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W NUMERZE:

02/2012
W Krakowie toczy się dyskusja na temat ekranów akustycznych 
na Ruczaju. Inwestycja budzi kontrowersje zarówno wśród spe-
cjalistów z branży, jak i mieszkańców. Rozwiązanie problemu nie 
jest łatwe, tym bardziej że prace są w szczytowej fazie realizacji. 
Część ekranów już została zainstalowana, a dla pozostałej za-
montowane zostały słupy. Wszystko wskazuje na to, że Ruczaj 
zostanie podzielony – z jednej strony trasy znajdą się budynki 
użyteczności publicznej, a z drugiej budynki mieszkalne. O tych 
i innych problemach urbanistycznych dyskutowali uczestnicy 
89. Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań. Nie trudno było o po-
rozumienie w tej sprawie, gdyż wszyscy są zdania, że wybrano 
najgorszy z możliwych sposobów wyciszenia. Czy można jeszcze 
uratować Ruczaj?

Dodatkowo w najnowszym numerze dwutygodnika przedstawia-
my relację z 21. Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma, 
które w tym roku poświęcone były budownictwu przyszłości, oraz 
kolejny artykuł na temat wspólnot mieszkaniowych. 

Życzymy przyjemnej lektury 
Redakcja



CMYK: 75 64 53 44 

CMYK: 15 53 100 2

CMYK: 79 53 0 0

Inwestor Wileńska Nokturn Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: Plac na Groblach  21, II piętro

Tel. 794-900-909, 693-422-809
www.wilenska4.pl, biuro@grupanokturn.pl



„Dom Hetmański” przy ul. Chodkiewicza 8
Powierzchnia: 112 m2, witryna od ul. Chodkiewicza

W ofercie znajduje się lokal usługowy zlokalizowany na parterze kamienicy 
„Dom Hetmański” z bezpośrednim dostępem z ul. Chodkiewicza. Kamienicę 
charakteryzuje wysoki standard wykończenia w oparciu o najwyższej 
jakości materiały budowlane. Inwestycja została uhonorowana główną 
nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku 2009”.

Lokal położony jest w centrum Krakowa w rejonie Ronda Grzegórzeckiego 
i tylko kilkadziesiąt metrów od ulicy o tej samej nazwie. Doskonała komunikacja 
oraz sąsiedztwo dużej galerii handlowej czynią z tej lokalizacji atrakcyjne 
miejsce dla wszelkiego rodzaju usług. W okolicy znajduje się również kompleks 
klinik uniwersyteckich przy ul. Kopernika co z kolei podnosi atrakcyjność  
ul. Chodkiewicza dla usług o charakterze medycznym np. gabinetów 
specjalistycznych, stomatologii i salonów odnowy biologicznej itp.

budynki przy al. 29 Listopada 191 i 193

Okolica charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem zarówno 
w postaci wielu powstających budynków wielorodzinnych jak i mo-
dernizacji infrastruktury komunikacyjnej. O atrakcyjności lokali usłu-
gowych w wymienionych budynkach stanowi m.in. bezpośrednie 
sąsiedztwo jednej z głównych arterii Krakowa, czyli al. 29 Listopada, 
wobec czego w perspektywie najbliższych lat w okolicy przewiduje 
się wzrastające zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi takie jak: 
apteki, sklepy spożywcze, gabinety, zakłady fryzjerskie, salony ko-
smetyczne etc.

Przewiduje się, że do maja 2011 sprzedanych zostanie większość  
z 240 mieszkań w obu budynkach.

W ofercie, w każdym z dwóch budynków, znajdują się lokale o po-
wierzchni od 17  do 157 m2 z witrynami od al. 29 Listopada oraz 
podwójnymi wejściami. W każdym lokalu istnieje możliwość do-
wolnej jego aranżacji pod wymaganą funkcję usługi.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje ogólnodostępne miejsca 
parkingowe zlokalizowane wokół budynków. Pod budynkiem znajdują 
się garaże indywidualne.

Lokale w budynku 193 są gotowe i posiadają prawomocne pozwolenie 
na użytkowanie.

Lokale w budynku nr 191 będą gotowe: 
Klatka 1 – gotowe do odbioru
Klatka 2 – gotowe do odbioru

SPRZEDAŻ
LOKAL USŁUGOWY 

SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE 

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59

Dom-Bud 
M. Szaflarski A.Chlebowski Spółka Jawna

ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków
Sprzedaż mieszkań i lokali: (12) 421-99-38, (12) 422-80-59



SPRZEDAŻ
LOKALE USŁUGOWE � „SŁONECZNY ZAKĄTEK”

WAKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 
ul. Dobrego Pasterza 121, 31-416 Kraków, Tel. 12 418 78 80, 12 410 40 31

slonecznyzakatek@wako.com.pl, info@wako.com.pl
www.slonecznyzakatek.com.pl

Realizowana inwestycja mieszkaniowa „Słoneczny Zakątek” położona 

jest w Dzielnicy Dębniki przy ul. Rostworowskiego; ul. Ruczaj, 

w odległości 3 km od Wawelu, Starego Kazimierza i niecały 1 km od 

rekreacyjnych terenów Zakrzówka.

Atrakcyjność tego miejsca to doskonała komunikacja: połączenia 

autobusowe, od 2012 r tramwajowe oraz najlepsze tereny rekreacyjne 

Krakowa: Zakrzówek, Kopiec Kościuszki, Dolina rzeki Wilgi.

W bezpośrednim sąsiedztwie pełna infrastruktura usługowo- handlowa 

– sklepy, hipermarkety „TESCO”, „KAUFLAND” oraz szkoły i przedszkola.

Projektowana zabudowa nie koliduje z istniejącą zielenią. Na działce 

zaprojektowano trawniki, krzewy ozdobne, drzewa. Istniejącą zieleń 

wysoką włączono w układ urbanistyczny założenia. Od strony wschodniej 

zaprojektowano rekreacyjno – spacerowy klomb z ławeczkami będący 

częścią zamkniętą osiedla.

Prezentowany budynek to 6-kondygnacyjny wielomieszkaniowy obiekt 

(73 mieszkania) z podziemnymi garażami dla każdego mieszkania. 

Budynek posiada 2 klatki schodowe z 2 windami osobowymi 

obsługującymi również garaż podziemny. 

Na parterze zaprojektowano lokale usługowe o wysokiej kondygnacji 

3,5 m o powierzchni całkowitej 751 m2. Na poziomie -1 (kondygnacja 

podziemna), stanowiska parkingowe dla 80 samochodów.

Termin realizacji IV kwartał 2011 

U1A 256,67 m2 wolny

U1B 227,02 m2 sprzedany

U2 116,57 m2 wolny

U3 142,49 m2 wolny 



Lokale znajdują się w budynku nr 3 i 4:  
- lokal w budynku nr 4 – gotowy 
- lokal w budynku nr 3 – gotowy 

Lokale znajdujące się w budynku K:  
- termin oddania lokali w budynku K – IV kwartał 2011 r. 

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Felińskiego, na nowym, prężnie 
rozwijającym się osiedlu w dzielnicy Prądnik Czerwony, w niewielkiej 
odległości od Rynku Głównego – 5 km. Komunikacją miejską z łatwością 
i w krótkim czasie można dostać się do centrum Krakowa Obecnie na 
osiedlu zostało oddanych około 1200 lokali mieszkalnych. W kolejnym 
roku planujemy oddanie następnych 200 mieszkań.

Nasze plany na przyszłość to dalsza rozbudowa osiedla pod względem 
zabudowy oraz infrastruktury, a inwestycje miejskie związane 
z rozbudowę sieci dróg będą miały znaczny wpływ na zwiększenie 
atrakcyjności osiedla.

Lokale usytuowane są na parterach w cztero-, pięciokondygnacyjnych 
budynkach powstających w technologii tradycyjnej. Każdy lokal posiada 
dwa oddzielne wejścia. Istnieje możliwość aranżacji wnętrza według 
potrzeb klienta. 

Lokale mogą być wykorzystane pod różnego typu działalność, między 
innymi na sklep, gabinet lekarski lub stomatologiczny, fitness, usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne, aptekę, biuro oraz inne instytucje. 

SPRZEDAŻ
LOKALE PRZY UL. FELIŃSKIEGO/AL. 29 LISTOPADA

BUDREM euro-invest
Biuro Sprzedaży: Os. Złotego Wieku 91, 31-618 Kraków

tel. 12 648 00 14, 649 98 73, fax 12 397 31 81
www.budrem.pl, info@budrem.pl, www.euro-invest.info.pl



SPRZEDAŻ
Echo Investment

tel. 664 900 414
www.dompodslowikiem.pl

Niespełna dwa kilometry od Rynku Głównego, w Starym Podgórzu  
przy ul. Krasickiego 30 powstaje „Dom Pod Słowikiem” – nowoczesny  
i komfortowy projekt mieszkaniowy realizowany przez Echo Investment. 

W parterowej części budynku, wzdłuż ulic Krasickiego i Orawskiej 
zaprojektowano lokale usługowo-handlowe o powierzchni  
od 45 do 115 m kw. z możliwością łączenia. 

„Dom Pod Słowikiem” wyróżnia łatwy dostęp do miejskiej infrastruktury 
i świetna komunikacja. Budynek jest ogrodzony, monitorowany  
i wyposażony w system pełnej kontroli dostępu.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: lipiec 2012.

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są  
w Biurze Sprzedaży, tel. 664 900 414
www.dompodslowikiem.pl



SPRZEDAŻ/WYNAJEM
BIURA, MAGAZYNY, HALE, LOKALE UŻYTKOWE

PBiOT „FRONTON” Sp. z o.o.
Ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków
tel. +48 12 630 17 46, 630 17 47

fax +48 12 630 17 49, www.fronton.pl

ŚRÓDMIEŚCIE, UL. KAMIENNA 19

Wysokiej klasy budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany  
w centrum miasta.
Znakomita lokalizacja obiektu umożliwia szybkie połączenie ze wszystkimi 
środkami transportu. Lokale są usytuowane w ekspozycyjnej części 
budynku.
Dostępne do wynajęcia metraże od 30 m2, z możliwością łączenia 
powierzchni.
Termin realizacji grudzień 2011 r.

PODGÓRZE, UL. MAGAZYNOWA 3
(wjazd od ul. Półłanki )

Zrealizowany kompleks biurowy z halami produkcyjnymi i magazynowymi 
do wynajęcia.
Inwestycja posiada dostęp do bocznicy kolejowej, bardzo dobrą 
komunikację z wyjazdem na autostradę A4.
Teren ogrodzony, monitorowany i dozorowany 24h.

CENTRUM ZABIERZOWA, UL. LEŚNA 2A 

Istniejący budynek wielorodzinny z nowocześnie zaprojektowanymi 
lokalami w części parterowej.
Dostępne metraże do zakupu lub wynajęcia 140 m2 i 150 m2 z możliwością 
połączenia.
Dla osób zainteresowanych zakupem istnieje możliwość spłaty ratalnej na 
dogodnych warunkach.



Oferujemy Państwu lokale użytkowe w nowej inwestycji 
przy ul. Bocheńskiej 5. 
Termin zakończenia inwestycji: I kwartał 2012 r.
Budynek położony jest w historycznej dzielnicy Kraków Kazimierz 
u zbiegu Pl. Wolnica i ul. Bocheńskiej, tuż przy Bulwarach Wiślanych.
Obok powstających 23 mieszkań, na poziomie parteru i piwnic oddajemy 
do Państwa dyspozycji lokale użytkowe o powierzchni od 22,52 m kw. 
do 179,69 m kw., z przeznaczeniem na dowolną działalność usługową.
Lokale zostały zaprojektowane w sposób nieograniczający ich 
funkcjonalnego przeznaczenia, posiadają witryny bezpośrednio od ul. 
Bocheńskiej oraz możliwość dowolnej aranżacji wnętrza.

OFERTA NAJMU
POWIERZCHNI BIUROWEJ – KRAKÓW, UL. KALWARYJSKA 69

Dzielnica Podgórze to najszybciej rozwijająca się w ostatnich latach 
część Krakowa. W okolicy powstały nowe obiekty biurowe (Buma Squ-
are) swoje podwoje otwarły liczne banki i instytucje fi nansowe. W nie-
dalekim sąsiedztwie powstało największe Centrum usługowo-handlo-
we w Polsce –  Bonarka. Lokalizacja budynków pozwala na szybkie 
i bezkolizyjne połączenie z obwodnicą Krakowa. Biurowce posiadają 
bezpośredni dostęp do komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje), co 
pozwala na dogodny dojazd do każdej dzielnicy Krakowa.

Ul. Kalwaryjska 69 – budynek czterokondygnacyjny zlokalizowany na 
działce o pow. 860 mkw – stanowiący fragment zabudowy ulicy jako 
plomba uzupełniająca miejską zabudowę.

Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o, elek-
tryczną, gazową, internetową, telefoniczną, alarmową, monitoringową.

Na poziomie I, II, III piętra oferujemy do najmu lokale biurowe z poko-
jami różnej wielkości o łącznej powierzchni 1094 m mkw.

Przyszły najemca ma zagwarantowanych 8 miejsc parkingowych na po-
dwórku ofi cyny biurowca.

Cena: 55 zł/m kw + media + kaucja 1-miesięczna

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE UŻYTKOWE PRZY UL. BOCHEŃSKIEJ 5

BOCHEŃSKA 5
Tel.: 12 423 20 33, kom. 664 009 301

e-mail: m.hryniow@fhm.com.pl
www.fhm.pl



SPRZEDAŻ/WYNAJEM 

Remin Sp. z o.o.
ul. Skawińska 13 Kraków

Tel. 608 631 059, (12) 421 34 54 , (12) 421 31 84 
e-mail: biuro@remin.net.pl

 www.remin.net.pl, www.remin.gratka.pl

INWESTYCJA PRZY UL. RADZIKOWSKIEGO 47 W KRAKOWIE 

Nowoczesne lokale handlowo – usługowe 
oraz biurowe w dobrej lokalizacji

ponadczasowa architektura biurowca
wysoka jakość materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz
 powierzchnie umożliwiające swobodny podział w zależności od indywi-
dualnych potrzeb Najemców
łatwy dojazd
garaż podziemny z miejscami postojowymi 
klimatyzacja, podwieszone sufity, możliwość dowolnej aranżacji wnętrz
nowoczesna szybkobieżna widna
 elewacja wykonana z elementów szkła aluminium oraz kamienia na-
turalnego
na parterze lokale usługowe z witrynami 

Oferujemy lokale do wynajęcia lub sprzedaży !
Planowany termin oddania inwestycji IV kw. 2011/ I kw. 2012

ZAKOŃCZONA INWESTYCJA PRZY UL. SKAWIŃSKIEJ 13 W KRAKOWIE

Do sprzedaży ostatnie wolne apartamenty !!!

Powierzchnia apartamentów od 40 m2 do 148 m2, z górnych kondygnacji 
widok na Wawel !!!

Do wynajęcia lokal frontowy – do wejścia w wysokim standardzie 
czynsz 3 000 zł/ mies. netto + VAT 

Nie czekaj! Zadzwoń i umów się na wizytę dziś! 
12 421 34 54; 12 421 31 84 



SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE HANDLOWO�USŁUGOWO�BIUROWE

INTER-BUD
30-392 Kraków

ul. Czerwone Maki 65
tel.: 728-429-607

ATRAKCYJNY LOKAL HANDLOWO�USŁUGOWY

Obiekt zlokalizowany przy ul. Czerwone Maki 65, przy głównym wyjeździe 
z Krakowa na Skawinę, obwodnica autostrady w odległości 4 km.
Oferowany lokal znajduje się na ternie firmy INTER-BUD w kompleksie 
budynków o charakterze biurowo-magazynowo-usługowym o wysokim 
standardzie wykonania.
Na powierzchnię lokalu składa się 338 m2 + 48 m2 antresoli (razem 384,5 m2). 
Do lokalu przynależy 5 miejsc parkingowych wliczone w cenę najmu. 
Dodatkowo możliwość korzystania z parkingu zewnętrznego.

Opłaty:
- cena najmu – 39 zł/m2
-  monitoring,całodobowa ochrona obiektu (system kamer z przesyłem 

obrazu do punktów monitoringu wynajmującego), sprzątanie terenu 
wokół budynku – 1000 zł

- opłata z tytułu partycypacji w podatku od nieruchomości – 1,6 zł/m2
- media opomiarowane
-  tytułem zabezpieczenia czynszu Najemca zobowiązany jest wpłacić 

kaucję gwarancyjną w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto

NOWE LOKALE USŁUGOWO�BIUROWE

Lokale zlokalizowane na parterze i I-wszym piętrze nieruchomości 
położonej przy ul. Grzegórzeckiej 67c na osiedlu „Wiślane Tarasy” 
z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, np. biura, 
kancelarie, gabinety lekarskie, salony kosmetyczne itp. Powierzchnia 
lokali do dowolnej aranżacji.

Inwestycja ta charakteryzuje się wysoką jakością materiałów wykonania 
jak i estetycznie zaprojektowaną architekturą zieloną.

Opłaty:
- cena najmu – od 58 zł/m2
- cena sprzedaży – 8600 zł/m2

http://www.mieszkania.inter-bud.pl/lokale-uzytkowe-w-krakowie

TREI Real Estate Poland Sp. z o.o. 
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

Tel. (22) 522 24 81 
email: wroszak@treirealestate.com 

WYNAJEM
OBIEKTY HANDLOWE

OBIEKTY HANDLOWE DO WYNAJĘCIA OD ZARAZ:

Drawsko Pomorskie, ul. Toruńska 4 (pow. użytkowa ok. 1.250 m2)
Łask, ul. Bieszczadzka 4 (pow. użytkowa ok. 1.043 m2)
Myszków, ul. Kopernika 6 (pow. użytkowa ok. 894 m2)
Rybnik, ul. Sybiraków 7 (pow. użytkowa ok. 1.532 m2)
Starachowice, ul. Radomska 43 (pow. użytkowa ok. 1.007 m2)
Szprotawa, ul. Henrykowska 5 (pow. użytkowa ok. 1.132 m2)
Tomaszów Lubelski, ul. Zamojska 39 (pow. użytkowa ok. 1.094 m2)
Włocławek, ul. Zielony Rynek 5 (pow. użytkowa ok. 2.070 m2)
Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 14 (pow. użytkowa ok. 1.780 m2)



SPRZEDAŻ
NOWOCZESNE LOKALE NA BIURA, USŁUGI, HANDEL

SENTO S.A.
ul. Włościańska 2 B, 30 – 138 Kraków 

tel. 12 622 08 00, 12 622 08 08 
www.sentopark.pl, biuro@sentosa.pl

Inwestycja mieszkaniowo - usługowa (budynek B)
ul. Miłkowskiego 7, Kraków (Ruczaj)

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia budowy 2012 rok. 

DOSTĘPNE LOKALE W NOWOCZESNYM PASAŻU HANDLOWO � USŁUGOWYM

U1 pow. 192 m2 parter/I piętro

U3 pow. 269 m2 parter

U4 pow. 163 m2 parter

U5 pow. 158 m2 I piętro

U6 pow. 326 m2 I piętro

U7 pow. 326 m2 I piętro

U8 pow. 228 m2 I piętro

ul. Wrocławska 43A, Kraków
tel. 12 630 99 11, 12 630 99 33 

biuro@tetnowski.pl

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE USŁUGOWE 

Oferujemy Państwu lokale usługowe o pow. ok. 40 m2 i ok. 100 m2 
w standardzie deweloperskim w Lea Residence przy ul. Lea w Krakowie.  
Lokal usługowy o pow. ok. 100 m2 – 6000 zł + VAT/m-c  
Lokal usługowy o pow. ok. 40 m2 – 2600 zł + VAT/m-c 
Serdecznie zapraszamy do oglądania lokali od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9:00 do 18:00. 
Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z biurem sprzedaży 
012/630-99-11 lub 012/630-99-33. 
Istnieje również możliwość sprzedaży lokali w cenie 10 000 zł/m2 netto.



Elite Properties Sp. z o.o.
ul. Szlak 50/320 (III piętro), 31-153 Kraków

tel. (12) 430-22-84
biuro@eliteproperties.pl 

SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE USŁUGOWE/ GRUNTY KOMERCYJNE

LOKALE HANDLOWO- USŁUGOWE I GASTRONOMICZNE:

 Kraków, ok. Sądu i Ronda Mogilskiego:1.  120,16 m2, cena: 25 €/m2, 
parter, duża witryna, tel. 796 092 008
 Krowodrza: 2. pow.: 740 m2, ok. 245 m2 na każdej kondygnacji, 
powierzchnia usługowo-biurowa, tel. 796 892 008
 ul. Dietla:3.  pow.: 166 m2, cena: 6 000 PLN, lokal handlowo – usługowy, 
duża witryna
 Rondo Mogilskie: 4. pow.: 230 m2, cena: 23 000 PLN, lokal handlowo-
usługowy, duży ruch pieszych
 ul. Kalwaryjska5. : pow.: 81 m2 , cena: 4 800 PLN, lokal handlowo-
usługowy, wejście z ulicy   

GRUNTY KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

 TEREN Z POZWOLENEM NA BUDOWĘ CENTRUM HANDLOWEGO 1. 
Kraków, działka 3,5 ha, pow. użytkowa budynku: 10 000 m2

 Modlnica2. : pow.: 3 ha, cena: 13 500 000 PLN, MPZP, przeznaczenie 
komercyjne: biura/magazyny/spedycja
  Kraków, Nowa Huta:3.  pow.: 211 a, cena: 4 642 000 PLN 
mpzp, magazyny, spedycja, stacja paliw

 Kraków, ul. Balicka:4.  pow.: 12 a, cena: 3 600 000 PLN,  
WZ, biurowiec (5 kondygnacji)

DLA NASZYCH KLIENTÓW PILNIE POSZUKUJEMY:

1.  DZIAŁKI POD BUDOWĘ HOTELU, centrum Krakowa, możliwość uzyskania 
powierzchni użytkowej: ok. 5 000 m2

2.  DZIAŁKI POD BUDOWĘ BIUROWCA: atrakcyjna lokalizacja, możliwość 
uzyskania powierzchni użytkowej min. 10 000 m2

3.  LOKAL HANDLOWY: atrakcyjna lokalizacja, parter, 
powierzchnia od ok. 30m2

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
KOMERCYJNYCH: 

602 805 014
796 891 008

www.eliteproperties.pl

Kontakt: 
e-mail: m.bros@helios.biz.pl

665-602-080
SPRZEDAŻ/WYNAJEM
LOKALE BIUROWE W KATOWICACH

PRZENIEŚ KANCELARIĘ TUTAJ.
Idealna lokalizacja na biuro dla firmy która szuka lokalu na siedzibę, 
pracownię lub działalność gospodarczą, idealny pod kancelarię. 
W pobliżu lokalu znajdują się: NFZ, szkoły wyższe, sądy oraz inne instytucje 
budżetowe. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne z lokalem, obok 
budynku zlokalizowany jest przystanek komunikacji miejskiej. 
Istnieje możliwość parkowania samochodów na podwórku kamienicy.
Lokal biurowy mieści się na drugim piętrze w czteropiętrowej kamienicy.
Składa się między innymi z czterech dużych, niezależnych pomieszczeń 
biurowych o wyjątkowo korzystnym układzie (do 20 samodzielnych 
stanowisk pracy).
Znakomita oferta, bo lokal jest po generalnym remoncie z nowymi 
instalacjami, nową stolarką okienną, nowymi drzwiami wejściowymi 
z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, z nową podłogą o najwyższej 
klasie odporności na ścieralność. Na ścianach położona została gładź 
ścienna. Lokal posiada własne oszczędne ogrzewanie etażowe. 
Lokal gotowy do natychmiastowego wprowadzenia stanowisk pracy.





LUKSUSOWY DOM 
NA SPRZEDAŻ
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LUKSUSOWY DOM 
NA SPRZEDAŻ

FYI Real Estate należy do Grupa FYI | Licencje zawodowe nr:  3929, 5120, 6698, 16783

Doświadczona � rma FYI Real Estate, wchodząca w skład Grupy FYI, zajmująca się pośrednictwem w obrocie 
nieruchomościami i doradztwem inwestycyjnym, poszukuje do współpracy w nowym biurze w centrum 
Krakowa osób zdeterminowanych do osiągnięcia sukcesu, otwartych na nowe wyzwania i stale dążących 
do podnoszenia kwali� kacji.

Aktualnie poszukujemy osób do pracy w charakterze:
Doradca ds. Nieruchomości 
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami   Kontakt: biuro@biurofyi.pl

Dane adresowe � rmy:
FYI Real Estate, Biuro obsługi  

klienta, Kraków ul. Królewska 57 
(budynek Biprostal)

Tel. 12 293 45 85
Fax 12 293 45 84

E-mail: biuro@biurofyi.pl
www.biurofyi.pl

www.grupafyi.pl

OGŁOSZENIE

Kazimierz, ul. Starowiślna
62,80 m2, 2 pok. + kuchnia, 

ciche w o� cynie

Tel. 535 902 005
369 000 zł 

5878 zł/m2

Mogilany, Parkowe Wzgórze
dom wolnostojący, pow. użytkowa 
186 m2 (całk. 220 m2), działka 8 a

Tel. 535 902 005
1 450 000 zł

Pychowice, ul. Zakrzowiecka, 
osiedle Avalonu

62 m2, 3 pok., do wejścia, 
słoneczne, duży taras

Tel. 535 334 414
414 000 zł

6690 zł/m2 

Stare Miasto
pow. 105 m2, apartament, 
wysoki standard, kominek, 

dostępne od zaraz

Tel. 535 252 235 
899 000 zł

8561 zł/m2

Kraków - Sidzina,  
ul. Z. Nałkowskiej 

26 a, działka, wszystkie media, 
plan miejscowy

Tel. 535 252 235
100 000 zł
3850 zł/ar

Kraków - Sidzina, 
ul. Żyzna

13,25 a, działka, plan miejscowy, 
ostatnia linia zabudowy, pod lasem

Tel. 535 334 414
259 000 zł

19 500 zł/ar

Stare Miasto, 
ok. Placu Na Groblach

560 m2, kamienica, działka 242 m2. 
Aktualne WZ. Możliwość 

nadbudowy o 2 kondygnacje

Tel. 692 272 039
4 900 000 zł netto  

Bronowice
Nowy obiekt handlowo-

usługowo-biurowy. Ostatnie wolne 
powierzchnie. Lokale handlowe 

i biurowe od 45 zł/m2 mies. 
Komercjalizację obiektu prowadzi 

FYI Commercial Consulting
Tel: 692 272 039

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ





We speak 
English





CO ZYSKUJESZ 
WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI   

 Oszczędność czasu, 
bezpieczeństwo i wygodę.

 Prezentację oferty w serwisie 
www.eliteproperites.pl.

 Promocję oferty we 
wszystkich internetowych 

portalach nieruchomościowych 
(np. krn.pl, gratka.pl, 

dominium.pl, nportal.pl).

 Reprezentacja naszych 
doświadczonych 

doradców nieruchomości, 
dysponujących  wysokim 

stopniem komunikatywności, 
znajomością rynku 
i przepisów prawa.

 Gwarancję, że w ciągu 
24 godzin od przyjęcia 

oferty udostępniamy ją 
w programie MLS, 

co oznacza, że otrzymały 
ją wszytkie pośrednictwa 

działające w tym systemie.

 Regularne informacje 
o przebiegu postępów 
procesu pośrednictwa 

w sprzedażyi najmie.

MIESZKANIA WYNAJEM

lokalizacja:  Tarasy Wiślane, 
ul. Grzegórzecka

powierzchnia: 75 m2

liczba pokoi: 3
cena: 4000 PLN

lokalizacja:  Stare Miasto, 
ul. Krowoderska

powierzchnia: 112 m2

liczba pokoi: 3
cena: 4500PLN

lokalizacja:  Stare Miasto, 
ul. Świętego Jana 

powierzchnia: 120 m2

liczba pokoi: 3
cena: 5300 PLN 

MIESZKANIA SPRZEDAŻ

lokalizacja: Grzegórzki, ul. Masarska
powierzchnia: 74 m2

liczba pokoi: 3
cena: 775 000 PLN 

lokalizacja: Salwator, ul. Tatarska
powierzchnia: 59 m2

liczba pokoi: 3
cena: 570 000 PLN

lokalizacja:  Wola Justowska, 
ul. Niezapominajek

powierzchnia: 45 m2

liczba pokoi: 2
cena: 380 000 PLN

DOMY SPRZEDAŻ

lokalizacja: Bieżanów, Zamłynie
powierzchnia: 210 m2

liczba pokoi: 6
cena: 790 000 PLN

lokalizacja: Kraków, ok. ul. Kolejarzy
powierzchnia: 160 m2

Liczba pokoi: 5
cena: 1 000 000 PLN

lokalizacja:  Wola Justowska, 
ok. ul. Królowej Jadwigi

powierzchnia: 190 m2

liczba pokoi: 5
cena: 3 400 000 PLN

lokalizacja: ok. Ronda Mogilskiego
powierzchnia: 112,37 m2

przeznaczenie: biurowo-usługowy
cena: 13 €/m2 netto

lokalizacja:  Śródmieście, 
Al. 29 Listopada

powierzchnia: 105 m2

przeznaczenie: handlowo-usługowy
cena: 3700 PLN

lokalizacja: ul. Św. Tomasza 
powierzchnia: 100 m2

przeznaczenie:  handlowo - 
gastronomiczny

cena: 20 000 PLN

LOKALE WYNAJEM

KONTAKT Z NAMI:
 Zapraszamy 

do naszego biura:
ul. Szlak 50/320 

(budynek Angel City)
31-153 Kraków

 
Godziny otwarcia:

Pn – Pt: 9.00 – 20.00
Sobota:10.00 – 14.00

 
Telefon: +48 12 430 22 84 

Fax: +48 12 430 22 84 
E-mail: biuro@eliteproperties.pl

tel. 12 430 22 84

LEADER IN PREMIUM 
MARKET

IN KRAKOW

www.eliteproperties.pl

lokalizacja: Swoszowice, ok. ul. Szczawnickiej
powierzchnia: 10 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 350 000 PLN

lokalizacja: Rząska
powierzchnia:18 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 425 000 PLN

lokalizacja: Balice, Al. Jurajska
powierzchnia: 29 a
przeznaczenie: budowlana
cena: 225 000 PLN

DZIAŁKI SPRZEDAŻ



ABN Nieruchomości Rodzina u Siebie
ul. Starowiślna 70/4, 31-035 Kraków

tel./fax 12/ 421-23-65
tel. 12/ 398-45-88, 12/398-45-77

Czynne: 
Pon. – Pt.: 9-18, Sob.: kontakt na tel. kom.

Beata Niklewicz, Właściciel Lic. 13133
tel. 668-483-990, 12 421 23 65 

beata@rodzinausiebie.pl
biuro@rodzinausiebie.pl

www.rodzinausiebie.pl www.abn-nieruchomosci.pl

STAWIAMY NA PROFESJONALIZM 
I INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Umowa Przedwstępna Notarialna W Cenie ProwizjiG� TIS  

 500.000 zł, dwupokojowe, 
do generalnego remontu – ok. AGH, 

Al. Mickiewicza, 78 m2,
 tel. 668-001-305 

Dwupokojowe, 
ul. Filipowicza/ Kurdwanów, 

przepiękne, 
51 m2, od zaraz, cena 310.000 zł, 

tel. 668-483-990 

 Piękne dwupokojowe, 
ul. Ketlinga/ Kliny, 

cena 314.000 zł, 
tel. 668-714-114

4100/m2, trzypokojowe, 
67 m2, NOWY PROKOCIM/ 

Ściegiennego, widokowe, bardzo ładne, 
cena 276.000 zł, 
tel. 668-001-305

Dwupokojowe, os. WILLOWE, 
pow. całkowita 120 m2, skosy, 

cena 250.000 zł, 
tel. 668-714-114

  

ABN Nieruchomości Rodzina u Siebie 
związana jest z rynkiem nieruchomości od 2004 roku.

Firma posiada Certy� kat Ubezpieczeniowy Nr POZNKSIB /458/2011 T.U.  i R.WARTA S.A 
oraz Licencję Zawodową Pośrednika  w Obrocie Nieruchomościami o nr. 13133

Biuro należy do MSPON

  668-001-305
  668-001-310
Kontakt 668-734-483
do agentów: 668-714-114 



Umowa Przedwstępna Notarialna W Cenie Prowizji

UMOWA NOTARIALNA 
PRZEDWSTĘPNA
w cenie prowizji

GRATIS

Oddział II Czarnowiejska: nr licencji 803
ul. Czarnowiejska 51/5, 30-049 Kraków
tel. kom.: 508 155 779
e-mail: czarnowiejska@bracias.pl

Oddział I Kapelanka: nr licencji 11849
ul. Kapelanka 1A/1, 30-347 Kraków
tel: 12 429-25-12
e-mail: kapelanka@bracias.pl

Oddział III Lubomirskiego, nr licencji 4765
ul. Lubomirskiego 39/1
31-509 Kraków
tel. kom. 515-101-444
e-mail: lubomirskiego@bracias.pl

TWOJE MIESZKANIE W CENTRUM KRAKOWABARDZO DOBRA LOKALIZACJA
al. Słowackiego 6 (10 min od Rynku Głównego)

Na sprzedaż lokale 2- 3-pokojowe, 
wykończone w stanie deweloperskim.
Zrewitalizowana kamienica z windą.
Ostatnie mieszkania 
powierzchnie 55 m2 oraz 90 m2 

Cena 7500 zł/m2
Sprawdź nas – zamieszkaj na próbę 
Wynajmij i zdecyduj o zakupie

TEL. 509 947 387, 61 822 40 62    VZINWESTYCJE@WP.PL    WWW.VZINWESTYCJE.PL





Agencja Nieruchomości DELEGAT  |  Licencja zawodowa nr 3365
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków

Tel./fax. 12/ 631 97 35,12/ 631 97 36
e-mail: biuro@delegat.net.pl, www.delegat.gratka.pl

WICHERKIEWICZA
49m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 

TBS, 0/III, cz. umeblowane 
(szafa wnękowa). 

CENA 122 000 PLN

ALEKSANDRY
SUPER STANDARD z pełnym 

umeblowaniem – 32 m2,  
2 pokoje, I/IV.

Cena: 285 000 PLN

ŁOWIENICKA 56,9m2, 
dwupoziomowe,3 pokoje, j. 

kuchnia, TBS, Wysoki standard 
wykończenia, umeblowane, 

CENA 210 000 PLN

KRAKÓW – TYNIEC 
dom ok. 100 m2, 4 pokoje, 
strych do adaptacji, dom do 

remontu, murowany  
z lat 50-tych, działka  27 a,  

CENA 500 000 PLN 

ŁAPANÓW dom ok. 110 m2, 
4 pokoje, 2 łazienki, piętrowy, 

ładnie wykończony, do 
zamieszkania, działka 

widokowa, zagospodarowana,  
8 a, CENA 310 000 PLN

RYDYGIERA 
32 m2, 1-pokojowe, 
TBS, umeblowane 

i wyposażone, I piętro, 
balkon.  

Cena 89 000 PLN 

OBOZOWA 
 50 m2, TBS, 2 osobne 
pokoje, jasna kuchnia 

z wyposażeniem,  
balkon, I/III.

Cena: 125 000 PLN

HALSZKI 
49 m2, 2-pokojowe, TBS, 

osobna, umeblowana, 
jasna kuchnia,  
I piętro, balkon. 

 Cena 117 000 PLN 

PADNIEWSKIEGO  
40 m2, TBS, 2 pokoje, 

jasna kuchnia  
z wyposażeniem,  

3 słoneczne balkony, I/IV, 
CENA 128 000 PLN

BARTLA 
65/54 m2, 3 pokoje, 
2 balkony, 2000 r.  

SUPER CENA  
129 000PLN

os. HUTNICZE  
37,7 m2, 2 osobne 

pokoje, III/III, wysoki 
standard, do wejścia,  
CENA 230 000 PLN 

ALWERNIA, 60 m2, 
2 osobne pokoje, jasna 
kuchnia , po remoncie,  

I/IV, CENA 240 000 PLN

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ  TEL. 0/500-009-756

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ  DOMY NA SPRZEDAŻ  TEL. 0/604-962-376

Dział prawny Helios Investment Sp. z o.o.

przyjmuje zlecenia regulacji stanów prawnych 
nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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



nieruchomości
B.W. Taraba
Nr Licencji: 1615
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OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAŻ

MIESZKANIA

Kraków
24,5 m2, V p. z windą, garsoniera, umeblowany aneks, duży pokój, 
nowe okna i panele podłogowe, łazienka do remontu.

Cena 140.000 zł
Tel. 603-266-585 (po godz. 16.00)

Kraków, ul. Azory
ok. 37 m2, III p., dwupokojowe z ciemną kuchnią. Wymienione okna, 
grzejniki, ciepła woda z MPEC, cicha okolica, plac zabaw.

Cena 237.000 zł
Tel. 506-006-615, e-mail: pilch@adm.uj.edu.pl

Kraków, ul. Białoprądnicka
60 m2, 2 sypialnie, salon z aneksem kuchennym (w kuchni meble 
na wymiar, sprzęt AGD). W przedpokoju i w sypialni szafy w zabu-
dowie i mały schowek. Osiedle strzeżone, w pobliżu tereny zielone 
oraz korty tenisowe.

Cena 420.000 zł
Tel. 601-51-38-37, e-mail: kingaflo@vp.pl

Kraków, ul. Bociana
53 m2, IV p./VI p., ustawne mieszkanie w stanie deweloperskim. 
Duży pokój, sypialnia, oddzielna jasna kuchnia, łazienka, przed-
pokój oraz balkon (7 m2). Drzwi zewnętrze antywłamaniowe. 
W mieszkaniu nie ma gazu, ogrzewanie i ciepła woda z MPEC. 
Enklawa chroniona przez agencje ochrony 24 h. Istnieje możli-
wość dokupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym 
– 28.000 zł. Doskonała lokalizacja umożliwia łatwy i szybki dojazd 
do centrum.

Cena 340.000 zł
Tel. 602-69-73-59, e-mail: trader25@wp.pl

Kraków, ul. Bujwida
51,07 m2, I p., apartament jednopokojowy z opcją przerobienia na 
dwa pokoje. Blisko klinik Collegium Medicum UJ, przynależna piwnica. 
Spokojna okolica niedaleko od centrum miasta.

Cena 378.000 zł
Tel. 662-221-621, e-mail: bujwida732@gmail.com

Kraków, ul. Cegielniana
47 m2, I p., inwestycja „Cegielniana Residence”, stan deweloperski, 

balkon, winda. Dobry dojazd do centrum, w otoczeniu niska zabu-
dowa, nowoczesne budownictwo.

Cena 395.000 zł
Tel. 509-120-945, e-mail: stoklosa75@gmail.com

Kraków, os. Centrum A
31 m2, wysoki parter, jednopokojowe z jasną kuchnią, łazienką 
i przedpokojem (wnęka na szafę garderobianą). W mieszkaniu 
zostały wymienione: okna na nowe PCV, drzwi wejściowe na an-
tywłamaniowe GERDA. Doskonały punkt komunikacyjny: tramwaj, 
autobus, sklepy, szkoła, przedszkole.

Cena 169.000 zł
Tel. 501-650-350

Kraków, ul. Długa
piękne czteropokojowe mieszkanie w odrestaurowanej, zabytkowej 
kamienicy, 5 min pieszo do Rynku Gł., strefa B, nie ma problemów 
z parkowaniem. Komunikacja miejska, przedszkola, szkoły, uczelnie. 
Mieszkanie o niepowtarzalnym klimacie, utrzymane w starym stylu, 
zajmuje całe piętro. Wysokość 3,5 m, drzwi dwuskrzydłowe, nowe 
okna drewniane, indywidualne CO.

Cena 1.260.000 zł
Tel. 607-050-398

Kraków, ul. Drukarska
36 m2, IV p./VII p. w bloku z 2005 r. Pokój z kuchnią + komórka lokator-
ska. Standard mieszkania bardzo wysoki. Kuchnia w pełni umeblowana 
i wyposażona w sprzęt renomowanej firmy De Dietrich. W budynku 
winda, domofon oraz monitoring. Ogrzewanie centralne MPEC.

Cena 299.000 zł
Tel. 691-764-472, e-mail: makus10@op.pl 

Kraków, ul. Dywizjonu 303
28,2 m2, jednopokojowe z jasną kuchnią. Świetna lokalizacja, w po-
bliżu liczne hipermarkety, szkoły, poczty, przychodnie. Blok tuż przy 
Parku Skalskiego z bezprzewodowym internetem. Dojazd do Rynku 
Gł. 10 min. W klatce dwie windy, na każdym piętrze suszarnie. Do 
mieszkania przynależy piwnica.

Cena 170.000 zł
Tel. 507-151-037, e-mail: mondelaj@buziaczek.pl

Kraków, ul. Jerzmanowskiego
43,4 m2, V p./X p., dwupokojowe z jasną kuchnią, łazienką, dużą 
loggią i przynależną piwnicą. W pobliżu: szkoła, sklepy, plac targowy, 
przychodnia, kościół, przed blokiem plac zabaw, dużo zieleni.

Cena 239.000 zł
Tel. 501-650-350, e-mail: mietniow@interia.pl

Kraków, ul. Kalwaryjska
Stare Podgórze, 30 m2, dwupokojowe, po generalnym remoncie. 
Nowe: okna, podłogi, flizy, terakota, instalacje wod.-kan., central-
nego ogrzewania, elektryczne itd. Ogrzewanie c.o. indywidualne 
gazowe (piec dwufunkcyjny). Mieszkanie idealnie nadaje się jako 
inwestycja na wynajem. 

Cena 210.000 zł
Tel. 503-011-011, e-mail: kamil.777@wp.pl

HOŻA
KOMFORTOWO URZĄDZONY SEGMENT  

NA STRZEŻONYM OSIEDLU  
W KRAKOWIE-BRONOWICACH  

SPRZEDA BEZPOŚREDNIO WŁAŚCICIEL 

 Tel. 664 900 695



Kraków, al. Kasztanowa
dwa mieszkania o pow. 36 i 40 m2 sprzeda właściciel.

Cena do uzgodnienia
Tel. 797-969-266, e-mail: alicya@interia.pl

Kraków, ul. Kordiana
Kurdwanów, 50 m2 (pow. całkowita 98 m2). Mieszkanie składa się 
z dużej jasnej kuchni połączonej z jadalnią, łazienki, salonu, sypialni 
i pokoju. Na podłogach flizy i drewno. Indywidualny system ogrze-
wania – nowy piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Niski 
czynsz – naliczany od powierzchni użytkowej.

Cena 360.000 zł
Tel. 530-775-118, e-mail: anetkost@yahoo.com

Kielce, ul. Kowalczeskiego
70 m2, trzypokojowe.

Cena 250.000 zł
Tel. 534-972-126

Kraków, Kozłówek
38 m2, III p./IV p., dwupokojowe z jasną kuchnią, kompletnie 
umeblowane.

Cena 259.000 zł
Tel. 668-645-896, e-mail: azwalinska@yahoo.com

Kraków, Krowodrza
65 m2, wysoki parter, czteropokojowe, stan idealny. Mieszkanie 
odnowione, nowe płytki, panele drzwi i okna.

Cena 440.000 zł
Tel. 502-576-017, e-mail: makempart@interia.pl

Kraków, ul.Krzywa
73,0 m2, I p., dwa pokoje, kuchnia, łazienka + piwnica + pomiesz-
czenie na strychu

Cena 490.000 zł
Tel. 602-210-791

Kraków, ul. Lea
Lea Residence, sprzeda bezpośrednio właściciel w atrakcyjnej ce-
nie.

Cena do negocjacji
Tel. 664-900-414 

Kraków, ul. Lenartowicza
86,5 m2, ciche, jasne, ciepłe, nowy dębowy parkiet. Media: prąd, gaz, 
woda ciepła i ogrzewanie c.o. z sieci miejskiej. Wyposażona kuchnia 
z balkonem, inne meble. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,85 m.

Cena 950.000 zł
Tel. 606-194-196, e-mail: cison@poczta.fm

Kraków, ul. Łokietka
58 m2, I p., komfortowe mieszkanie w bloku z 2006 r. Jasna eks-
pozycja południowo-zachodnia. Na podłogach deska barlinecka, 
kuchnia i łazienka wykończone w wysokim standardzie. W cenie 
miejsce parkingowe.

Cena 410.000 zł
Tel. 500-216-311, e-mail: l.pelc@wp.pl

Kraków, ul. Marchołta
Śródmieście, 51,1 m2, VI p., dwupokojowe, w stanie deweloperskim. 
Zlokalizowane w pobliżu Parku Wodnego, Multikina, CH Krokus oraz 
OBI. Dostępne od zaraz. Miejsce postojowe na ogrodzonym terenie 
w cenie 5000 zł.

Cena 339.000 zł
Tel. 691-408-885, e-mail: aogarek@gmail.com

Kraków, ul. Miłkowskiego
80 m2, dwupoziomowe.

Cena 490.000 zł
Tel. 514-447-742

Kraków, ul. Miłkowskiego
mieszkania w stanie deweloperskim, o pow.: 43,8 i 43,5 (parter); 
43,5 i 49,5 m2 (I p.); 43,5 i 49,2 m2 (II p.) sprzeda właściciel.

Cena 230.000 – 285.000 zł
Tel. 510-594-342, e-mail: aneta.klimek@wp.pl

Kraków, os. Na Stoku
dwupokojowe.

Cena 239.000 zł
Tel. 602-620-093

Kraków, ul. Nowosądecka
60 m2, II p./VII p., trzypokojowe, w bloku z 2001 r. Pokój dzienny 
wraz z aneksem kuchennym ok. 28 m2, dwa pokoje po 9 m2, przed-
pokój oraz duża i przestronna łazienka. W przedpokoju znajdują się 
dwie szafy zabudowane z lustrzanymi drzwiami frontowymi firmy 
Komandor. Przed blokiem parking strzeżony z wjazdem przez bramę 
sterowaną pilotem, teren ogrodzony.

Cena 395.000 zł
Tel. 531-367-237, e-mail: tbd@o2.pl

Kraków, ul. Oboźna
67 m2, 3 oddzielne pokoje i oddzielna kuchnia z oknem w budynku 
z 2001 r. Orientacja południowo-wschodnia, dwa balkony południe 
i wschód. Łazienka w płytkach, z kabiną prysznicową. Ogrzewanie 
oraz ciepła woda z MPEC, brak garażu.

Cena 459.000 zł
Tel. 506-759-066, e-mail: mariuszs1@poczta.onet.pl 

HIPOTEKASA
Niezależny broker finansowy organizuje finansowanie i refinansowanie 
inwestycji nieruchomościowych.
Główne produkty finansowe to:
1.  Pożyczki hipoteczne od kwoty minimalnej 300 000 zł
2.  Organizacja obligacji hipotecznych i ich sprzedaż od kwoty minimalnej 

5 000 000 zł Obligacje roczne oraz pięcioletnie.
3.  Wykup wierzytelności czynszowych niemieszkalnych, niewymagalnych od 

kwoty minimalnej 200 000 zł
4.  Wykup wierzytelności wymagalnych, zabezpieczonych hipoteką od kwoty 

minimalnej 300 000 zł
5.  Restrukturyzacja wierzytelności i zadłużeń hipotecznych

OFERTA FINANSOWANIA SKIEROWANA JEST DO INWESTORÓW 
INSTYTUCJONALNYCH I PRYWATNYCH ORAZ DEWELOPERÓW.

Zgłoszenia w formie opisowej należy nadsyłać na adres  
e-mail: wniosek@hipotekasa.pl          Tel. info. 602 414 065



Kraków, ul.Palacha
37 m2, II p., dwupokojowe, sprzedam lub zamienię na większe za 
dopłatą.

Cena 265.000 zł
 Tel. 508-684-802

Kraków, ul. Pilotów
60,7 m2, I p./V p. z windą, trzypokojowe mieszkanie na osiedlu Cztery 
Korony z 2007 r. Salon z aneksem kuchennym, sypialnia, pokój dzie-
cięcy, łazienka, przedpokój, taras. Drewniane okna, drzwi wewnętrzne 
Porta, ekspozycja południowo-zachodnia. Mieszkanie urządzone, do 
zamieszkania. Do mieszkania przynależna piwnica 2,46 m2 (w cenie). 
Dodatkowo miejsce postojowe na osiedlu (cena 20.000 zł) i/lub miejsce 
w garażu podziemnym wielostanowiskowym w cenie 38.000 zł.

Cena 542.000 zł
Tel. 606-976-700, e-mail: pilotow2@gmail.com 

Kraków, Prądnik-Biały
41,5 m2, dwupokojowe do indywidualnego wykończenia. Teren 
ogrodzony, cicha i spokojna okolica.

Cena 216.000 zł
Tel. 605-113-011, e-mail: saiko01@wp.pl 

Kraków, Prądnik Biały
sprzeda właściciel, bez pośredników.

Cena 390.000 zł
Tel. 691-393-814

Kraków, ul. Radzikowskiego
58 m2, IV p./V p., trzypokojowe. Mieszkanie w stanie deweloperskim 
na nowym, pięknym osiedlu. Dobry dojazd. Odbiór mieszkania – 
grudzień 2011 r., sprzedaż na zasadzie cesji.

Cena 365.000 zł (miejsce postojowe 30.000 zł)
Tel. 503-588-377, e-mail: flat.krakow@gmail.com

Krowodrza, ul. Rusznikarska
 60,4 m2, VII p./VII p., dwupokojowe, budownictwo z 2000 r. Miesz-
kanie widokowe, solidny budynek z cegły, doskonała lokalizacja, 
2 parki, wolne miejsca parkingowe. Sprzedam lub zamienię. Proszę 
o propozycje.

Cena 490.000 zł
Tel. 608-290-667

Kraków, Salwator
70 m2, wysoki parter, lokal mieszkalno-usługowy, sutereny 110 m2 
(do częściowego remontu).

Cena 1.300.000 zł do negocjacji
Tel. 12-427-15-36, e-mail: bozenka600@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Skarbińskiego
45,6 m2, IX p./X p., jasny salon z aneksem kuchennym, dwa nie-
przechodnie pokoje, łazienka oraz niewielki przedpokój. Urządzone 
nowocześnie, do wejścia po odświeżeniu. Na wyposażeniu mieszkania 
zostają meble kuchenne (solidne, wykonywane na wymiar) i lodówka 
Amica. Blok został ocieplony w 2010 r., w 2011 r. planowane jest 
jego ogrodzenie, a w 2012 – malowanie klatki schodowej.

Cena 368.000 zł
Tel. 535-320-222, e-mail: jacek_roch@interia.pl 

Kraków, ul. Sodowa
69 m2, trzypokojowe z przynależnym ogródkiem, zlokalizowane na 
zamkniętym osiedlu nieopodal kampusu UJ oraz Zakrzówka. Osiedle 
położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie łąk i zieleni. Mieszkanie 
wykończone w stylu nowoczesnym, bardzo funkcjonalne i przestrzen-
ne. Kuchnia wyposażona w pełne AGD klasy A. Miejsce parkingowe 
umiejscowione przed ogródkiem w cenie 15.000 zł (osobna KW).

Cena 520.000 zł
Tel. 605-416-238, e-mail: kexick@vp.pl

Kraków, ul. Spółdzielców
37 m2, III p./X p., 2 windy. Mieszkanie składa się z sypialni, dużego 
pokoju (przechodniego), kuchni (z oknem do pokoju) i łazienki. 
W mieszkaniu są nowe, plastikowe okna, nowe instalacje, central-
na ciepła woda i centralne ogrzewanie miejskie (opomiarowane). 
Zabudowana szafa wnękowa. Do mieszkania przynależy niewielka 
piwnica. Brak balkonu.

Cena 193.000 zł
Tel. 606-138-794, e-mail: bozena67549@gmail.com

Kraków, os. Szkolne
47 m2, dwupokojowe, po generalnym remoncie. 

Cena 250.000 zł
Tel. 661-122-136

Kraków, ul. Szuwarowa
70 m2, trzypokojowe, dwupoziomowe, zadbane, wyjątkowe osiedle.

Cena 450.000 zł
Tel. 534-999-126

Kraków, os. Teatralne
64,5 m2, II p./III p., trzypokojowe, stan bardzo dobry, blok z cegły. 

 Cena 370.000 zł
Tel. 697-777-520

e-mail: bursaj@interia.eu

Kraków, ul. Wierzyńskiego
41 m2, wysoki parter z tarasem, dwupokojowe z aneksem kuchen-
nym. Budynek z 2006 r., na strzeżonym osiedlu. Mieszkanie w pełni 
wykończone, sprzedawane z całym wyposażeniem. Doskonała loka-
lizacja, dużo zieleni, doskonały dojazd do centrum.

Cena 355.000 zł do negocjacji
Tel. 508-823-669

Kraków, Wola Duchacka
64,0 m2, atrakcyjne mieszkanie, stan do wykończenia.

Cena 455.000 zł
Tel. 510-574-312

LEA
LEA RESIDENCE, GOTOWE MIESZKANIE  

W ATRAKCYJNEJ CENIE  
SPRZEDA BEZPOŚREDNIO WŁAŚCICIEL

Tel.  664 900 414



Wieliczka
40,1 m2, pokój z aneksem kuchennym i sypialnia. Kuchnia z me-
blami oraz szafa wnękowa. Mieszkanie w ścisłym centrum Wieliczki, 
doskonały dojazd do Krakowa. Do zamieszkania od zaraz.

Cena 225.000 zł
Tel. 609-086-303, e-mail: tp211@wp.pl

DOMY

ok. Batowic
176 m2, działka 3,2 a, dom w zabudowie bliźniaczej na małym, 
ogrodzonym osiedlu. Ocieplony, wszystkie przyłącza, stan dewe-
loperski z zewnątrz w cenie 444.000 zł, stan deweloperski pełny 
– 555.000 zł

Cena do negocjacji
Tel. 661-333-518, e-mail: przemolwara@poczta.onet.pl

Bibice
140 m2, działka 4,5 a, pół bliźniaka, stan do wykończenia.

Cena 580.000 zł
Tel. 602-632-409

Głogoczów
160 m2, działka 7 a, ocieplony, media w domu, brak szamba i c.o.

Cena 399.000 zł
Tel. 691-124-062, e-mail: ewelinaa.kania@gmail.com

gm. Iwanowice, Poskwitów
rezydencja o pow. 165 m2, działka 23 a, pięknie zagospodarowana.

Cena 770.000 zł
Tel. 609-521-038

gm. Jerzmanowice-Przeginia, Gotkowice
56 a, budowlano-rolna, przy drodze asfaltowej, media (kanalizacja) 
obok.

Cena 80.000 zł
Tel. 12-357-14-89

Koninki
300 m2, działka 17,0 a. Jeden z najładniejszych domów na atrak-
cyjnej działce.

Cena 950.000 zł
Tel. 506-457-609

ok. Krakowa, Szczyglice
143 m2, działka 0,03 a. Do sprzedania (bezpośrednio) apartament 
(bliźniak z garażem) w stanie deweloperskim. Doskonała lokalizacja.

Cena 670.000 zł
Tel. 691-524-493, e-mail: artursarna@poczta.onet.pl

Kraków, ul. Homolacsa
270 m2, działka 2,5 a, nowy dom w stanie deweloperskim niepełnym. 
Tynki wewnętrzne, wszystkie media doprowadzone do budynku, in-
stalacja alarmowa, tv, prąd rozprowadzony w całym budynku. Trzy 
poziomy mieszkalne. Pełne podpiwniczenie z garażem na dwa samo-
chody, kotłownie oraz saunę. Dojazd asfaltowy z dwóch stron.

Cena 730.000 zł
Tel. 607-647-525, e-mail: alina.pabisek@interia.pl

Kraków, ul. Jaskra
Wzgórza Krzesławickie, 250 m2, działka 5,5 a. Duży garaż (ok. 
50 m2), salon z tarasem, 3 sypialnie, każda z balkonem, oraz duży 
pokój kominkowy z tarasem (ok. 20 m2). W oknach żaluzje antyw-
łamaniowe. Podpiwniczenie na połowie domu – siłownia, kotłownia 
gazowa, pom. gospodarcze. Stan domu dobry, ogród zadbany, 
ciekawy układ pomieszczeń.

Cena 699.000 zł
Tel. 501-340-201, e-mail: beata.barbakan@gmail.com

Kraków, ul. Jadwigi Majówny
230 m2, działka 5 a, zabudowa bliźniacza, 5 pokoi, salon, kuchnia, 
2 łazienki, garderoba, kotłownia i garaż. Dom oddany do użytku 
w 2011 r., posiada wszystkie przyłącza do miejskich sieci. W pobliżu 
znajdują się dwie szkoły, w tym jedna prywatna, przedszkole, sklep, 
kościół, komunikacja miejska (autobus). Z okien piękny widok na 
Las Wolski, wokół dużo terenów zielonych.

Cena 985.000 zł
Tel. 600-504-696, e-mail: starpac123@gmail.com 

Kraków, Podgórze
210 m2, działka 7 a. Parter: wiatrołap, hall, przedpokój, kuchnia, 
jadalnia, salon, duży gabinet, łazienka, pralnia, pom. gosp., ga-
raż. Piętro: 4 pokoje, hall i łazienka. Działka zagospodarowana, 
ogrodzenie z naturalnego kamienia z kutymi elementami, wybru-
kowany podjazd, 2 tarasy, balkon. Dom może spełniać funkcje 
dwurodzinnego, ponieważ posiada niezależne wejście na piętro. 
Ogrzewanie gazowe lub kominkiem z rozprowadzeniem, bardzo 
starannie ocieplony.

Cena 790.000 zł
Tel. 601-937-262, e-mail: jurek1502@op.pl

Kraków, ul. Spacerowa
219 m2, działka 7 a, wybudowany w tym roku, posiada dojazd drogą 
asfaltową. 6 pokoi, 3 łazienki + wc, balkony oraz garaż. Podciągnięty 
prąd, kanalizacja w trakcie realizacji, woda i gaz na działce obok.

Cena 620.000 zł
Tel. 12-267-25-33, e-mail: alek.skirpan@gmail.com 

Kraków, os. Wróżenice
240 m2 (mieszkalna 160 m2), działka 23 a. W budynku gaz, woda, 
prąd, ogrzewanie gazowe. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, 

Dom 
w Przybysławicach  

gm. Zielonki 
Powierzchnia użytkowa 195 m kw.,  
3 kondygnacje, działka o pow. 15 a.

Ok. 120 m od przystanku MPK i busów Kraków – 
Skała. Dom posiada 6 pokoi, 2 kuchnie, spiżarkę,  
3 łazienki,  garderobę i garaż o pow. 22 m kw.
Starannie utrzymany, ogrzewanie gazowe 
i kolektory słoneczne, kominek z rozprowadzeniem 
ogrzewania do pokoi. Działka zagospodarowana, 
z drzewami iglastymi, krzewami  ozdobnymi, 
cała trwale ogrodzona, podjazd i podwórko 
wybrukowane.

Informacje pod nr 603 637 609
Kwota 900 tys. do negocjacji.



ogrzewanie gazowe, garaż pod połową domu na 2 samochody, 
podpiwniczony.

Cena 750.000 zł
Tel. 12-645-09-48

Maciejowice
10 km od Krakowa, 148 m2, działka 8,6 a. Nowy dom, wykończony 
na zewnątrz, wewnątrz do wykonania: malowanie ścian, montaż 
podłóg.

Cena 650.000 zł
Tel. 600-913-814, e-mail: marianp-62@wp.pl

Michałowice
228 m2, działka 10 a, projekt Pigwa (Archeton) z podwójnym garażem, 
stan deweloperski. Parter: salon połączony z kuchnią, kotłownia, 
łazienka, przedpokój oraz podwójny garaż. Poddasze: duża sypial-
nia, 3 pokoje oraz duża łazienka. Dom posiada kompletną instalację 
elektryczną, tv, internetową i alarmową oraz instalacje wod.-kan.-gaz. 
wraz z kaloryferami i piecem Vaillant.

Cena 800.000 zł
Tel. 505-834-370 , e-mail: domnalesnej@gmail.com 

Michałowice
216 m2, działka 6 a, dom w stanie surowym z możliwością wykoń-
czenia. Pilna sprzedaż, bez pośredników.

Cena 390.000 zł
Tel. 502-219-297

gm. Michałowice-Książniczki
151 m2, działka 8 a, stan deweloperski, odebrany przez Nadzór 
Budowlany. Działka widokowa, południowa, koło Krakowa.

Cena 560.000 zł
Tel. 601-400-105

gm. Michałowice-Książniczki
168 m2, działka 7,7 a, stan deweloperski, odebrany przez Nadzór 
Budowlany. Działka widokowa, południowa, koło Krakowa.

Cena 570.000 zł
Tel. 601-400-105

Modlnica
2x10 a, budowlano-komercyjna, media w granicy, płaska, uregulo-
wany stan prawny i geodezyjny.

Cena 220.000 zł/10 a
Tel. 600-487-267

Mogilany
163 m2, 28 a, dom jednorodzinny położony na widokowej, prostokąt-
nej, nieogrodzonej, nachylonej w stronę południową działce. Zbudo-
wany w 1993 r. z pustaków, podpiwniczony, ocieplony, kryty blachą 
trapezową. Parter: wiatrołap, przedpokój, dwa pokoje, kuchnia i ła-
zienka. Poddasze: przedpokój, trzy pokoje i łazienki. Woda z własnego 
ujęcia położonego w lesie na końcu działki. Działka jest zagospodaro-
wana, częściowo zadrzewiona. Miejsce bardzo dobrze skomunikowane  
z Krakowem.

Cena 420.000 zł
Tel. 698-638-856 

e-mail: inarkiev@o2.pl

Raciborowice
176 m2, działka 3,2 a, pół bliźniaka, na zewnątrz stan deweloperski, 
w środku – surowy. Możliwość dokupienia działki rolnej.

Cena 444.000 zł
Tel. 661-333-518, e-mail: przemolwara@poczta.onet.pl

ok. Skawiny, Beczyn
30 km od Krakowa, dom z lat 60., murowany. Prąd, woda, gaz, telefon, 
garaż, stodoła. Działki: 2x25 a budowlane, 1,5 ha rolna, 40 a las.

Cena 430.000 zł
Tel. 517-265-307

 e-mail: danusiapiorko@poczta.fm

Sobolów
90 m2, działka 22 a, dom całoroczny w pięknej, malowniczej 
okolicy. Wokół cisza i zieleń, z dala od miejskiego zgiełku. Duża, 
pięknie zagospodarowana działka, ogrodzona. Dom do zamiesz-
kania, wewnątrz częściowo wykończony, ocieplony, z zewnątrz 
wymaga wykonania elewacji. Parter – duży salon z miejscem na 
kominek, kuchnia z wyjściem na podwórze, łazienka, przedpokój, 
na poddaszu wolna przestrzeń z przeznaczeniem na dwa pokoje 
i łazienkę.

Cena 290.000 zł
Tel. 603-683-431

e-mail: maciejmardyla@interia.pl

Soboniowice
120 m2, ogrodzona działka 9 a, sąsiedztwo domów i willi oraz duża 
działka w kształcie kwadratu z WZiZT pod budownictwo jednoro-
dzinne, usługi.

Cena 30.000 zł/a
Tel. 696-135-701, 664-198-007

Soboniowice
82 a, dom z działką w kształcie kwadratu. Działka jest ogrodzona, 
duża, istnieje możliwość wydzielenia kilku działek.

Cena 32.000 zł
Tel. 696-135-701

Wadowice
220 m2, nowy dom (bez podłóg) w centrum. Pilnie sprzedam.

Cena 330.000 zł
Tel. 504-567-299

Węgrzce
370 m2, działka 10 a, wolnostojący, dwurodzinny, 2 kuchnie, 3 ła-
zienki, 9 pokoi, garaż, pralnia.

Cena 560.000 zł
Tel. 500-114-235

SPRZEDAM DOMY
 Gaj ul. Zadziale  Kraków, Sidzina ul. Petrażyckiego

Luksusowa rezydencja w Krakowie (Sidzina)
Tel. 602 75 56 54



Wieliczka
ul. Ochota, 150 m2 + 40 m2 poddasze, działka 3 a, zabudowa sze-
regowa, stan deweloperski, zgoda na użytkowanie.

Cena 530.000 zł
Tel. 504-164-807

Wieliczka
150 m2, działka 3,8 a, zabudowa szeregowa. Salon, 4 sypialnie, 
2 łazienki, garderoba, taras, garaż, miejsce postojowe.

Cena 549.000 zł
Tel. 12-657-11-34, 509-783-898

Wieliczka
150 m2, działka 2,2 a, zabudowa szeregowa. Salon, 4 sypialnie, 
2 łazienki, garderoba, taras, garaż, miejsce postojowe.

Cena 499.000 zł
Tel. 12-657-11-34, 509-783-898

Wieliczka
83 m2, działka 3,4 a, ścisłe centrum, wspaniała lokalizacja zarówno 
do mieszkania, jak i do prowadzenia działalności. Budynek do gene-
ralnego remontu w środku. Woda, prąd w budynku, gaz w granicy 
działki.

Cena 270.000 zł
Tel. 513-013-411, e-mail: nasteczkaa@poczta.onet.pl 

ok. Wiśniowej, Myślenica
165 m2, działka 14 a, dom nowy, murowany z cegły, docieplony, 
kryty dachówką. Ogrzewanie kominkiem z rozprowadzeniem ciepła, 
prąd siła, woda ze studni + hydrofor, szambo.

Cena 380.000 zł
Tel. 607-697-804 

 e-mail: szywoj@poczta.onet.pl

Wola Batorska
180 m2, działka 42 a, dom całkowicie wykończony, umeblowany, 
wysoki standard. Działka zagospodarowana (las brzozowy, krzewy, 
starodrzew) + działka rolna o pow. 38 a.

Cena 680.000 zł do negocjacji.
Tel. 505-067-252

Zabierzów
188 m2, działka 8 a. Jednorodzinny, wolnostojący, wg projektu 
„Lubczyk II”. W trakcie budowy, gotowe fundamenty, na widokowej 
działce, ok. 100 m do przystanku komunikacji miejskiej.

Cena 350.000 zł
Tel. 601-439-397

gm. Zabierzów, Rudawa
182 m2, działka 39 a, dom wolnostojący, lata 70., zmodernizowany, 
wszystkie media, ogrzewanie gaz.+ węgiel, garaż.

Cena 590.000 zł
e-mail: dom@xwh.pl 793776673

gm. Zielonki, Bibice
139 m2, pół bliźniaka, do wykończenia.

Cena 580.000 zł
Tel. 602-632-409

DZIAŁKI

Alwernia
działki 9 a, budowlane, media w zasięgu, 30 km od Krakowa, 200 m 
od drogi Kraków – Oświęcim.

Cena do uzgodnienia
Tel. 12-353-77-69

Bębło
23 a, 15 km od Krakowa, uzbrojona.

Cena 165.000 zł
Tel. 696-605-546

gm. Bochnia, Nieszkowice Małe
56 a, budowlana, blisko Raby, atrakcyjna, w sąsiedztwie domów. 
Media: woda, gaz, prąd, kanalizacja. Oddana do wyceny.

Cena 200.000 zł
Tel. 515-608-318

Czernichów
budowlana, 9 a

Cena 77.000 zł
Tel. 518-180-337

Damienice
17 a, budowlana, prostokątna (20 m x 80 m). Na działce: gaz, 
prąd, studnia. W pobliżu rzeka Raba, Puszcza Niepołomicka, kryty 
basen.

Cena 8000 zł/a
Tel. 515-134-851 

 e-mail: jolakrk@interia.pl

Głogoczów
11,6 a, budowlana, uzbrojona, wymiary: 29x40 m. Położona na 
granicy Mogilan i Głogoczowa, w sąsiedztwie lasu z widokiem na 
góry. Dojazd drogą asfaltową.

Cena 133.400 zł
Tel. 600-887-760,

e-mail: grazyna.studencka@onet.pl 

Głogoczów
11 a, budowlana, położona na szczycie góry na przeciwległym 
zboczu Zakopianki. Piękny widok na góry w kierunku Lanckorony 
i Kalwarii Zebrzydowskiej. Do działki prowadzi droga utwardzona 
w której są media.

Cena 140.000 zł
Tel. 603-195-041

gm. Jerzmanowice, ok. Doliny Będkowskiej
2 działki po 10 a, 20 km od Krakowa.

Cena do uzgodnienia
Tel. 602-859-629

gm. Jerzmanowice
Łazy, 10, 20 i 30 a, budowlane. Piękna okolica, widok na Dolinę 
Będkowską, 150 m od lasu.

Cena 10.000 zł/a
Tel. 508-684-802, 12-413-49-46



ok. Krakowa, Szczyglice
9–10 a, zbliżona do kwadratu, widokowa, przy sprzyjającej pogodzie 
widać Tatry. Wszystkie media w pobliżu (także internet, telefon). 
Całość ogrodzona, dojazd drogą asfaltową. Możliwa zamiana na 
mieszkanie w Krakowie (rej. ul. Kijowskiej, Wrocławskiej, Braty-
sławskiej).

Cena 345.000 zł do negocjacji
Tel. 601-417-143, 691-907-333

Kraków, ul. Księcia Józefa
7,1 a, budowlana, położona 4 km od Rynku Głównego, z aktualnym 
WZ na budowę domu dwurodzinnego. Pięknie zagospodarowana, 
płaska, w kształcie prostokąta, ogrodzona, uzbrojona (prąd, woda, 
kanalizacja, gaz, telefon). Możliwa zamiana na dom, położony do 
25 km od centrum Krakowa.

Cena 720.000 zł
Tel. 780-509-196

Kraków, Pasternik, ul. Zaborowska
0,777 ha Cena 350.000 zł

Tel. 505-396-680

Kraków, ok. ul. Radnickiego
3,25 a (13x25 m), budowlana, nieuzbrojona, pod budownictwo 
jednorodzinne.

Cena 95.000 zł
Tel. 509-035-538

Kraków, os. Soboniowice
1 ha z WZ, możliwość wydzielenia działek pod usługi, handel i domki 
jednorodzinne.

Cena do uzgodnienia
Tel. 664-198-007 

Kraków, Tyniec
29 a, z pozwoleniem na budowę oraz z projektem budowlanym. 
Działka położona jest niedaleko historycznego wzgórza Grodzisko, 
widok na klasztor.

Cena 20.000 zł/a
Tel. 506-522-589

Kraków, ul. Wodna
100 m od ul. Wielickiej. Działka komercyjna o pow. 9,3 a (wieczysta 
dzierżawa) z WZiZT, badania geologiczne, wizualizacja budynku.

Cena 800.000 zł
Tel. 602-311-521

 e-mail: monika2010@wp.pl

Kraków, Wola Batorska
31 a, budowlana, media z kanalizacją włącznie, WZ, pozwolenie 
na budowę.

Cena 120.000 zł
Tel. 510-633-598

Kraków, Wola Justowska
220 m2, działka 8,4 a, wysoki standard.

Cena 2.350.000 zł do negocjacji
Tel. 12-425-14-18

Libertów
13 a, budowlana, ok. 500 m od granicy Krakowa. Media: woda i gaz 
na działce, prąd ok. 50 m od działki, kanalizacja w odległości ok. 200 
m. Działka położona jest w cichej i przyjaznej okolicy z daleka od 
spalin i szumu samochodów. W sąsiedztwie znajdują się domy w za-
budowie wolnostojącej lub w trakcie budowy. W niedalekim sąsiedz-
twie las, park z placem zabaw, przedszkole, szkoła oraz komunikacja  
miejska.

Cena 400.000 zł
Tel. 504-190-695, e-mail: anialesniak@o2.pl

ok. Michałowic, Maszków
 56 a, komercyjna, budowlana, przy trasie E7 (Kraków – Warszawa), 
wszystkie media.

Cena 850.000 zł
Tel. 506-262-238, e-mail: ryszard_c@yahoo.com

Michałowce
16 a, uzbrojona

Cena 380.000 zł
Tel. 505-396-680

Mników
8 a, budowlana, otoczenia pól, łąk oraz szkółki krzewów ozdobnych. 
Działka na terenie ogrodzonym, dojazd drogą asfaltową oraz utwar-
dzoną. Media w drodze. Teren cichy, w pobliżu las i Dolina Mnikowska 
oraz oddalony o 5 km zalew w Kryspinowie.

Cena 120.000 zł
Tel. 603-195-041

ok. Morawicy
4 a, prawo do użytkowania działki na Rodzinnych Ogrodach Dział-
kowych „Witaminka” Balice-Kryspinów. Prąd, woda, WC, domek 
drewniany, dużo nasadzeń, krzewy i drzewa owocowe.

Cena 29.900 zł do negocjacji
Tel. 662-655-036 

e-mail: nazgul2010@onet.pl

Muszyna
20,9 a pod pensjonat, ok. 1880 m2 PUM. Dojazd drogą betonową (ok. 
150 m od drogi asfaltowej), 20 min spacerem do rynku. Kanalizacja, 
gaz, prąd na działce, woda z ulicy (ok. 100 m). Ogromny kompleks 

@



leśny (ok. 80 m), rzeka z basenami (ok. 150 m), sąsiedztwo po-
wstającego parku zdrojowego Baszta.

Cena 1.000.000 zł do negocjacji
Tel. 12-658-91-23

ok. Myślenic, Stróża
26 a, do zabudowy mieszkaniowo-usługowej, gaz na działce, kształt 
prostokąta.

Cena 6500 zł/a
 Tel. 516-471-386

Nad rzeką Kisielina
0,67 ha, działka rolna i las, możliwość przekwalifikowania na działkę 
budowlaną, ekologiczna okolica.

Cena 100 zł/a
Tel. 12-415-22-97

Podstolice
dwie działki o pow. 10 i 11 a, sąsiadujące ze sobą, ok. 15 km na 
południe od Krakowa. Każda z opinią urbanistyczną dot. zabudowy 
mieszkaniowej. Teren działek uzbrojony, płaski, przestrzenny, przy 
nieruchliwej drodze. Dojazd do każdej z działek.

Cena 10.000 zł/a
Tel. 668-443-756

Przebieczany
11 a, budowlana, uzbrojona, 2 km od Wieliczki, przy drodze asfal-
towej. Teren płaski, spokojna okolica.

Cena 14.000 zł/a
Tel. 504-918-046, 514-747-896

Przylasek Rusiecki, ul. Ciekowiec
trzy działki o pow.: 8,4 a; 7,9 a; 10 a; współudział w drodze, media 
w zasięgu.

Cena 11.500 zł/a
Tel. 691-330-002

Przylasek Rusiecki, ul. Rzepakowa
7 a, budowlana, media przy działce.

Cena 109.000 zł
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

Sidzina
17 a, budowlana, dobra lokalizacja pod działalność gospodarczą.

Cena 18.000 zł/a 
Tel. 506-349-093

Siepraw
54 a, pod budownictwo i usługi, uzbrojona, dojazd asfaltowy, wido-
kowa, bezpieczna.

Cena 8000 zł/a do negocjacji
Tel. 12-638-00-56

Swoszowice
16,7 a, budowlana o wym. 80 x 20 m, z możliwością podziału na 2 lub 
3 działki. Prąd, woda, gaz – w drodze. Kanalizacja w budowie.

Cena 500.000 zł
Tel. 601-069-104, e-mail: cezar.nowakowski@gmail.com 

Swoszowice
24 a, budowlana, ogrodzona, kształt kwadratu. Możliwość podziału.

Cena 32.000 zł/a
Tel. 601-555-509

Swoszowice
12 a z pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego.

Cena 360.000 zł
Tel. 695-749-936, e-mail: a.klempa@wp.pl

Sygneczów 
36,0 a, budowlana, nachylona w kierunku południowym, uzbrojona 
w prąd i linię telefoniczną. Woda i gaz poza działką w odległości 50 
m, dojazd drogą gminną utwardzoną.

Cena do negocjacji
Tel. 12-451-87-71, e-mail: jeron1982@o2.pl

Trasa Kraków – Limanowa
0,16 ha, komercyjno-budowlana, uzbrojenie obok. Idealna na motel, 
stację benzynową, parking, myjnię, dom mieszkalny.

Cena 7000 zł/a do negocjacji (możliwość spłaty w ratach)
Tel. 12-415-22-97

Trasa Kraków – Warszawa
20 km od Krakowa, 80 a, budowlana, ładnie położona, graniczy z lasem. 
Możliwość podziału, znakomita na zabudowę szeregową lub wolnostojącą.

Cena 200.000 zł
Tel. 506-262-556 

Wadowice
87 a, pod handel lub mieszkaniówkę, zjazd z obwodnicy.

Cena 5.300.000 zł
Tel. 794-562-965, e-mail: kop@op.pl

Wieliczka, Mietniów
22 a, w trakcie przekwalifikowania na budowlaną, południowa przy 
drodze bitej.

Cena 110.000 zł
Tel. 517-471-072

Wielka Wieś
13 a, pod uprawę lub rekreację.

Cena 55.000 zł
Tel. 503-802-565,  e-mail: piotr.kaczmarczyk@autograf.pl

gm. Zielonki, Brzozówka
36 a, rolno-siedliskowa, widokowa, stok południowy. Sprzedam lub 
zamienię na mieszkanie. 

Cena 400.000 zł
Tel. 501-348-874, e-mail: mit4444@interia.pl

INNE

Hala handlowo-produkcyjno-usługowa
Wadowice, przy drodze krajowej 52. Hala o pow. 240 m2, 2008 r., 
działka 15 a. 

Cena 1.200.000 zł netto do negocjacji
Tel. 531-700-838, 604-790-088, e-mail: animax13@op.pl



Lokal biurowo-mieszkaniowy
Kraków, ul. Lwowska, 48 m2, osobne wejście, parter, odrestaurowana 
kamienica, duży balkon.

Tel. 601-278-677, e-mail: any2@poczta.onet.pl

Pensjonat
Rytro, 310 m2, działka 3,15 ha, pensjonat czterokondygnacyjny 
z możliwą częścią mieszkalną po remoncie w 2011 r. Nieruchomość 
położona w centrum Rytra nad rzeką Poprad z widokiem na zamek 
i okoliczne góry.

Cena 680.000 zł
Tel. 605-735-618, e-mail: nula3@op.pl

Pensjonat
Zakopane, 388 m2, działka 7,08 ha, pensjonat do generalnego 
remontu. Wydana jest decyzja na nadbudowę i rozbudowę istnieją-
cego budynku oraz nowy projekt. Po remoncie uzyskamy 20 pokoi 
z łazienkami. Wszystkie media są doprowadzone.

Cena 1.500.000 zł
Tel. 693-029-284, e-mail: jola.styl@interia.pl

Restauracja
Kraków, os. Czyżyny, 320 m2, działająca od 1992 r.

Cena 1.500.000 zł
Tel. 606-289-621, e-mail: zuzannalenko@vp.pl

Strych
Kraków, ul. Długa, 128,7 m2, przeznaczony do adaptacji i roz-
budowy o dodatkową powierzchnię 22 m2. Przewidywana nadbu-
dowa kamienicy o jedną kondygnację o pow. 100 m2. Planowana 
budowa windy, WZ na ww. zakres inwestycji, uregulowany stan 
prawny.

Cena 680.000 zł
Tel. 607-050-398 

ZAMIANA

Działki
dwie działki budowlane zamienię na mieszkanie 3-, 4-pokojowe 
w Krakowie lub dom w stanie surowym zamkniętym w okolicy 
Krakowa.

Tel. 600-487-267

Mieszkanie
Kraków, 50 m2, 2 pokoje, z garażem. Zamienię na dom w odległości 
do 30 km od Krakowa

Tel. 606-160-841

Mieszkanie
Kraków, os. Dywizjonu 303, mieszkanie własnościowe w bloku 
z 2005 r. Zamienię na większe, własnościowe w tej samej okolicy.

Tel. 505-493-663

Mieszkanie
Kraków, ul. Rusznikarska, 60,4 m2, dwupokojowe z loggią, widokowe, 
ostatnie VII p. Budynek z cegły, wszystkie udogodnienia, zadbane, 
garderoba, loggia, wolne miejsca parkingowe, przyjazne dzieciom, 
w pobliżu dwa parki. Zamienię na mniejsze.

Tel. 608-290-667

KUPIĘ

Mieszkanie
trzypokojowe, bez prowizji, w Krakowie.

Tel. 604-362-407

WYNAJEM

MIESZKANIA

Kraków, ul. Bobrowskiego
48 m2, po remoncie.

Cena 1400 zł
Tel. 601-407-320

Kraków, ul. Bosaków
76 m2, salon z aneksem kuchennym, sypialnia 16 m2, garderoba 4 
m2, łazienka (jacuzzi + osobny prysznic) + osobne WC, taras 16 m2. 
W cenie czynszu miejsce postojowe w garażu.

Cena 2500 zł + media ok. 500 zł
Tel. 662-170-785, e-mail: piotrowski_pawel@poczta.fm

Kraków, ul. Dwernickiego
75 m2, III p., trzypokojowe, ekskluzywne, nowa kamienica z windą. Miesz-
kanie jest stylowo umeblowane i wyposażone. Wymagana kaucja.

Cena 3000 zł + media
Tel. 696-751-244, e-mail: lysko-it@online.no

Kraków, al. Kijowska
75 m2, VIII p., trzypokojowe z loggią. Niezależne pokoje, jasna 
kuchnia, osobno łazienka i WC, ładnie umeblowane i w pełni wypo-
sażone w AGD. Zabudowane szafy, telewizja kablowa plus internet, 

Sp. z o.o.
 lokale użytkowe lub kamienice 

zlokalizowane w centrum miast. 
Kontakt. 665 602 080,  

email: m.bros@helios.biz.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 
wraz z KRN media zapraszają na

Studia podyplomowe:
• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

• Zarządzanie nieruchomościami

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!
Zajęcia od marca 2012 r.

Zajęcia w trybie zaocznym (soboty, niedziele) 
lub w trybie wieczorowym (poniedziałki i piątki)

Tylko u nas:
• Możliwość zdobycia dwóch licencji państwowych bez egzaminu 
• Możliwość ukończenia dwóch kierunków w ciągu roku
• Pomoc w odbyciu praktyk zawodowych

Więcej informacji – zobacz s. 150-151



miejsca parkingowe na terenie zamkniętym. Umowa najmu minimum 
do czerwca 2012 r. lub dłuższa.

Cena 1150 zł
Tel. 602-755-904, e-mail: jpodoba@interia.pl 

Kraków, ul. Kremerowska
56 m2, po kapitalnym remoncie, w pełni urządzone. 

Cena 1900 zł + media
Tel. 606-950-011, e-mail: talagier@op.pl

Kraków, os. Kurdwanów 
37 m2, jednopokojowe, po remoncie, parter, blisko parku.

Cena 750 zł + czynsz 200 zł + media
Tel. 500-677-976

Kraków, ul. Lipska
52 m2, IV p., dwupokojowe z możliwością wydzielenia trzeciego poko-
ju. Nowe budownictwo, mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone 
w telewizor. Istnieje możliwość podłączenia kablówki i internetu.

Cena 1200 zł + media
Tel. 515-709-145

Kraków, ul. Łokietka
53 m2, umeblowane, komfortowe mieszkanie w budynku z 2007 r. Kuchnia 
i łazienka w pełni wyposażone. Możliwość wystawienia faktury VAT.

Cena 2000 zł + czynsz + media
Tel. 503-954-502 

Kraków, ul. Mireckiego
Borek Fałęcki, 32,5 m2, parter, pokój z kuchnią i łazienką.

Cena 249.000 zł
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

Kraków, ul. Niezapominajek
46 m2, mieszkanie z ogródkiem.

Cena 800 zł + czynsz + media
Tel. 728-485-523, e-mail: kzlotko@interia.pl 

Kraków, ul. Pachońskiego
52 m2, IV p./VIII p., trzypokojowe z balkonem, całkowicie umeblo-
wane. Nowy piec gazowy, okna PCV, parkiety. Budynek z windą, 
ocieplony. Wynajem bezpośrednio od właściciela.

Cena 1150 zł/m-c + opłaty
Tel. 506-369-320, e-mail: jadwiga67@hotmail.com

Kraków, ul. Pędzichów
35 m2, kawalerka Cena 1100 zł + media

Tel. 601-937-756

Kraków, ul. Piłsudskiego
106 m2, 2 sypialnie, 2 łazienki, salon, kuchnia, miejsce postojowe, 
wysoki standard.

Cena 6500 zł + opłaty + kaucja
Tel. 692-476-480

Kraków, ul. Podłęska
jednopokojowe z jasną kuchnią, łazienką i garderobą, III p., winda, 
balkon. Mieszkanie umeblowane.

Cena 1200 zł (w tym media)
Tel. 501-669-803, e-mail: pajmax@op.pl

Kraków, ul. Radzikowskiego
50 m2 

Cena 1500 zł
Tel. 509-601-335, e-mail: masb75@wp.pl

Wyślij SMS na nr 7268. Koszt SMS−a: 2 zł + VAT (2,44 zł brutto)
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Kraków, ul. Radzikowskiego
30 m2, przepiękne nowe w pełni urządzone mieszkanie na chronio-
nym, zamkniętym osiedlu.

Cena 1100 zł
Tel. 508-378-723

e-mail: asik0600c@interia.pl

Kraków, ul. Rusznikarska
61 m2, budownictwo z 2000 r., piękne duże mieszkanie dwupokojowe 
o podwyższonym standardzie. Umeblowane, w pełni wyposażone, 
zmywarka, garderoba, pokoje zamykane, loggia, miejsca parkingowe, 
bardzo dobra lokalizacja.

Cena 1700 zł + opłaty 450 zł
Tel. 608-290-667

Kraków, Wola Justowska
wydzielony zespół domków, mieszkanie 30 m2, pokój, kuchnia, ła-
zienka, loggia + garaż. Całość umeblowana i wyposażona.

Cena 1400 zł
Tel. 12-267-05-33

ok. Michałowic, Kończyce,
100 m2, działka10 a, z ogrodem, garażem i miejscem postojowym. Samo-
dzielne, komfortowe piętro domu z osobnym wejściem. Całość umeblowa-
na i wyposażona w sprzęt. 3 pokoje z balkonami, łazienka, wc, hall.

Cena 1400 zł + media+ kaucja
Tel. 728-823-688

Wieliczka
nowy dom o pow. 170 m2, działka 4 a. Salon, kuchnia, WC, 3 pokoje 
z balkonami, 2 garderoby, łazienka, kotłownia z pralnią, garaż.

Cena 2500 zł + media
Tel. 664-611-473, e-mail: piesek234@interia.pl

DOMY

Wieliczka
170 m2, pół bliźniaka, nowy. 3 sypialnie, 2 garderoby, salon, kuchnia, 
pokój biurowy, 2 łazienki, kotłownia z pralnią, garaż.

Cena 2700 zł/m-c + woda, prąd, gaz
Tel. 12-378-30-86

Zielonki, os. Marszowiec
200 m2, superkomfortowy, do wynajęcia umeblowany lub pusty. 
Parter: salon z kominkiem, kuchnia z jadalnią, łazienka, duży taras, 
garaż. Piętro: 4 sypialnie, łazienka. Wokół domu zagospodarowany 
ogród i dodatkowe miejsca parkingowe.

Cena 4200 zł + media
Tel. 668-318-877, e-mail: jola1301@interia.pl

INNE

Lokal
Kraków, ul. Szlak, 42 m2, w podziemiu kamienicy, wejście bez-
pośrednio od ulicy. Dostęp dla pracowników jest z oddzielnego 
wejścia w dowolnych godzinach, dla klientów jedynie w godzinach 
10–18.

Cena 2000 zł
Tel. 501-224-350, e-mail: szlak8a@orange.pl

Lokal biurowo-handlowy
Kraków, ul. Mireckiego, Borek Fałęcki, 32,5 m2. Możliwość wynajęcia 
na mieszkanie.

Cena 1900 zł/m-c + opłaty
Tel. 502-536-525, e-mail: leszekf113@o2.pl

Lokal biurowo-usługowy
Kraków, ul. Michałowskiego, 86 m2, 3 gabinety + reprezentacyjny 
hall, wejście z ulicy, wyremontowana kamienica.

Cena 4500 zł/m-c + VAT + media
Tel. 503-577-488

Lokal biurowy
Kraków, ul. Felicjanek, centrum Krakowa, na biuro lub mieszkanie.

Cena do uzgodnienia
Tel. 695-877-377

Lokal biurowy
Kraków, ul. Kapelanka, 122,5 m2; 85,5 m2 w atrakcyjnym budynku, 
przeszklone pomieszczenia, winda, klimatyzacja, ochrona, bezpłatny 
parking, garaże, bezpłatny okres adaptacji.

Cena 41 zł/m2 + VAT + opłaty
Tel. 694-434-101, e-mail: abk.biuro@o2.pl

Lokal biurowy
Kraków, ul. Karmelicka, 150 m2, I p.

Cena 4000 zł netto
Tel. 0049-151-119-586-43

Lokal biurowy
Kraków ul. Michałowskiego, 86 m2, 3 gabinety + reprezentacyjny 
hall, wejście z ulicy, wyremontowana kamienica.

Cena 4500 zł/m-c + VAT + media
Tel. 503-577-488

Magazyn
Kraków, Bronowice Wielkie, rejon Ronda Ofi ar Katynia, 68 m2

Cena 600 zł/m-c
Tel. 601-937-756





Kraków

Naszym Klientem jest międzynarodowy deweloper oraz generalny wykonawca 
działający w sektorze odnawialnych źródeł energii z sukcesami na rynku polskim. 
W związku z rozwojem biznesu w Polsce poszukujemy doświadczonej osoby na 
stanowisko Kierownika projektu.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie 
już rozpoczętych projektów na terenie Polski południowej. Kierownik projektu 
będzie odpowiadał za plany budżetowe i harmonogramy realizacji projektów, 
utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami lokalnych społeczności, 
przygotowanie i kompletację dokumentacji projektowej obejmującej zarówno 
wszelkie pozwolenia i opinie jak i dokumentację techniczną. Kierownik projektu 
będzie także odpowiedzialny za negocjacje warunków współpracy oraz nadzór nad 
firmami zewnętrznymi zaangażowanymi w projekt

Idealny kandydat posiada wykształcenie wyższe elektryczne oraz minimum 
3-letnie doświadczenie zdobyte na stanowisku związanym z rozwojem projektów 
wiatrowych. Idealny kandydat może pochwalić się sukcesami w zarządzaniu 
projektami farm wiatrowych, w tym realizacji projektów do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Kandydat musi posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego.

Katowice

W związku z dynamicznym rozwojem dywizji Construction & Property w ramach 
katowickiego oddziału HAYS Poland, poszukujemy osób zainteresowanych pracą na 
stanowisku Zarządca Nieruchomości.

W związku z obecnymi oraz przyszłymi projektami rekrutacyjnymi poszukujemy 
kandydatów posiadających doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami 
komercyjnymi i/ lub biurowymi, odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłową 
eksploatacją budynków oraz doświadczonych w nawiązywaniu i utrzymywaniu 
współpracy z najemcami, dostawcami i podwykonawcami.

Aplikacje wysłane na poniższy adres będą rozpatrywane pod kątem projektów 
rekrutacyjnych prowadzonych w obszarze nieruchomości na terenie Polski 
Południowej, oraz zapewnią kandydatom dopływ aktualnych informacji z rynku 
pracy.

Naszym Klientem jest znana w Polsce grupa budowlana, zajmująca się 
kompleksowo inwestycjami kolejowymi, głównie w charakterze generalnego 
wykonawcy. Obecnie, w związku z pozyskaniem nowych inwestycji, firma poszukuje 
osób na stanowisko Kierownik Robót Kolejowych. 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało nadzorowanie 
i realizowanie z podległym zespołem robót kolejowych, w tym: koordynacja 
pracy podległego personelu, planowanie potrzeb w zakresie sił i środków 
produkcji, współpraca z dostawcami i podwykonawcami robót oraz bezpośrednie 
nadzorowanie jakości realizowanych prac.  

Poszukujemy osób posiadających min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku 
Kierownika Robót Kolejowych/Torowych bądź Kierownika Budowy, dysponujących 
uprawnieniami o specjalności kolejowej. Ze względu na specyfikę kontraktów, 
wymagana jest otwartość Kandydatów do podróży służbowych.

 Firma oferuje zatrudnienie w znanej grupie budowlanej, posiadającej stabilną 
pozycję na rynku kolejowym, a także możliwość dalszego rozwoju zawodowego 
związanego z branżą stanowiącą jeden z obszarów rozwojowych na rynku 
budowlanym w Polsce.

Dla naszego Klienta, międzynarodowej firmy działającej w sektorze wynajmu 
maszyn i sprzętu budowlanego, poszukujemy osoby na stanowisko Manager 
ds. ekspansji  

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć 
będzie wyszukiwanie i rejestracja nowych lokalizacji oddziałów w Polsce, ocena 
dostosowania obiektów na potrzeby wynajmu maszyn, kontrola w zakresie 
opłacalności finansowej i dostosowania konstrukcyjnego. Ponadto osoba ta będzie 
również prowadzić negocjacje, analizować i sporządzać umowy oraz utrzymywać 
kontakty z gminami, lokalnymi władzami oraz deweloperami projektów. 

 Idealny kandydat powinien posiadać, co najmniej 3 letnie doświadczenie 
w dziale ekspansji, znajomość procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych 
i budowlanych oraz umiejętność oceny wybranych lokalizacji pod kątem 
wytycznych otrzymanych od Klienta. Ponadto ważne są umiejętności negocjacyjne 
oraz komunikacyjne, zainteresowanie rynkiem nieruchomości oraz samodzielność 
w podejmowaniu decyzji.  Wymagana jest znajomość języka angielskiego 
lub/i niemieckiego, ważne prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do częstych 
podróży służbowych. 

Firma oferuje pracę w międzynarodowym 
środowisku, wszystkie niezbędne narzędzia 
pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz bogaty 
pakiet socjalny.



Doskonalenie zawodowe, wypoczynek oraz okazja  
do nawiązania nowych kontaktów. 

 okazja zdobycia 24 godzin edukacyjnych obowiązkowego  ●
doskonalenia zawodowego

 harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem  ●
wszystkich aspektów pracy nieruchomisty

 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. 12 633 14 36 
tel. kom. 665 502 015

Doświadczona �rma FYI Real Estate wchodząca 
w skład Grupy FYI, zajmująca się pośrednictwem 
w obrocie nieruchomościami i doradztwem inwe-
stycyjnym, poszukuje do współpracy w nowym biu-
rze w centrum Krakowa osób zdeterminowanych do 
osiągnięcia sukcesu, otwartych na nowe wyzwania 
i stale dążących do podnoszenia kwali�kacji

Aktualnie poszukujemy osób  
do pracy w charakterze:

Doradca ds. Nieruchomości 
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Kontakt: biuro@biurofyi.pl



Po Euro 2012 nadejdą  
ciężkie czasy dla budownictwa

W tym roku pracę może stracić 50 tys. pra-
cowników budowlanych. Nowych przetargów 
związanych z budową dróg jest bardzo mało, 
kończą się też inwestycje związane z Euro 
2012. W ubiegłym roku pracowało w budow-
nictwie ok. 935 tys. osób – wynika z obliczeń 
„DGP”. Nie ma jeszcze oficjalnych danych na 
ten temat, ale szacujemy, że zatrudnienie 
w branży wzrosło w porównaniu z rokiem po-
przednim o co najmniej 30 tysięcy, bo o tyle 
zwiększyło się, według danych GUS, w fir-
mach, które miały ponad dziewięciu pracow-
ników. A w 2010 r. wynosiło 905 tys.

Dla budownictwa nadchodzą jednak cięższe 
czasy. „Kończy się między innymi budowa sta-
dionów, hoteli i restauracji związanych z Euro 
2012” – mówi Bogdan Porzęcki, dyrektor Pol-
skiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownic-
twa. Jego zdaniem nie wszystkie firmy, które 
realizują te inwestycje, zdobędą nowe zlecenia, 
a część przedsiębiorstw może otrzymać znacz-
nie skromniejsze zamówienia. Będą więc mu-
siały ograniczać zatrudnienie. Niektóre firmy 

zrobią to z innego powodu. „Tylko z naszych 
danych wynika, że już w końcu ubiegłego roku 
140 małym i średnim firmom groziła upadłość 
z powodu narastających zatorów płatniczych” 
– informuje Porzęcki. Skala zjawiska jest jed-
nak znacznie większa, bo nie wszystkie firmy 
informują o swoich kłopotach. „W tym roku 
pracę w budownictwie stracić może nawet 
50 tysięcy osób” – mówi Porzęcki.

Tym bardziej że w tym roku zwolnienia 
mogą objąć także drogowców, którzy koń-
czą realizację wielu inwestycji. „Bo nowych, 
dużych przetargów na budowę dróg jest 
znacznie mniej niż w roku ubiegłym” – ocenia 
Józef Zubelewicz, członek zarządu firmy Er-
bud, specjalizującej się między innymi w bu-
downictwie infrastrukturalnym. Dodaje, że 
niektóre przedsiębiorstwa mogą jednak zna-
leźć zatrudnienie przy realizacji miliardowych 
przetargów przygotowywanych przez ener-
getykę i kolej. „Ale ze względu na specyfikę 
inwestycji w tych branżach wiele firm budow-
nictwa drogowego nie będzie się ubiegać o ich 

wykonanie, bo nie byłyby w stanie ich zreali-
zować ze względu na swoją specjalizację” – 
zastrzega Zubelewicz. Uważa też, że zmiany 
w zatrudnieniu w branży budowlanej nie będą 
drastyczne, bo z kolei zamówienia związane 
między innymi z budową domów, magazynów 
i centrów handlowych są na poziomie podob-
nym do ubiegłorocznego.

Tego samego zdania jest Edward Szwarc, 
wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa. Natomiast Zenon Heimowski, 
właściciel firmy budowlanej Nordipol z Ba-
nina w woj. pomorskim, uważa, że trudno 
dziś prognozować koniunkturę i zatrudnienie 
w całej branży. „Realizuję wcześniej zawarte 
kontrakty. Wiosną, a szczególnie po mistrzo-
stwach Europy w piłce nożnej, okaże się, czy 
będzie dużo pracy w budownictwie. Dziś je-
stem optymistą” – mówi Heimowski. Eksperci 
nie mają jednak wątpliwości, że gdyby nade-
szły trudniejsze czasy, to aby je przetrzymać, 
zwolnienia będą nieuniknione.

Źródło: www.forsal.pl

Jak wynika z przygotowanego przez Sedlak 
& Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagro-
dzeń, mediana całkowitego wynagrodzenia 
miesięcznego wyniosła w 2011 roku 3800 zł 
brutto. Na rynku pracy wciąż widoczne są róż-
nice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. 
Kobiety zarabiały aż o 19 proc. mniej niż męż-
czyźni – odpowiednio 3400 zł i 4200 zł. 

Najlepiej pracować w IT
W minionym roku największymi zarobka-

mi mogli się pochwalić pracownicy zatrudnieni 
w branży technologii informatycznych – me-
diana wynagrodzeń całkowitych wynosiła tu 
5500 zł miesięcznie. Nieznacznie niższe kwoty 
otrzymywali pracownicy branży telekomunika-
cyjnej (5200 zł) i ubezpieczeniowej (4700 zł). 
Na czwartym miejscu w rankingu branż upla-
sowała się bankowość (4600 zł), a na piątym 
– energetyka i ciepłownictwo (4300 zł). Na 
zarobki w przedziale od 3000 zł do 3500 zł 
mogły liczyć osoby pracujące w handlu, logi-

styce, transporcie, spedycji i komunikacji oraz 
pracownicy sektora publicznego. Tradycyjnie 
najsłabiej opłacanymi stanowiskami były po-
sady w nauce i szkolnictwie (mediana 2900 zł) 
oraz w kulturze i sztuce (2590 zł).

14 tys. zł dla członka zarządu
Nie jest zaskoczeniem, że na poszcze-

gólnych szczeblach zarządzania najwyższe 
wynagrodzenia otrzymywali członkowie za-
rządu – mediana 14 000 zł, oraz dyrektorzy – 
11 800 zł. Kierownicy zarządzający zespołem 
liczącym ponad 11 osób dostawali co miesiąc 
ok. 6000 zł, kierownicy mniejszych zespołów 
– 5300 zł. Pracownikowi szeregowemu w fir-
mie wypłacano co miesiąc najmniej – jedynie 
2500 zł.

Warszawa, Wrocław, Poznań - tu za-
robisz najwięcej

Polska mapa zarobków nie uległa 
w 2011 roku większym zmianom. Po raz ko-

lejny najwyższe wynagrodzenia odnotowa-
no w województwie mazowieckim (media-
na 5000 zł brutto). Drugie miejsce zajmuje 
woj. dolnośląskie (3970 zł), a trzecie woj. 
pomorskie (3800 zł). Pracujący w Wielkopol-
sce otrzymywali 3700 zł. Wynagrodzenia na 
poziomie 3000 zł brutto odnotowano w wo-
jewództwach: podkarpackim, świętokrzyskim 
i warmińsko-mazurskim. Najniższe płace 
(w wysokości 2900 zł) występowały w lubel-
skim i podlaskim – czytamy raporcie Sedlak 
& Sedlak.

W rankingu miast wojewódzkich ponownie 
wygrywa Warszawa – tu pracownicy zarabiali 
5500 zł. Stolica daleko w tyle zostawiła Wro-
cław – drugie najlepiej opłacane miasto Polski 
(4300 zł). Na trzecim miejscu uplasował się Po-
znań (4200 zł). W Krakowie i w Katowicach me-
diana miesięcznej płacy wynosiła 4000 zł. Naj-
niższe wynagrodzenia wystąpiły w Białymstoku 
i Lublinie – odpowiednio 3000 zł i 3020 zł.

Źródło: www.forsal.pl

Ranking zarobków Polaków  
w 2011 roku

W 2011 roku najwyższe płace w Polsce otrzymywali pracownicy w branży informatycznej, telekomunikacyjnej  
i ubezpieczeniowej, najniższe – na stanowiskach powiązanych z kulturą i sztuką. 



Studia podyplomowe:

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• Zarządzanie nieruchomościami

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA
Zajęcia od marca 2012 r.

Zajęcia w trybie zaocznym (soboty i niedziele) 
lub w trybie wieczorowym (poniedziałki i piątki)

Tylko u nas:

  • Możliwość zdobycia dwóch licencji państwowych bez egzaminu.
  • Możliwość ukończenia dwóch kierunków w ciągu roku.
  • Autorski program studiów poszerzony o zagadnienia praktyczne związane  
     z wykonywaniem zawodu.
  • Pomoc w odbyciu praktyk zawodowych.
  • Wykładowcy to uznani eksperci w swoich dziedzinach oraz praktycy  
     z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.
  • Nasi absolwenci są gotowi do podjęcia pracy od zaraz, są przygotowani do  
     działania w zawodzie lub otworzenia własnej działalności, co gwarantuje realne    
     dochody.
  • Absolwenci mogą też podjąć dowolną pracę w innych zawodach związanych  
     z nieruchomościami: bankach, pośrednictwach finansowych, urzędach,  
     w działach nieruchomości dużych przedsiębiorstw.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZA NAJNIŻSZĄ CENĘ

Więcej informacji na:
 www.krn.pl

www.wszib.edu.pl

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – cena za dwa semestry 2700 zł (4 raty po 675 zł)
Zarządzanie nieruchomościami – cena za dwa semestry 2900 zł (4 raty po 725 zł)
Oba kierunki równocześnie – cena za dwa semestry 4850 zł (4 raty po 1212,5 zł)

Zapisz się on-line na stronie 
https://suszi.wszib.edu.pl/rekrutacja – studia podyplomowe

Kontakt w sprawie studiów: (12) 635 68 19
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STUDIUM DOSKONALENIA  
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

 

prawne  sprzedażowe i marketingowe  podatkowe
Wszystkie nasze szkolenia są zarejestrowane w Ministerstwie Infrastruktury  

i spełniają wymogi obowiązkowego doskonalenia zawodowego dla pośredników  
w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych. 

 gwarancja zdobycia “godzin edukacyjnych” obowiązkowego doskonalenia zawodowego ●
 harmonogram szkolenia przygotowany z uwzględnieniem wszystkich aspektów pracy nieruchomisty ●
 profesjonalni trenerzy, którzy są uznanymi praktykami i doskonałymi dydaktykami ●

 

Poziom naszych szkoleń jest bardzo wysoko oceniany przez uczestników, czego dowodem jest zamawianie  
przez nich szkoleń zamkniętych i indywidualnych konsultacji, które stanowią formę szkoleń ponadobowiązkowych. 

Z kompleksową ofertą oraz terminami organizowanych przez nas  szkoleń można zapoznać się na stronie: www.szkolenia.helios.biz.pl

  szkolenia@helios.biz.pl, tel. 12 633 14 36, tel. kom. 665 502 015
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