Według optymistycznych prognoz, pod koniec roku 
kurs może wynosić 3,80 zł za euro i 2,80 zł za dolara. Umocnienie 
złotego może wpłynąć na spadek cen produktów sprowadzanych z 
zagranicy. Należy jednak pamiętać, że prognozy walutowe obarczone 
są ryzykiem błędu. Wpływają na nie zarówno czynniki wynikające 
z kondycji finansowej naszego kraju, jak i zagranicy – a te bywają 
zmienne.
Mniej mieszkań oddanych w czerwcu. Według danych podanych 
przez GUS, w pierwszych sześciu miesiącach 2010 roku oddano o 
16 proc. mniej mieszkań niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Ogólna liczba mieszkań oddanych do użytkowania w I półroczu wy-
niosła 63 993. Podobnie jak w miesiącach poprzednich, największy 
udział w liczbie oddawanych mieszkań mają inwestorzy indywidual-
ni. Podaż mieszkań z tego segmentu przekracza 50 proc. W tej grupie 
również odnotowano spadek liczby oddawanych lokali w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Zmniejszyła się liczba wydanych pozwoleń na 
budowę, można więc zakładać dalszą obniżkę podaży w przyszło-
ści. O prawie 1/3 mniej mieszkań oddali w tym roku deweloperzy, 
tj. 32 709, a więc o 29,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 
roku ubiegłym. W czerwcu oddano ogólnie do użytkowania 10 940 
lokali mieszkalnych. Najwięcej lokali oddano z grupy indywidual-
nych – 5371 oraz przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – 4755. 
Zdecydowanie najmniej mieszkań stanowią lokale spółdzielcze oraz 
zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe. Mieszkania z tych 
dwóch segmentów obejmują tylko niecałe 7 proc. z ogólnej liczby 
lokali oddanych do użytkowania. 
Dofinansowanie projektu „Budowa Trasy Mostu Północnego”. 
4 sierpnia pomiędzy miastem stołecznym Warszawa a Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych podpisana została umowa o dofi-
nansowanie projektu „Budowa Trasy Mostu Północnego”. Zakres 
przedsięwzięcia obejmuje budowę Trasy Mostu Północnego na od-
cinku od węzła z ul. Modlińską do węzła przesiadkowego „Młociny” 
o długości 4,3 km. Głównym celem inwestycji jest skrócenie czasu 
podróży pomiędzy prawo a lewobrzeżną częścią Warszawy. Inwesty-
cja przyczyni się do odciążenia pozostałych warszawskich mostów 
drogowych, w tym – przede wszystkim – mostu Grota-Roweckiego. 
Most Północny będzie ósmym drogowym mostem na Wiśle w War-
szawie. Całkowity koszt projektu to 1 150 581 207 zł, z czego unijne 
dofinansowanie wyniesie 374 599 231 zł. Inwestorem budowy Tra-
sy Mostu Północnego jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. 
Wykonawcą robót budowlanych odcinka od ul. Pułkowej do ul. Mo-
dlińskiej jest konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., SANDO Budownictwo Pol-
ska S.A., Construccciones Sanchez Dominguez S.A. (Hiszpania),  
KROMISS – Bis Sp. z o.o. (Polska).

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 czerwcu 2010 roku
złoty  2,6% w porównaniu z rokiem 2009
euro  1,4% w czerwcu 2010 r.
(źródło: Główny Urząd Statystyczny, Eurostat - Biuro Statystyczne Unii Europejskiej w Luksemburgu)

Stopa bezrobocia
w Krakowie:  4,6% w czerwcu 2010 r. 
w Małopolsce:  9,6% w czerwcu 2010 r. 
w kraju:  11,6% w czerwcu 2010 r. 
(dane na dzień 06.08.2010, 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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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



90

RYNEK WTÓRNY Krakowski Rynek Nieruchomości  Nr 16/2010  20.08 – 03.09.2010

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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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

MICHAŁOWICE - BH686
Dom – 222 m2

Cena: 990.000 zł

KRAKÓW, PĘKOWICKA - BHw239
Mieszkanie – 50 m2 - 2 pokoje

Cena miesięcznie: 1450 zł + media

KRAKÓW, GOŁAŚKA - BH682
Mieszkanie – 52 m2

Cena: 300.000 zł

KRAKÓW, KRASZEWSKIEGO - BH672
Apartament – 52 m2

Cena: 546.000 zł

SIERCZA - BH685
Działka - 900 m2
Cena: 299.000 zł

KRAKÓW, BRONOWICKA - BHw244
Lokal – 34 m2 - 2 pomieszczenia

Cena miesięcznie: 2000 zł + opłaty

SWOSZOWICE - BH683
Dom – 130 m2

Cena: 900.000 zł

KRAKÓW, ŚW. TOMASZA - BH688
Mieszkanie – 90 m2
Cena: 1.370.000 zł

RZĄSKA - BHw246
Dom – 190 m2 - 6 pokoi

Cena miesięcznie: 5000 zł netto + media

RZĄSKA - BHw251
Dom – 390 m2 - 13 pokoi

Cena miesięcznie: 14.900 zł + media

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

TWÓJ PARTNER NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

KRAKÓW, ok. LIMANOWSKIEGO - BHw249
Mieszkanie/Lokal – 68 m2 - 2 pokoje
Cena miesięcznie: 2000 zł + media

KRAKÓW, TURNIEJOWA - BHw245
Mieszkanie – 65 m2 - 3 pokoje

Cena miesięcznie: 1600 zł + opłaty
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Lofty w Młynie (Zabłocie)
61 m2, 2 pokoje: 2900 zł/ mies.
58 m2, 2 pokoje: 2500 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, duży balkon 

4500 zł All inclusive

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

miejsce postojowe
1 200 000 zł 

Osiedle Eldorado
35 m2, 1 pokojowe

350 000 zł

WYNAJEM

SPRZEDAŻ

ul. Królowej Jadwigi
155 m2, ekskluzywny dom

7000 zł/ mies.

ul. Zwierzyniecka (Angel Plaza)
54 m2, 2 pokoje, balkon

3000 zł

ul. Łobzowska  
(Sobieski Residence)

58 m2, 2 pokoje
820 000 zł

Kremerowska Residence
Mieszkania od 47 – 140 m2

Ceny od 14 000 zł/ m2

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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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

OS. STRUSIA 18/ Nowa Huta
Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 36,69 m2, na 6 piętrze w 10-cio 

piętrowym ocieplonym bloku. Okna PCV, drzwi zewnętrzne nowe. 
Dobra propozycja dla młodego małżeństwa.

Cena 204.000 zł       BNP-2896      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
Dwie garsoniery o pow. 19 i 22 m2 na ul. Zyblikiewicza 5.  

Super lokalizacja: 3 min. od Rynku Głównego!
Cena każdej: 198.900 zł        BNP-2686, 2687

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, Możliwość zakupu!   BNP-2722, 2980,2981

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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nieruchomości
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
27 m2 – ul. Armii Krajowej – II/XI, NOWE, balkon – 275 000 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 – 279 000 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
49,5 m2 + miejsce parkingowe – ul. Friedleina – IV/IV, taras 13 m2 
– 420 000 zł
52 m2 - ul. Rydla - II/III, do remontu - 372 000 zł
57,6 m2 – ul. Chopina – III/III, 2 balkony – 449 000 zł
58 m2 – Podgórze ul. Celna – II/II – 389 000 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
71 m2 – ul. Syrokomli – I/IV, balkon – 650 000 zł
73 m2 – ul. Kielecka – I/III, balkon, loggia – 660 000 zł
74 m2 – ul. Moniuszki – III/III, balkon, do remontu, C.O. nowe – 480 000 zł
80 m2 – ul. Warszawska – III/III, balkon, w atrakcyjnej kamienicy 
– 700 000 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
63 m2 – ul. Królewska – III/IV, w odnowionym bloku, do remontu, 
bardzo dobry rozkład – 450 000 zł
69,1 m2 p.c. - ul. Loretańska - III/III, NOWY apartament na poddaszu 
– 697 000 zł
70,4 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 pozwoleniem i rozpoczętą budową – 
850 000 zł
ul. św. Krzyża – strych 392 m2, z pozwoleniem na budowę 475 
PUM – 3 450 000 zł

Domy sprzedaż
Siedlec k/Krzeszowic 35 m2 + 7 a – mały, drewniany domek 
w pięknym miejscu, do remontu – 125 000 zł

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, wolno-
stojący, murowany, działka widokowa, zagospodarowana - 365 000 zł, 
of.DZ/212
ok. Kalwarii Zebrzydowskiej 100 m2 + 42 a + stodoła - drewniany, 
wolnostojący, w pięknej okolicy z widokiem na klasztor, do remontu 
- 280 000 zł, of.DZ/217
Kaszów gm. Liszki ok. 100 m2 + 16 a - wolnostojący, parterowy, 
z 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
Rybna 120 m2 + 12 a + stodoła – wolnostojący, murowany, z lat 
60-tych, do remontu – 300 000 zł,
Tomaszowice 130 m2 + garaż + 8 a – wolnostojący, stan deweloperski, 
wysokiej jakości materiały, widokowa działka – 660 000 zł, of.DZ/186
Balice 140 m2 + 7 a – stan surowy otwarty z 2009 r., ładny, na 
atrakcyjnej działce – 380 000 zł, of.DZ/247
Tenczynek 140 m2 + 19 a + budynek gospodarczy 84 m2 – 
murowany, wolnostojący, atrakcyjny, w trakcie generalnego remontu 
– 335 000 zł, of.DZ/242
Wielka Wieś 143,5 m2 + 8 a + garaż – wolnostojący, do wykończe-
nia – 620 000 zł, of.DZ/195
Tonie ok. ul. Łokietka 150 m2 + 18 a + 60 m2 garaż – 7-letni, pięk-
ny 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 bliźnia-
ka, 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 – budowlana z WZ, uzbrojona – 380 000 zł, of.D/411
Wola Justowska ul. Rzepichy 7,53 + 2 x 9,93 a – widokowe z WZ 
– 90 000 zł/a, of.D/404
Korzkiew 8 a – budowlana, uzbrojona, widokowa – 185 000 zł, of.D/446
Giebułtów 8,11 + 8,31 + 9,28 a – budowlane, atrakcyjne, obok siebie 
– 23 500 zł + VAT/a, of.D/405

Zagacie 8,6 a – atrakcyjna, położona na leśnej polanie w sąsiedz-
twie nowych domów – 135 000 zł, of.D/450
Bronowice ul. Tetmajera 9,13 a – atrakcyjna, WZ, w pełni uzbrojo-
na, ogrodzona – 890 000 zł
Bolechowice 9,6 a – budowlana, uzbrojona, widokowa – 250 000 zł, 
of.D/449
Sanka 9,6 a – atrakcyjna, widokowa, uzbrojona, ogrodzona – 119 000 zł, 
of.D/451
Lasek Łegowski 9,62 + 11,42 a – budowlane, WZ – 260 000 zł 
i 300 000 zł, of.D/429
Soboniowice 9,84 a – działka widokowa, atrakcyjna z pozwoleniem 
- 235 000 zł, of.D/365
Brzezie 10 a – budowlana, widokowa – 210 000 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 wi-
dokiem na Wisłę – 200 000 euro, of.D/418
Łuczanowice 2 x 10 a + 14,7 a – budowlane, piękne, widokowe  
– 15 000 zł/a
Okleśna 10 a – budowlana – 70 000 zł, of.D/438
Przegorzały 10 a – budowlana, uzbrojona – 800 000 zł, of.D/434
Zelków – Wyźrał 10 a – widokowa, z pozwoleniem na budowę, 
uzbrojona – 300 000 zł
Świńczów gm. Skała 2 x 10 a i 12 a - piękne, widokowe, budowlane 
- 20 000 zł/a, of.D/372
Nowa Wieś gm. Skała 11 a – budowlana – 85 000 zł, of.D/374
Rajsko ul. Osterwy 11,12 a – widokowa, wśród nowo budowanych 
domów – 330 000 zł, of.D/452
Tonie 11,31 a – budowlana, WZ – 340 000 zł, of.D/366
Branice 11,7 a - budowlana, obok dworu w Branicach - 115 000 zł, 
of.D/359
Bibice 11,85 a – budowlano-rolna, widokowa, uzbrojona, działka 
z rozpoczętą budową – 262 000 zł
Bielany 12 a – ładna, bez WZ - 420 000 zł, of.D/97
Cianowice 12 a – budowlana, z pozwoleniem na budowę, wykona-
ne fundamenty – 152 000 zł
Maszyce 12 a - widokowa, budowlana - 190 000 zł, of.D/387
Skotniki ul. Królówka 12,62 a – budowlana, WZ, widokowa – 450 000 zł
Baczyn 2x13 a – budowlane, widokowe, obok siebie – po 195 000 zł, 
of.D/403
Smroków k/Słomnik 2x13 a - budowlana, widokowa - po 68 000 zł, 
of.D/436
Modlnica 4x14 a – budowlane, widokowe – 28 000 zł/a
Smardzowice 15 a – budowlana, ładnie położona – 180 000 zł, of.D/427
Piaski 15,95 a - budowlana, aktualna WZ - 550 000 zł, of.D/396
Czułówek 3 x 17 a - budowlane, widokowe – po 170 000 zł, 
of.D/398
Poręba Żegoty 19,32 a – budowlana, uzbrojona, ładnie położona, 
możliwość podziału –160 000 zł, of.D/443
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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Nieruchomości

www.twoj-dom.com.pl
Więcej 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 BLI NIACZEJ W WIELICZCE PRZY
UL. DOBCZYCKIEJ.SUPER CENY .STANY DEWELOPERSKIE W CENIE OD 349TY NA 2 AROWEJ DZIA CE
DO 450TYS NA 8 AROWEJ .KONTAKT W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMO CI -BIURO WIELICZKA

Ż
Ś Ł

Ś
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 3 pok 61 m 3 pok 303 tys.
Wola Duchacka 2 pok 48 mkw 280 tys
Kraków Sródmie cie 2 pok 48 mkw 365 tys.
Kraków ul.D uga 70 mkw 502 tys.
Wieliczka 39 mkw 160 tys.
Heleny 3 pok 62 mkw 318 tys
Kurdwanów 2 pok 33 mkw 250 tys
Koz ówek 2 pok 37 mkw 235 tys
Dygasi skiego 2 pok 52 mkw 2 ar ogród 320 tys
Domy
Lednica Górna 160 mkw 7 ar 610 tys.
gm. Niepo omice 180m 22ar 450tys.
Niepo omice 160 mkw 396 tys.
Zabierzów Boche ski 180 mkw 1,5 h 510 tys.
Dom Libertów 7.09 ar 170 mkw 505 tys.
Wola Batorska do wej cia 135 mkw 460 tys.
Dzia ki
Konary 30ar 169tys.
Czajna WZ 10 ar 354 tys.
Niepo omice 8 ar 80 tys.
Choragwica 10 ar 145 tys.
Wy ynna 10 ar WZ 149 tys.
Libertów 11 ar 159 tys.
Chor gwica 21 ar 162 tys.
Centrum Niepolomic 10 ar 155 tys.
Swoszowice 5 ar 159 tys.
Mogilany 11 ar 193 tys.
Komercja
Wieliczka zak . prod. 350 m2- 6 ar 700 tys.

ś
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ł
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ą
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MIESZKANIA

Szkolne 16,33m2 gars. 125000zł
Tysi clecia 35 m 2pok
Przy Arce 31m po rem 2pok 210000z
Stalowe 47m 2pok 225000z
Strusia 39m 2pok 245000z
Centrum C 47,5m
Teatralne 50m 2pok 275000z
Wysokie 56m 3pok 289000z

ą
ł

ł
ł

ł
ł

2pok 252000zł

Kocmyrzów okolice- mieszkanie 2pok 52m2+
garaż 22m2+ działka 5ar cena-160000zł

DZIAŁKI

DOMY

LOKAL-WYNAJM

gm.Kocmyrzów 8,5ar B 58000zł
gm.Kocmyrzów 12ar B 120000zł

Igołomia 120m 35ar 205000zł
ok. Brzeska 180m 20ar-300000zł

Głowackiego 48m w.stand. klimatyzowany,
witryna-cena-2300zł netto+czynsz

Książnice Wielkie 120m 235000zł

187000zł
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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 remon-
tu, 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 - antycz-
ne, 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

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

OBOZOWA, 3-pok., 58,5 m2, II p./III p., 2002 r., 2 balkony, 
superkomfortowe.
Cena 410.000 zł

STRZELCÓW, 3-pok., 81,4 m2, III p./IV p., 1995 r., balkon, 
stan b. dobry.

Cena: 545.000 zł do negocjacji

ZWIERZYNIECKA-WIDOK NA WAWEL,  
3-pok. apartament 90 m2, IV p./IV p., II-poz., superkomfortowy.

Cena 1.350.000 zł

MIESZKANIA - SPRZEDAŻ:
2-pokojowe
KOŁOWA, 45,5 m2, II p./XIII p., 2009 r., wysoki standard, kapitalna lokalizacja, 399.000 zł
PRĄDNICKA, 63 m2, I p./II p., piękne, przestronne, kameralna kamienica, 415.000 zł
SALWATOR, 47,5 m2, I p./IV p., 2000 r., balkon, stan idealny, 439.000zł
PĘDZICHÓW, 35 m2(całkowita 42 m2), III p./III p., 2000 r, II-poziomowe, 299.000 zł

3-pokojowe
JASNA, 70 m2, II p./III p., 1999 r., duży balkon, 546.000 zł do negocjacji
SALWATOR, 73,4 m2, I p./IV p., 2000 r., balkon, dwie łazienki, 672.000 zł do negocjacji
NAD SUDOŁEM, 47,4 m2, IV p./IV p., lata 70-te, loggia, 340.000 zł do negocjacji
ŻÓŁKIEWSKIEGO, 78 m2, 0/II p., kamienica, 445.000 zł do negocjacji
WESELE, 80 m2, III p./III p., 1999 r., stan idealny, 510.000 zł
UŁANÓW, 50 m2 (cał.87 m2), II p./II p., 2002 r., stan idealny, 435.000 zł

BARTLA, 70 m2, I p./III p., 2002 r., balkon, piękne, komfortowe, 450.000 zł
RADZIKOWSKIEGO, 67 m2, III p./IV p., 2001 r., 2 balkony, 2-poziomowe, 495.000 zł

4 i 5-pokojowe
SOLSKIEGO, 4-pok., 115 m2, IV p./V p., 1996 r., duży balkon, super eleganckie, 610.000 zł
OBOZOWA, 5-pok, 115 m2, III p./IV p., 2003 r., 2 balkony, garaż, śliczne, 599.000 zł  
OKAZJA!!!
SIEWNA-OS.MOZARTA, 5-pok., 105 m2, I p./III p., 2007 r., balkon, okazyjna cena 545.000 zł

DOMY - SPRZEDAŻ:
DOBREGO PASTERZA, szeregówka, 1998 r., stan dobry, 950.000 zł do negocjacji
MICHAŁOWICE, wolnostojący, 2008 r., 10 a, basen, sauna, 1.320.000 zł
KANADYJSKA, Zielonki, szeregówka, wysoki standard, cena do negocjacji 760.000 zł
SYGNECZÓW, gm. Wieliczka, wolnostojący, 12 a, stan deweloperski, 720.000 zł
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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

UL. ZWIERZYNIECKA (ANGEL PLAZA)
54 m2, 2 pokoje, balkon
3000 zł

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

BENEDYKTA CESARZA
220 m2, 6 pokoi
4000 zł/ mies.

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

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
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ
MIESZKANIA

Kraków, QQ 71,4 m2, I p., dwa balkony, nowe wykończo-
ne w bardzo dobrym standardzie. Teren ogrodzony 
i monitorowany, parking dla mieszkańców. Cena 
498.000 zł. Tel. 608-631-059

Kraków, Bielany, QQ 66,5 m2, I p., trzypokojowe, płd. 
–zach., balkon, parkiet egzotyczny, hipoteczne. Sprze-
da właściciel. Cena 8500 zł/m2. Tel. 512-121-441

Kraków, Dębniki,QQ  90 m2, atrakcyjne, przestronne, 
funkcjonalne mieszkanie położone na monitorowa-
nym i ogrodzonym osiedlu. Mieszkanie ogrzewane 
piecem gazowym, dwufunkcyjnym; 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, dwu-
pokojowe, świeżo po remoncie. Nowe podłogi - w 
pokojach wykładziny, nowa kuchnia, nowa łazienka. 
Budynek w trakcie remontu, planowany remont 
elewacji oraz klatki schodowej. Istnieje możliwość 
zakupu sąsiedniego mieszkania o powierzchni 57,45 
i uzyskania apartamentu o powierzchni ok. 104 m2. 

Czynsz 245 zł w tym 150 zaliczka na fundusz remon-
towy. Cena 660.000 zł. Tel. 884-106-029

Kraków, ul. GrzegórzeckaQQ , Grzegórzki, 84 m2, II p./ 
III p., trzypokojowe. Salon, dwie sypialnie, kuchnia, 
dwie garderoby, łazienka z kabiną prysznicową i wan-
ną, pomieszczenie gospodarcze, balkon. Ogrzewanie 
indywidualne gazowe, świetna lokalizacja, doskonała 
infrastruktura. Możliwość dokupienia miejsca posto-
jowego w podziemnym garażu. Cena 610.000 zł. Tel. 
602-308-161, e-mail: j.szelc@interia.pl

Kraków, ul. KołowaQQ , 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, 
trzypokojowe z osobną jasną kuchnią, łazienką z 
wc, przedpokoju, loggi oraz piwnicy. Okna PCV, 
podłogi drewniane, dwustronny, jasny, korzystny 
układ, pokoje nieprzechodnie, ustawne, wido-
kowe. Standard: do odświeżenia. Jest to bardzo 
dobra oferta dla osób ceniących sobie dobrą loka-
lizację i komunikację. W pobliżu cała infrastruktura 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODDASZE NA SPRZEDAŻ
STARE MIASTO – KRAKÓW

Ważna decyzja na przebudowę – ok. 200 m2 (3 mieszkania)

609 441 705
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Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, QQ 57 m2, parter 
w budynku czterorodzinnym. Mieszkanie dwupoko-
jowe z komórką lokatorską, ogrodzonym miejscem 
postojowym oraz wyjściem na ogród. Cena 345.000 
zł. Tel. 516-256-203

Kraków, ulQQ . Mackiewicza, 59,6 m2, IV p./IV p., 
trzypokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, WC, 
piwnica, balkon. Do remontu. W pobliżu szkoła, 
przedszkole, basen, supermarket, przystanek MPK. 
Tel. 788-190-665, e-mail: darzab228@wp.pl

Kraków, ul. Monte CassinoQQ , Dębniki, 98,3 m2 w 
nowym, wysokiej klasy budynku. Bardzo dobra loka-
lizacja, która zapewnia dogodne połączenie z każdą 
częścią miasta, świetny widok, 5 minut spacerem 
na Wawel. Apartament jest częściowo wykończony, 
zaaranżowany z myślą o przestrzeni i wygodzie. W 
cenie zawarte miejsce postojowe w garażu pod-
ziemnym. Tel. 664-941-300. Cena 1.080.000 zł. Tel. 
664-941-300, e-mail: kluska10@op.pl

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

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 
deweloperskich w nowoczesnym apartamenowcu 
Torre Verona, ochrona 24 h, przy pętli tramwajowej. 
Cena 224.000 zł. Tel. 781-459-815

Kraków, ul. Ks. MeieraQQ , Górka Narodowa, 40 m2, 
nowe M2, wykończone do zamieszkania: zabudo-
wa kuchenna z AGD w tym zmywarka, wystawa 
okien wschodnia, funkcjonalne, jasne, balkon, 
miejsce w garażu podziemnym wliczone w cenę. 
Własność hipoteczna bez obciążeń, wolne od za-
raz. Cena 347.000 zł do niewielkiej negocjacji. Tel. 
790-553-672

Kraków, Kurdwanów NowyQQ , 40 m2, VI p., blok- 
cegła 2003 rok, balkon, zadbane, wyposażone w 
AGD, dobra komunikacja. Cena 299.000 zł. Tel. 
504-209-807

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 2500 zł/a do negocjacji.
Tel. (18) 332-22-55

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 

Kraków – Sidzina, ul. Petrażyckiego
Gaj – gm. Mogilany, ul. Zadziele

Telefon 602-755-654

SPRZEDAM NOWE DOMY:
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Zamów w KRN.pl bezpłatny i największy  
w Polsce elektroniczny biuletyn rynku 

nieruchomości.www.krn.pl

Kraków, ul. Norymberska, QQ Zakrzówek, 82 m2 (cał-
kowita 92 m2), III p./III p., dwupoziomowe. Stan de-
weloperski + schody + pełna instalacja elektryczna. 
4 pokoje + kuchnia + łazienka + WC + garderoba 
+ przedpokój + piwnica 3,2 m2. Osiedle ogrodzone, 
bezpośrednie sąsiedztwo zalewu. Cena 550.000 zł 
do negocjacji. Tel. 601-765-329

Kraków, ok. Galerii KazimierzQQ , 27 m2, elegancka 
w pełni umeblowana z osobną kuchnią w zadbanej 
kamienicy. Mieszkanie bezczynszowe z KW + piwni-
ca, strych, miejsce postojowe na ogrodzonej działce. 
Cicha okolica, 10 min. piechotą do Rynku. Cena 
270.000 zł do negocjacji. Tel. 600-336-480

Kraków, ul. PalachaQQ , Krowodrza, 54 m2. Cena 
380.000 zł. Tel. 793-158-358, e-mail: marek.kapu-
sta@poczta.fm

Kraków, Polana ŻywieckaQQ , 48 m2, bezczynszowe 
dwupokojowe z ogrodem ok. 100 m2 w szeregowcu. 
Salon wraz z otwartą zabudowaną i wyposażoną 
kuchnią, jasny i przestronny. Mieszkanie urządzone, 
pozostaje pełna zabudowa kuchni wraz z wyposa-
żeniem: zmywarka, lodówka, zamrażarka, kuchenka, 
okap stalowy. W sypialni duża szafa Komandor na 
całą ścianę. Łazienka idealna, nowoczesna, we fli-
zach. Mieszkanie ciche, w bardzo spokojnej dzielnicy, 
30 m do Lasku Borkowskiego. Cena 349.000 zł. Tel. 
601-883-776

Kraków, ul. SkarbińskiegoQQ , Krowodrza, 37 m2, dwu-
pokojowe, po remoncie 5 lat temu. Większy pokój 
połączony z zabudowanym aneksem kuchennym, w 
mniejszym pokoju 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. Szuwarowa, QQ Ruczaj Dębniki, 29 m2, I p./
IV p., jednopokojowe z oddzielną kuchnią. Mieszka-
nie 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. ŚlicznaQQ , Ugorek, 35 m2, III p./X p. Duży 
pokój z balkonem, przestronna kuchnia, łazienka + 
przydzielona komórka lokatorska. Okna drewniane 
wychodzące na stronę południową, pokój umeblo-
wany, 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. Wiślisko, QQ Śródmieście, 66 m2, I p., 2 po-
koje w kamienicy, kuchnia, łazienka, wc, 2 przedpo-

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl

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

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)

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
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koje, 2 spiżarki, mały balkon (1,3 m2), ogrzewanie 
elektryczne. Cena 600.000 zł do negocjacji. Tel. 
12-421-38-04 

Kraków, ul. Wrocławska, QQ 101 m2 (ze skosami), II p., 
dwupoziomowe, stan deweloperski, nowa nadbudo-
wa kamienicy. Cena 690.000 zł. Tel. 664-216-131

Kraków, ul. WrocławskaQQ , 90 m2 (ze skosami), II p., 
dwupoziomowe, stan deweloperski, nowa nadbudo-
wa kamienicy. Cena 590.000 zł. Tel. 664-216-131

Kraków, ul. Zakątek QQ 3 pokojowe, 57 m2, loggia. 
Cena 395.000. Tel. 694-383-222

Kraków, Żabiniec, QQ 44 m2,dwupokojowe. Cena 
358.000 zł. Tel. 697-828-874

SkawinaQQ , 50 m2, dwupokojowe w centrum, I p./ I p., 
kameralny budynek - jedynie 6 lokali mieszkalnych. 
Jasna kuchnia, umeblowana, nowe okna pcv, drzwi 
antywłamaniowe, panele podłogowe, piwnica. Cena 

250.000 zł. Tel. 603-782-440, e-mail: nummus@
wp.pl

Tarnów, QQ centrum (górna Lwowska), blok z cegły, 
42 m2, dwa pokoje, duża kuchnia, łazienka po re-
moncie. Wszystkie okna na południe, oryginalny 
parkiet bardzo dobrze utrzymany, zestaw kuchen-
ny zostawiam gratis. Samodzielne ogrzewanie 
gazowe (możliwość wpięcia do miejskiej sieci). Tel. 
668-029-047. Cena 170.000 zł

Tarnów, os. ZieloneQQ , 48 m2, III p., dwupokojowe, 
po kapitalnym remoncie. Wymienione drzwi we-
wnętrzne, 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. Długa,QQ  Stare Miasto 65 m2, II p., trzy-
pokojowe, 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 

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

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

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

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

3. Wysłać SMS z treścią ogłoszenia pod numer 7268. 

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

niach dwutygodnika. 
b. Ogłoszenia mogą zamieszczać jedynie osoby prywatne  

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

terenu kraju innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przykład:

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

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

do dwutygodnika „Krakowski Rynek Nieruchomości”

PRZEŚLIJ OGŁOSZENIE DROBNE SMS−em

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

nieruchomości.www.krn.pl

Ogłoszenia drobne publikowane  
na łamach  

„Krakowskiego Rynku Nieruchomości”  
są zamieszczane na portalu 

krn.pl
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Bronowice Wielkie
sprzedam działkę budowlana 60 arów  

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

właściciel tel.601 52 52 32

ok. Gdowa, QQ 100 m2 + weranda 15 m2 + poddasze 
do adaptacji, działka 36 a. Stary dom z bali, po ka-
pitalnym remoncie. Działka widokowa, zagospoda-
rowana ze starodrzewiem i drzewami owocowymi. 
Cena 380.000 zł. Tel. 691-546-220

Janowice, QQ 154 m2, działka 9 a, dom w stanie suro-
wym 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, wybudo-
wany 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 osuwi-
skowe. Cena 250.000 zł. Tel. 41-352-02-72

ok. Krakowa, MichałowiceQQ , 220 m2, działka 5 a, 
zabudowa bliźniacza z 2006 r. Dom wykończony 
w bardzo wysokim standardzie, piękna zagospo-
darowana działka z murowanym basenem. Cena 
1.390.000 zł. Tel. 696-600-471

Kraków, Borek Fałęcki, QQ 400 m2, działka 7 a. Dom 
nadaje się na przedszkole, szkołe 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 
klinkierowa, 5 pokoi, 2 łazienki, garażogród zagospo-
darowany. Cena 1.400.000 zł. Tel. 512-295-085

Kraków, Wola JustowskaQQ , komfortowy przy Parku 
Decjusza. 6 pokoi, 4 łazienki, jacuzzi, sauna, salon 
z kominkiem, rolety, alarm. Cena 3.500.000zł. Tel. 
602-480-020

Michałowice – Komora, QQ 222 m2, nowy, luksusowy, 
marmury, pokój kąpielowy, kaskadowy ogród. W roz-
liczeniu 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 właści-
ciel bez pośredników. Cena: 550.000, 560.000 i 
570.000 zł. Tel. 601-400-105

Michałowice – Kozierów,QQ  300 m2 + garaże, działka 
25 a. Nowy dom wolnostojący (2005 r) zbudowany 
z cegły, dachówka ceramiczna. Częściowo podpiw-
niczony. Parter: salon, hol, kuchnia z jadalnią, 2 po-
koje, łazienka, toaleta i taras. I piętro: 3 sypialnie z 
balkonem, łazienka. wc, pralnia. W ogrodzie chata 
grilowa (wanna z hydromasażem). Zagospodarowany 
ogród. Garaże 5 stanowiskowe. Cena 1.950 000 zł. 
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

Mogilany, QQ 170 m2, działka 10,4 a. Dom nowy, wykoń-
czony, alarm, rolety, kamery. 5 pokoi, kuchnia z AGD, 
2 łazienki, garderoba, garaż. Cena 1.160.000 zł.  
Tel. 606-400-808

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

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”.

Więcej na www.regulacjenieruchomości.pl
Kontakt: Al. Słowackiego 39, Kraków

Tel.: 12/633-14-36
Tel. kom.: 665-60-20-80
regulacje@helios.biz.pl

Niepołomice Kaptarz  
przy puszczy Niepołomickiej.  
Działka uzbrojona 100 arów  

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

właściciel tel. 697 629 949

HALE MAGAZYNOWE
 DO WYNAJÊCIA

1000m

662 746 71712 297 22 02

2

www.buma.com.pl

Kraków - Rybitwy,  ul.Obroñców Modlina

2200m2i
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Mogilany, QQ Parkowe Wzgórze, 261 m2 na działce  
10 a, sprzeda właściciel. Cena 7000 zł/m2.

pow. Pińczów, QQ Wojsławice, 130 m2, działka 16 a, 
widokowa – Nadnidziański Park Krajobrazowy. Cena 
360.000 zł. Tel. 600-253-712

Węgrzce WielkieQQ , 124 m2, działka 12,4 a, parterowy, 
wykonany według projektu Vis a Vis (z niewielkimi 
zmianami). Dom z 2009 roku, znajdujący się w 2 li-
nii zabudowy z własną drogą dojazdową. W bryle 
budynku garaż jednostanowiskowy połączony z 
kotłownią. Wykonany z materiałów najwyższej ja-
kości. Działka ogrodzona i zagospodarowana. Me-
dia: 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 stanie 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 znajdują się 3 sypialnie, gar-
deroba, 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 jednoro-
dzinnych. Bardzo dobry dojazd: BUS, MPK, 8 km od 
granic Krakowa. Cena 380.000 zł. Tel. 601-439-397

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

Alwernia, ul. PrusaQQ , 9 a, budowlana, widokowa, 
200 m od drogi Kraków – Oświęcim, 30 km od 

Krakowa. Media obok działki. Cena 59.000 zł. Tel. 
12-353-77-69

BęczarkaQQ , 38 a, rolno-budowalana; 9 a budowlane z 
budynkiem do rozbiórki, pozostałe to sad, pastwisko, 
łąka. Doprowadzony prąd, woda w drodze przy dział-
ce, kanalizacja będzie budowana. Cena 150.000 zł. 
Tel. 785-555-559, e-mail: maximus@kr.home.pl

ok. Brzeska, Jodłówka, QQ 70 a, media, teren płaski, 
wymiary 90 m x 77 m, dostęp do drogi, możliwość 
zabudowy. Tel. 12-636-78-67 (wieczorem)

gm. Dębno, Doły,QQ  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 połu-
dniowym, idealny pod agroturystykę i wypoczynek. 
Cena 399.000 zł. Tel. 505-774-054, e-mail: lew_lex@
interia.pl

Dobra PorąbkaQQ , 42 a, budowlana przy drodze as-
faltowej gminnej na lekkim wzniesieniu z widokiem 
na okolice i na górę Śnieżnicę. Bliskie sąsiedztwo 
lasu oraz luźnej zabudowy domów jednorodzinnych; 
niedaleko wyciągu narciarskiego. Możliwość podłą-
czenia 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 negocja-
cji. Tel. 602-456-893

GiebułtówQQ , ok. 5 km od ul. Opolskiej w Krakowie, 
18 a. Działka uzbrojona: woda, kanalizacja, prąd i 
gaz wzdłuż drogi dojazdowej przy granicy działki. 
Sąsiednie działki i okolica w zabudowie jednorodzin-
nej - 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

InwałdQQ , 1,62 ha, ok. 150 m od Parku Miniatur i 
Dinolandii, przy głównej drodze Bielsko –Kraków. 
Działka w pełni uzbrojona, częściowo ogrodzona, 
z budynkiem mieszkalno - gospodarczym. Wjazd z 

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

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
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Wystarczy wyciąć, wypełnić i przesłać do redakcji: tel./fax 012/622-71-13
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wynajmę lokal biurowy przy ul. sienkiewicza 
(koło Parku Krakowskiego) II piętro.

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

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

drogi krajowej. Cena 1.600.000 zł. Tel. 500-253-489, 
e-mail: hupertr@wp.pl

gm. Iwanowice, BiskupiceQQ , dwie działki budowla-
ne po 14 a. Cena 12.000 zł/a. Tel. 12-649-86-86 po 
godz. 20.

gm. Kłaj, GrodkowiceQQ , cztery działki budowlane o 
pow. ok. 8 a każda. Działki są pięknie usytuowane, z 
minimalnym 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 planie. 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 
zabudowy. Komunikacja: świetny i prosty dojazd do 
Krakowa: niecałe 20 min. od Tesco na ul. Wielickiej 
drogą E4. Dostępne busy i autobusy. Media: prąd, 
woda, gaz na sąsiedniej działce. Cena 65.000 zł. Tel. 
661-710-710, e-mail: piotrek.p44@gmail.com

Kraków, ul. OkulickiegoQQ , Nowa Huta, 8,6 a, inwe-
stycyjno-budowlana pod zabudowę domem jednoro-
dzinnym lub pawilonem handlowym o powierzchni 
859 m2. Działka prostokątna, w pobliżu skrzyżowa-
nia ul. Okulickiego i Fatimskiej. 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 pogodzie widać góry) oraz widok na Klasztor 
Kamedułów na Bielanach. Dojazd drogą główną 
asfaltową, media: woda, prąd, gaz, kanalizacja w 
drodze głównej. W okolicy tylko zabudowa jednoro-
dzinna. Cena 1.490.000 zł. Tel. 512-393-088

gm. Liszki, Rączna, QQ 66 a, budowlana, płaska, pro-
stokątna. Prawomocne pozwolenie na budowę 6 
domów wolnostojących o pow. użytkowej 180 m2, 
kompletna dokumentacja techniczno-architekto-
niczna. Projekty przyłącza wodociągowego oraz 
elektrycznego, warunki przyłączenia do sieci gazo-
wej, 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 publicz-
ne i komercyjne. Druga linia zabudowy, dojazd drogą 
utwardzoną. Spokojna okolica i dobre sąsiedztwo. 
Działka bez obciążeń. Cena 220.000 zł do negocjacji. 
Tel. 600-487-267, e-mail: mazurooo1@tlen.pl

Niepołomice, ul. Wielicka, QQ 5 a, budowlana, uzbro-
jona. Cena 10.000 zł/a (do uzgodnienia). Tel. 12-
28123-93

RącznaQQ , 66 a, budowlana, płaska, prostokątna. 
Prawomocne pozwolenie na budowę 6 domów wol-
nostojących o pow. użytkowej 180 m2, kompletna 
dokumentacja techniczno-architektoniczna. Projek-
ty przyłącza wodociągowego oraz elektrycznego, 
warunki przyłączenia do sieci gazowej, aktualna 
opinia ZUDP. Dojazd asfaltowy. Cena 390.000 zł do 
negocjacji. Tel. 602-375-582

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

kamieniczka, 15 umeblowanych garsonier - wszystkie 
wynajęte na umowach prywatnych. Nowe central-
ne-gazowe ogrzewanie, 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 pię-
tra; podwórko 250 m2 na garaże, WZ na strych, piw-
nice, garaże, 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 dwupoziomowych apartamentów o łącznej po-
wierzchni użytkowej 475 m2. Wszystkie mieszkania 
zaprojektowano w ten sposób, aby I poziom pełnił 
funkcję dzienną, natomiast na II poziomie znajdują 
się sypialnie. 2 apartamenty posiadają tarasy o pow. 
19 m2 z widokiem na Planty. Cena 3.450.000 zł. Tel. 
502-149-635

KUPIĘ
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, bezpośrednio. Tel. 604-
362-407

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

ZAMIANA

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

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. obrzeżach Krakowa. Tel. 12-654-22-23

Mieszkanie, Kraków, ul. WielickaQQ , 50 m2, parter, 
dwa pokoje w nowym budownictwie. Ładne, ciche 
i nasłonecznione. Zamienię na wyższe piętro. Tel. 
516-471-386

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

Tarnów, ChyszówQQ , 7,2 a, w kształcie kwadra-
tu, teren płaski. Uzbrojenie: gaz, prąd, woda 
Sąsiedztwo domów jednorodzinnych, niedaleko 
szkoły, przystanku autobusowego. Cena 140.000 zł. 
Tel. 798-425-550, e-mail: swellxxl@gmail.com 

Wieliczka, Mietniów,QQ  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, holl, wiatrołap, 
kotłownia. Na poddaszu znajdują się 3 sypialnie, gar-
deroba, 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, Zabłocie,QQ  30 a, piękny starodrzew, 
media, dojazd asfaltowy, faktura VAT. Sprzeda wła-
ściciel. Cena 195.000 zł brutto. Tel. 608-292-592

gm. Zabierzów, Pisary,QQ  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

ZabierzówQQ , 9,4 a, budowlana o wym. 26x36m, w 
pełni uzbrojona, płaska. Media: prąd, gaz, woda 
i kanalizacja gminna na działce lub bezpośrednio 
przy niej. W pobliżu kryty basen, kościół, stacja PKP, 
przedszkole, szkoła. Dojazd drogą asfaltową, sąsiedz-
two domów jednorodzinnych. Cena 272.000 zł. Tel. 
662-142-422

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

SPRZEDAŻ INNE

Gospodarstwo ogrodnicze, QQ woj. lubuskie, okolice 
Gorzowa Wlkp. Na posesji (5400 m2) znajdują się 
dwa domy (1 – budownictwo przedwojenne, 2 – lata 
90.), budynek gospodarczy, 3 szklarnie o łącznej pow. 
1400 m2 oraz staw. Dom piętrowy, w idealnym sta-
nie, z pełnym umeblowaniem oraz wyposażeniem. 
W cenie również 3 ha pola. Gospodarstwo nadaje 
się na prowadzenie agroturystyki, jest to idealne 
miejsce na rekreację i odpoczynek. Cena 620.000 zł. 
Tel. 501-054-104

Kamienica, QQ Kraków, ul. Sempolowskiej 36, Wola Du-
chacka, 400 m2, działka 4 a, całkowicie odnowiona 
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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

Mieszkanie, Warszawa,QQ  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. Białoprądnicka, QQ Prądnik Biały, 50 m2, 
nowe budownictwo na strzeżonym osiedlu. Otwarta 
kuchnia i przestronny salon. Na wyposażeniu: pralka, 
piec elektryczny, lodówka, mikrofala Bardzo dobry 
dojazd, blisko park i Dworek Białoprądnicki, plac 
zabaw, poczta, sklep, restauracja. Widok z balkonu 
na ogród (sad). Cena 1400 zł. Tel. 601-460-298

Kraków,QQ  ul. Brogi, 30 m2, I p., dwupokojowe, 
umeblowane w spokojnej, zielonej okolicy z bardzo 
dobrą komunikacją. Cena 1400 zł (z czynszem). Tel. 
692-733-294

Kraków, ul. BujwidaQQ , Stare Miasto, 38 m2, III p./IV p., 
jednopokojowe w odnowionej kamienicy. Wykończo-
ne 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. Chmieleniec, QQ Ruczaj, 49,5 m2, dwu-
pokojowe z jasnym aneksem kuchennym i dużym 
balkonem. Wysoki standard wykończenia. W pełni 
umeblowane. Kuchnia w pełni urządzona z wyposa-
żeniem w naczynia. Pralka, lodówka, płyta ceramicz-
na z piekarnikiem. Blok z dala od ulicy; okolica cicha 
i zielona. Cena 1250 zł + opłaty. Tel. 510-092-753

Kraków, ok. Galerii Krakowskiej,QQ  28 m2 + taras 
20 m2, parter, nowe budownictwo, inwestycja „Wi-
ślane Tarasy. Pokój z aneksem kuchennym, umeblo-
wane, ładne, ciche, nasłonecznione. Tel. 509-779-452 
dzwonić do godz. 13.

Kraków, ul. KluczborskaQQ , Krowodrza, 51 m2, nowe 
budownictwo. Sypialnia z dwoma łóżkami i komo-
dą, 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, 
pokój, 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. Cena 
3000 zł. Tel. 695-263-836, e-mail: lubicz_34_kra-
kow@interia.pl 

Kraków, ul. Malwowa,QQ  Podgórze, 80 m2, III p. 
Mieszkanie czteropokojowe w pełni umeblowane i 
wyposażone. Bardzo 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, 
trzypokojowe z kuchnią, do wynajęcia w całości lub 
poszczególne pokoje. W pełni wyposażone: lodówko 
- zamrażarka, zmywarka, pralka. Znakomita komu-
nikacja. Cena 1400 zł + opłaty. Tel. 698-615-003, 
e-mail: klegien@op.pl

Kraków, ul. Obozowa, QQ Ruczaj, 57 m2, nowe dwu-
pokojowe z oddzielną kuchnią z małym salonem. 
Duża szafa wnękowa, przestronna łazienka, dwa 
balkony. Własne ogrzewanie gazowe. Cena 1500 zł. 
Tel. 600-987-233, 12-284-24-56, e-mail: solarzk@
dekret.com.pl
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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, ok. Parku KrakowskiegoQQ , 70 m2, trzypo-
kojowy w pełni wyposażony apartament w nowym 
budynku z garażem. Cena 3000 zł + opłaty. Tel. 
507-564-156

Kraków, os. Piastów,QQ  Nowa Huta, 39 m2, I p., dwu-
pokojowe, odświeżone i umeblowane. Pełna infra-
struktura, na osiedlu dwie szkoły, trzy przedszkola, 
żłobek, przychodnia, park, dwa supermarkety, blisko 
zalew i tereny rekreacyjne. W mieszkaniu jest oka-
blowanie UPC. Cena 985 zł + czynsz + media. Tel. 
691-384-210, e-mail: mlabuz1@poczta.onet.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. Radzikowskiego, QQ Krowodrza, 65 m2, 
trzypokojowe. 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. Rajska, QQ Stare Miasto, 68 m2 w oficy-
nie. Składa się z trzech pokoi, dwa mniejsze pokoje 
przejściowe, największy z niezależnym wejściem 
z przedpokoju. Z przedpokoju wejście na ciemny 
aneks kuchenny - wyposażony w lodówkę, kuchen-
kę 2-palnikową, zlewozmywak, pralkę oraz szafki. 
Pokoje są umeblowane. Ogrzewanie indywidualne 
gazowe. Kaucja - jednomiesięczny czynsz najmu. 
Cena 2150 zł + media. Tel. 600-203-323

Kraków, ul. Reduta,QQ  Prądnik Czerwony, 70 m2. Kom-
fortowe, ciche i nasłonecznione mieszkanie, całkowicie 
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umeblowane. Nowoczesna kuchnia w pełni wyposa-
żona połączona z salonem, duża sypialnia. Instalacje: 
RTV, internet, telefon w każdym pokoju. Bardzo wysoki 
standard wykończenia, duży balkon, automatyczne 
rolety zewnętrzne w oknach, drzwi antywłamaniowe. 
Miejsce parkingowe w podziemiu bloku z windą do 
mieszkania - 150 zł. Cena 1950 zł + opłaty. Tel. 606-
913-020, e-mail: stach3@bluewin.ch

Kraków, Salwator, QQ 47 m2, apartament wyposażony, 
pokój, kuchnio-jadalnia. Cena 1700 zł + media. Tel. 
501-508-495

Kraków, ul. SzlakQQ , Śródmieście (Kleparz), 20 m2, 
poddasze/ 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. TrynitarskaQQ , Kazimierz, 50 m2, wyremon-
towane mieszkanie przy cichej uliczce w centrum 
miasta. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wc, 
pralka, lodówka, co, gaz, prad, spokój, cisza, także 
na biuro. Obok Bulwary 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. Bujwida, Stare MiastoQQ , 38 m2, III p./IV p., 
jednopokojowe w odnowionej kamienicy. Wykończo-
ne 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. W. TurkaQQ , Podgórze, 34 m2, jasne, na ład-
nie zagospodarowanym, spokojnym osiedlu. Pokój z 
balkonem, jasna kuchnia, piwnica do dyspozycji. Tel. 
694-499-803, e-mail: mmisiak@almamarket.pl

Kraków, Wola Justowska, QQ 5 mieszkań po ok. 130 m2 
każde, bardzo ładne miejsce. Chętnie wynajmę fir-
mie jedno lub więcej mieszkań. Cena 3000 zł. Tel. 
502-273-444

WYNAJEM DOMY

Kraków, Wola JustowskaQQ , komfortowy, 4 pokoje, 
2 łazienki, jacuzzi, sauna. Salon z kominkiem, garaże, 
rolety, alarm, ochrona, bramy automat. Cena 9500 zł. 
Tel. 602-480-020

WYNAJEM INNE

Lokal biurowy, QQ Kraków, ul. Szujskiego, Stare Miasto, 
88 m2. Lokal położony w zadbanej kamienicy, zloka-
lizowanej w ścisłym centrum miasta. 4 pokoje biu-
rowe (od 12 do 20 m2), pomieszczenie gospodarcze 
idealnie nadające się na serwerownię lub archiwum, 
toaleta, zaplecze socjalne. Lokal świeżo po remoncie. 
Cena 2000 zł + opłaty. Tel. 691-729-217, e-mail: 
kjankowski@interia.pl

Lokal, QQ Kraków ul. Walerego Sławka, 50 m2 + garaż 
15 m2. Obecnie lokal nadaje się na lokal produkcyj-
no-usługowy, 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

Lokale biurowe, QQ Kraków, ul. Radzikowskiego, 
150 m2 lub 3x 50 m2. Tel. 501-469-940
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Komentarz  
dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, 

głównej ekonomistki PKPP Lewiatan: 

To bardzo optymistyczne dane. Zatrud-
nienie, co prawda powoli, ale rośnie. Jeszcze 
w I kwartale br. było niższe niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. W kwietniu i maju 
firmy zatrudniały już więcej pracowników 
niż przed rokiem. W najbliższych miesiącach 
sytuacja jeszcze bardziej się poprawi, bo jak 
zwykle w sezonie letnim dużo nowych miejsc 
pracy zaoferuje rolnictwo i budownictwo. Sporo 
osób znajdzie też zatrudnienie przy odbudowie 
terenów zniszczonych przez powódź. Z badań 
Lewiatana wynika, że w 2010 r. nie należy ocze-
kiwać wysokiego wzrostu zatrudnienia - ok. 20 

proc. dużych i średnich firm, z takich branż jak 
przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, czy 
usługi rynkowe, planuje w tym roku zwiększyć 
zatrudnienie o 1-2 proc. Bardziej optymistycznie 
spoglądają w przyszłość małe firmy, gdyż pla-
nują wzrost zatrudnienia aż o 5 proc. Zatrudniać 
nowych pracowników chce też jedna trzecia 
eksporterów. Informacja, która dzisiaj napłynęła 
z Niemiec o prognozowanym w 2010 r. wzroście 
PKB w tym kraju na poziomie 2,1 proc. (Insty-
tut IWE) na pewno ich ucieszy, bo to przecież 
największy dla nas rynek eksportowy.

Wzrost płac w firmach w maju o 4,8 proc. 
przy inflacji wynoszącej 2,2 proc. oznacza, że 
wynagrodzenia realnie rosną, co przekłada się 
na zwiększenie siły nabywczej gospodarstw 

domowych. Nasze pensje rosną już od po-
czątku roku, ale dopiero od trzech miesięcy 
wzrost ten wyprzedza wskaźnik inflacji. 
Z badań PKPP Lewiatan wynika, że ponad 
45 proc. firm, w tym 55 proc. przedsiębiorstw 
dużych planuje w 2010 r. podniesienie płac 
o 3 proc. To nie będą jednak podwyżki równe 
dla wszystkich. Na większe pieniądze mogą 
liczyć tylko pracownicy kluczowi, specjaliści 
ważni dla firmy, w której pracują. 

Dobre dane dotyczące wzrostu zatrudnienia 
i wynagrodzeń pozwalają na optymistyczne 
prognozy dotyczące konsumpcji indywidu-
alnej, a tym samym potwierdzają szanse na 
ponad 3 proc. wzrost PKB w 2010 r.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl

Według PKPP Lewiatan pracodawcy nie ko-
rzystają także z nowoczesnych form organizacji 
pracy, a pracownicy mają niewielką swobodę 
organizacji czasu pracy. Około 80 proc. pracuje 
według reguł ustalonych przez pracodawcę. 
Tymczasem w takich krajach, jak Szwecja, 
Dania czy Holandia ten odsetek wynosi tylko 
40 proc. Sztywna organizacja czasu pracy 
utrudnia kobietom godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym. Na przykład pracę w systemie 
part-time wykonuje 74 proc. Holenderek, 40 
proc. Szwedek, 36 proc. Dunek i tylko 13 proc. 
Polek. Jednocześnie pracodawcy w minimal-
nym zakresie stosują rozwiązania zwiększające 
bezpieczeństwo kobiet na rynku pracy – tylko 
1,5 proc. z nich uczestniczy w szkoleniach niwe-
lujących skutki przerwy w pracy spowodowanej 
macierzyństwem.

Bez radykalnej reformy polskiego rynku 
pracy trudno będzie utrzymać w dłuższej 

perspektywie wysoki wzrost gospodarczy. 
PKPP Lewiatan dostrzega zagrożenia, jakie 
dla szybkiego rozwoju stanowi nieefektywny 
rynek pracy czy ułomny system zabezpiecze-
nia społecznego. Z tego też powodu Lewiatan 
rozpoczął realizację projektu, którego celem 
jest wypracowanie polskiego modelu flexicu-
rity, zakładającego z jednej strony powstanie 
elastycznego rynku pracy, zaś z drugiej strony 
zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa 
zatrudnienia. Partnerem przedsięwzięcia, które 
potrwa dwa lata, jest Instytut Badań Struktural-
nych, współpracę zadeklarowała też Państwowa 
Inspekcja Pracy.

Projekt finansowany z funduszy Unii 
Europejskiej przewiduje przygotowanie pro-
jektów rozwiązań legislacyjnych w zakresie 
elastycznych form zatrudnienia i bezpiecz-
nych warunków pracy, a także uruchomienia 
aktywnych polityk rynku pracy ułatwiających 

pracownikom przystosowywanie się do nagłych 
zmian. Ponadto ma na celu wypracowanie 
propozycji zmierzających do poprawy kształ-
cenia ustawicznego oraz modernizacji systemu 
zabezpieczenia społecznego. W przygotowaniu 
szczegółowych rozwiązań legislacyjnych w wy-
żej wymienionych obszarach, wraz z oceną ich 
skutków, będą uczestniczyli eksperci z dziedzi-
ny, m.in. prawa pracy, polityki społecznej. 

Celem projektu jest również upowszechnienie 
w grupie 1000 przedsiębiorstw dobrych praktyk 
i wiedzy prawnej dotyczącej wprowadzania 
flexicurity na poziomie przedsiębiorstwa. Z pro-
pozycjami zmian w przepisach zostaną zapoznani 
decydenci i liderzy opinii – administracja rządowa, 
senatorowie, dziennikarze, eksperci ze środowisk 
naukowych, działacze organizacji członkowskich 
Komisji Trójstronnej. 

Źródło: www.pkpplewiatan.pl

Firmy zwiększają zatrudnienie i płace 
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2010 roku spadło o 1,5 proc.  

w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym zwiększyło się o 4,8 proc. i wyniosło 3346,61 zł – podał GUS.  
Natomiast przeciętne zatrudnienie w firmach w maju 2010 osiągnęło 5,319 mln osób i wzrosło w stosunku do kwietnia o 0,2 proc. 

W odniesieniu do maja 2009 r. było wyższe o 0,5 proc.

Rynek pracy w Polsce:
model flexicurity 

Bezpieczeństwo zatrudnienia pracownicy w Polsce utożsamiają przede wszystkim ze stałym etatem i są niechętni  
jakimkolwiek zmianom w tej sprawie. Średni czas pracy u jednego pracodawcy wynosi 10 lat,  

a propozycja atrakcyjnej pracy nie jest postrzegana jako powód do zmiany miejsca zamieszkania.  
Niektóre elastyczne formy zatrudnienia, jak telepraca, praca w domu, czy w niepełnym wymiarze wykorzystuje tylko ok. 9 proc. przedsiębiorstw  

- podaje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 
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Wykonamy je dla Ciebie!

Doradzimy też co zrobić, aby Twój dom był 

bardziej energooszczędny i jak zmniejszyć 

koszty związane z jego utrzymaniem.

Informacje uzyskasz pod nr telefonu:  

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

Możesz też wysłać do nas maila  

z zapytaniem na adres:  

biuro@royalaudit.com

www.royalaudit.com

GWARANCJA JAKOGWARANCJA JAKO CI RODEM Z HOLANDIICI RODEM Z HOLANDII

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

WIADECTWO WIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJCHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Doradzimy te co zrobi , aby Twój dom 

by bardziej energooszcz dny i jak 

zmniejszy koszty zwi zane z jego 

utrzymaniem.  

www.royalaudit.com

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

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

Wykonamy je dla Ciebie!

GWARANCJA JAKOŚCI RODEM Z HOLANDII

Jeśli:

-  kończysz budowę domu,

-  sprzedajesz bądź wynajmujesz dom lub mieszkanie, 

potrzebne Ci jest

ŚWIADECTWO  
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
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Eksperci z portalu Praca.pl przeprowadzili 
wśród polskich pracowników ankietę polegającą na 
dokończeniu zdania: Gdyby moim szefem została 
kobieta, to... Wynik był zaskakujący. Oczywiście 
większość ankietowanych odpowiedziała zgodnie 
z poprawnością polityczną, że płeć nie ma znaczenia, 
liczą się kompetencje i umiejętności. Natomiast drugą 
najczęściej wybieraną odpowiedzią była: zacząłbym 
rozglądać się za inną pracą! Najmniej osób przyznało, 
że cieszyłoby się z tego powodu.

Kobieta kobiecie wilkiem
– Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć 

wzrost liczby kobiet na stanowiskach menedżer-
skich. Zwłaszcza w działach HR, gdzie kobiety 
stanowią miażdżącą przewagę liczebną nad męż-
czyznami– mówi ekspert rynku pracy Michał Fi-
lipkiewicz z portalu Praca.pl. – Kobiety są cenione 
za stanowczość, podzielność uwagi i skuteczność 
w działaniu– dodaje Filipkiewicz. Skąd zatem głosy 
niezadowolenia?

– Najtrudniej z kobietą szefem dogadują się 
kobiety. Albo na odwrót. Szefowe często traktują 
kobiety inaczej niż mężczyzn. Nie ma solidarności 
kobiet w biznesie. A już najtrudniej jest kiedy pra-
cownica jest ładniejsza i mądrzejsza od szefowej. 
Kobiety niezbyt potrafią zdrowo rywalizować. 
Często wychodzą z założenia, że jeśli one mu-
siały włożyć wiele trudu by dojść tak wysoko, to 
pracownice muszą mieć jeszcze trudniej. Szefowe 
rzadko mówią wprost, częściej knują intrygi – 
mówi psycholog biznesu Izabela Kielczyk, prezes 
Rady Psychologii Biznesu w Europejskim Forum 
Właścicielek Firm.

Niełatwo zdobyć szacunek
Każdy nowy szef musi mieć swoją strategię 

działania. Wybranie tej najwłaściwszej często bywa 
niełatwą sztuką. 

– Miałam kiedyś szefową, która chciała wzbudzić 
w nas strach. Trochę jej to nie wychodziło, bo nikt się 
jej nie bał tylko wszystkim działała na nerwy. Cały 
zespół dobrze się znał, z poprzednim szefem chodzili-
śmy czasami do baru, a tu nagle został wprowadzony 
ostry rygor. Większość z nas stawiało się jej i po 
jakimś czasie sama zrezygnowała – opowiada Sylwia 
Wawoczny z Warszawy, była pracownica sieci wy-
pożyczalni wideo. Zdaniem psychologa Arkadiusza 
Kasprzyka z łódzkiej Pracowni Psychologii Pracy 
to często popełniany przez szefowe błąd– Kobiecie 
zwykle trudniej jest wyrobić sobie autorytet. Dlatego 
sięgają po drastyczne metody jak np. publiczne, ostre 
reprymendy. Takie zachowanie jest jednak postrze-
gane jako agresywne i nie sprzyja dobrym relacjom 
w pracy – twierdzi Kasprzyk. 

Więcej zalet niż wad
Jednak nie można zapominać o zaletach posia-

danych przez kobiety szefów –Potrafią przyznać się 
do błędu wobec swoich pracowników oraz prosić 
o pomoc i korzystać ze wsparcia innych. To nie ob-
niża ich poczucia własnej wartości i przyczynia się 
do sukcesu. Potrafią budować sukces, opierając się 
na wspólnym dążeniu do celu. Są wytrwałe, konse-
kwentne w dążeniu do sukcesu. Kobiety dużo lepiej 
od mężczyzn znoszą psychicznie poczucie porażki 
i niepowodzenia. A to bardzo ważna umiejętność 
w świecie biznesu. Kobiety częściej niż mężczyźni 
po kolejnej porażce nie dają za wygraną i starają 

się jeszcze lepiej przygotować na następny krok. To 
właśnie podejście do porażek, których w biznesie nie 
brakuje jest bardzo istotne– jednym tchem wymie-
nia zalety Izabela Kielczyk z Europejskiego Forum 
Właścicielek Firm.

Najczęstsze błędy kobiet na stanowiskach 
menedżerskich

-  Błąd „Królowej Śniegu” - polega na zachowy-
waniu sztucznego dystansu między szefową 
a pracownikami

-  Błąd „Sympatycznej kwoki” - szefowe popeł-
niające ten rodzaj błędu często manifestują 
swoją nadopiekuńczą postawę wobec wybranych 
pracowników

-  Błąd „Wściekłej tygrysicy” - popełniają go 
kobiety szefowe poprzez skłonność do reakcji 
wybuchowych, okazywanie negatywnych uczuć 
wobec każdego pracownika, który akurat pojawi 
się w zasięgu wzroku

-  Błąd „Romantycznego łabędzia” - popełniają go 
menedżerki nadmiernie dbające o własny wize-
runek. Szefowe tego typu często są nieobecne 
w firmie, ponieważ pochłaniają je obowiązki 
reprezentacyjne.

-  Błąd „Carycy Katarzyny” - charakteryzuje sze-
fowe stale wykorzystujące ludzi w firmie. Błąd 
ten dotyczy zarówno ludzi, jak i stereotypowych 
zachowań, których istotą jest udowadnianie 
swojej służalczości.

Na podstawie oprac. doktora Leszka Mellibrudy, 
psychologa biznesu.

Źródło: praca.pl

Można wyróżnić kilka czynników, które wpływają 
na komfort wykonywanej pracy w biurze. Są to przede 
wszystkim: organizacja stanowiska pracy, oświetlenie, 
hałas, temperatura i wilgotność pomieszczeń. Zlekcewa-
żenie wydawałoby się trywialnych standardów, w dłuż-
szej perspektywie czasu naraża nasz wzrok, kręgosłup 
czy nadgarstki na uciążliwe schorzenia. 

Komfort pracy uzależniony jest między innymi od 
ciszy. Zgodnie z polskimi normami poziom hałasu dla 
osób pracujących umysłowo, zmuszonych utrzymy-

wać silną koncentrację, nie powinien przekraczać 35 
dB. Dla porównania, głośność szczekającego psa to 
75-80dB, ruchliwej ulicy 90 dB, a szumiących liści 
20 dB. Rzadko zdarza się jednak, aby otwarcie okna 
w biurze skutkowało tylko ostatnim wymienionym 
źródłem hałasu. Kumulacja kilku odgłosów zmniejsza 
wydajność działań, a na dłuższą metę doprowadza 
pracujących do frustracji. 

Jak się okazuje, zarówno pracodawcy, jak i pra-
cownicy nie mają wiedzy na temat tego, jak powinno 

wyglądać prawidłowe środowisko pracy. Skala nie-
świadomości jest ogromna, o czym świadczą wynika 
badania Ergotest, przeprowadzonego w 2009 roku 
przez Fellowes Polska oraz Polskie Stowarzyszenie 
Pracowników Służby BHP. Tylko 1% stanowisk pracy 
w biurach spełnia wszystkie odgórne wymogi, ponad 
połowa jest niemal całkowicie nieprzystosowana do 
potrzeb pracowników.

Źródło: rynekpracy.pl

Wielu Polaków nie chce mieć szefowej 
Kobiety na stanowiskach kierowniczych są upierdliwe, mylą respekt z zastraszaniem, zazdroszczą sukcesów –  

to tylko niektóre zarzuty jakie stawiają swoim szefowym niezadowoleni pracownicy. Co więcej, większość z nich to ... kobiety.  
Portal Praca.pl postanowił zbadać jak to jest naprawdę z „kobietą szefem”.

Ergonomiczne biuro? Nie w Polsce
Wypadkom przy pracy w biurach ulega 3% pracujących w nich osób. Większość urazów jest lekka i nie wymaga skomplikowanych 

zabiegów medycznych. W przypadku pracy biurowej najbardziej niebezpieczne, bo dotykające dużej liczby pracowników,  
są schorzenia nabyte po latach pracy na nieprawidłowo zorganizowanym stanowisku.
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Pearl Hunters - Executive Search
Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu najlepszych pracowników 
z rynku pracy na terenie Polski jak i rynków wschodnich.

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

Dla stałych Klientów rekrutujemy także pracowników na stanowiskach asystenckich.

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

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Pearl Hunters - Executive Search

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

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

WYMAGANIA: 
QQ łatwość w nawiązywaniu kontaktów  

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

korzystania z Internetu 

MILE WIDZIANE:
QQ doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej  

i negocjacjach
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

i ich prezentacji
QQ znajomość rynku nieruchomości 

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

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

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

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

SPECJALISTA  
DS. SPRZEDAŻY

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

i negocjacjach
QQ umiejętność sporządzania ofert handlowych  

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

MILE WIDZIANE:
QQ łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikatyw-

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

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

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

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

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

HANDLOWIEC 
PRODUKTÓW  
SERWISÓW  
KRN MEDIA
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SM Szwoleżerów

 
Administrator Nieruchomości/

Pracownik ds. Administracyjno-Technicznych
Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Wymagania:

smszwolezerow@gmail.com

ACCORD Nieruchomości

Agent Nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

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

Praca dla osób komunikatywnych, dyspozycyjnych, kreatywnych spełniających 
poniższe wymagania: 

Proszę w zgłoszeniu potwierdzić posiadanie własnego samochodu.

Oferujemy: 

UWAGA: 

anna.jozkow@accord-wroclaw.pl

 PARTNERZY Nieruchomości Sp. z o.o.

 
Makler nieruchomości

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

pracapomorze@partnerzy.pl

LUX DOM SP. Z O.O.

 

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Miejsce pracy: Warszawa 

Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

Wymagania:

Oferujemy:

j.jakubicka@lux-dom.pl

wyjazdowe szKolenIe  
dla PośrednIKów!

15-17 października 2010 r.
Ustroń, woj. śląskie

doskonalenie zawodowe, wypoczynek  
oraz okazja do nawiązania kontaktów biznesowych!

Tylko u nas:
 Okazja zdobycia pełnej ilości godzin edukacyjnych obowiązkowego szkolenia zawodowego•	
 Harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem wszystkich aspektów pracy pośrednika•	
Profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami i doskonałymi dydaktykami•	
Okazja zyskania nowych kontaktów biznesowych w branży•	
Sposobność doskonałej zabawy i wypoczynku•	

www.szkolenia.helios.biz.pl      szkolenia@helios.biz.pl      tel. kom. 665-502-015
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BUSINESS DEVELOPER
POZYSKUJ NOWE KONTRAKTY

Business Developer
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: 1004721

Naszym klientem jest duża, międzynarodowa firma działająca w sektorze prze-
mysłowym. Firma zajmuje się dostarczaniem zakładom produkcyjnym gazów 
technicznych i rozwiązań technologicznych. Ze względu na powiększenie działu 
pilnie poszukujemy odpowiedniej osoby na stanowisko: Business Developer.

Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie (min. 5 lat) na po-
dobnym stanowisku, w firmie dostarczającej produkty (gazy techniczne, 
środki chemiczne, produkty ropopochodne itp) lub usługi technologiczne 
dla dużych zakładów. Oferta skierowana jest do osób mających praktykę 
w firmach inżynieryjnych, technologicznych, zarówno w dziale sprzedaży, 
jak i zakupów. Idealny/a kandydat/ka powinien posiadać dobre rozeznanie 
w branży metalurgicznej, energetycznej, lub petrochemicznej w Polsce. Od 
osób aplikujących oczekujemy wykształcenia technicznego, połączonego 
z praktyką w realizacji projektów. Ze względu na specyfikę kontraktów (duże, 
wielomilionowe transakcje, nastawione na wieloletnią współpracę) kandydat/
ka powinien cechować się cierpliwością i wytrwałym dążeniem do osiągania 
celów. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz obycie biznesowe 
są jednymi z istotnych wymagań.

Jeżeli chcesz pracować w dużej, międzynarodowej firmie, pragniesz uczest-
niczyć w pozyskiwaniu skomplikowanych, 
wieloletnich kontraktów oraz mieszkasz 
w Krakowie lub okolicach (ewentualnie pla-
nujesz relokację) ta oferta może być idealna 
właśnie dla Ciebie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
CV na adres: krzywinski@hays.pl z podaniem 
numeru referencyjnego w temacie wraz 
z klauzulą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

DOŚWIADCZONY KIEROWNIK BUDOWY
PROWADŹ DUŻĄ BUDOWĘ KUBATUROWĄ

Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 1005011

Naszym klientem jest znana polska firma, generalny wykonawca robót budow-
lanych. Ze względu na rozpoczęcie nowej budowy w Krakowie poszukujemy 
Kierownika Budowy.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie 
budową z ramienia generalnego wykonawcy. Do zakresu jej zadań  będzie 
należeć zarówno nadzór nad sprzętem i pracownikami własnymi firmy, jak 
i koordynowanie prac firm podwykonawczych. Projekt jest realizowany zgodnie 
z Ustawą Zamówień Publicznych.

Idealny Kandydat powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, mieć opłaconą składkę za dany 
rok potwierdzającą przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
a także posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku 
kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych, w tym doświadczenie 
w kierowaniu budową minimum jednego obiektu kubaturowego (rekreacyjnego, 
sportowego lub wielofunkcyjnego) o kubaturze min. 100 000 m3.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
CV ze wskazaniem projektów spełniających 
wymóg min. 100 000 m3 na adres krzywin-
ski@hays.pl wraz z klauzulą z 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883).

COUNTRY MANAGER
KSZTAŁTUJ KOMPEKSOWĄ POLITYKĘ FIRMY

Country Manager
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: 1004682

Naszym klientem jest międzynarodowa firma z sektora HVAC, specjalizująca 
się między innymi w produkcji zaworów do techniki grzewczej. W związku 
z rozpoczęciem działalności na rynku polskim poszukujemy osoby na sta-
nowisko Country Manager.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za działania 
firmy w Polsce, rozwój sprzedaży na terenie Polski poprzez dystrybutorów 
i klientów końcowych a także za działania marketingowe firmy. Dodatkowo 
będzie zarządzała podległym zespołem oraz tworzyła i dbała o realizację 
budżetu.

Idealny Kandydat powinien posiadać doświadczenie w uruchamianiu nowego 
biznesu w Polsce, doświadczenie na stanowisku Country Manager międzyna-
rodowej firmy w Polsce oraz posiadać bardzo dobrą znajomość sektora HVAC 
(produktów i klientów). Dodatkowo powinien posiadać wykształcenie wyższe 
techniczne lub ekonomiczne oraz biegłą znajomość języka angielskiego (język 
niemiecki jako atut).

Nasz Klient oferuje w zamian uczestnictwo 
w budowaniu firmy w Polsce, pracę w mię-
dzynarodowej organizacji oraz niezbędne 
narzędzia pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie 
CV na adres:beblot@hays.pl wraz z klauzulą 
z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych oso-
bowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

DOŚWIADCZONY DYREKTOR KONTRAKTU
NADZORUJ PROCES DUŻEJ  
BUDOWY KUBATUROWEJ

Dyrektor Kontraktu
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref: 1005010

Naszym klientem jest znana polska firma, generalny wykonawca robót budow-
lanych. Ze względu na rozpoczęcie nowej budowy w Krakowie poszukujemy 
Dyrektora Kontraktu.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kom-
pleksowe zarządzanie całą budową (duży obiekt kubaturowy). Do zakresu 
jej zadań będzie należeć zarówno nadzór nad sprawami finansowymi, jak 
i kontakty z zamawiającym, firmami podwykonawczymi oraz współpraca 
z Kierownikiem Budowy. Projekt jest realizowany zgodnie z Ustawą Zamó-
wień Publicznych.

Idealny Kandydat powinien posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia 
w koordynacji i zarządzaniu inwestycjami budowlanymi w tym: Koordynacja 
i zarządzanie minimum jedną budową obiektu kubaturowego (rekreacyjnego, 
sportowego lub wielofunkcyjnego) o kubaturze min. 100 000 m3 a także do-
świadczenie na stanowisku Kierownik Projektu, Dyrektor Budowy lub równo-
rzędnym. Dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń 
a także opłacona składka za dany rok po-
twierdzającą przynależność do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

Zainteresowane osoby prosimy o przesła-
nie CV ze wskazaniem projektów spełnia-
jących wymóg min. 100 000 m3 na adres 
krzywinski@hays.pl wraz z klauzulą z 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
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Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.dwutygodnik.krn.pl

Przydatne adresy
UrzĘdy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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