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2-pokojowe – 52 m2 
Kazimierz – ul. Dietla 
Nieruchomość składa się z 
salonu z wnęka kuchenną, 
przestronnej sypialni, dwóch 
łazienek z WC, gabinetu oraz 
przedpokoju. 

Cena: 769 000 zł

2-pokojowe – 51 m2 
Stare Miasto – ul.Dietla 
Nieruchomość składa się 
z dwóch pokoi, oddzielnej 
kuchni, korytarza oraz łazienki 
z WC. Przynależy balkon. 
Możliwość zmiany układu. 

Cena: 665 000 zł

1-pokojowe – 28 m2  
Kazimierz – ul. Augustiańska 
Nieruchomość składa się z 
salonu z aneksem kuchen-
nym, antresoli sypialnianej oraz 
łazienki z WC. Stan mieszkania 
– bardzo dobry.

Cena: 380 000 zł 

KRAKÓW – Kazimierz  512.110.804
studio Kazimierz – oddział i, ul. starowiślna 33 KOD AGeNCJi: KrMH1

 krmh1@tecnocasa.pl

12.263.00.40, 513.084.377
studio stare Podgórze – oddział iV, rynek Podgórski 9/u1 KOD AGeNCJi: KrMr1

KRAKÓW – Podgórze   krmr1@tecnocasa.pl

3-pokojowe – 49,74 m2 
Mateczny – ul. Rydlówka 
W skład mieszkania wchodzą: 
trzy nieprzechodnie pokoje, hol, 
kuchnia, łazienka z WC oraz 
balkon. Nieruchomość w pełni 
wyposażona. Ogrzewanie z 
sieci miejskiej. 

Cena: 615 000 zł

1-pokojowe – 47,71 m2 
Stare Podgórze – ul. Nadwiślańska 
Nieruchomość składa się z 
salonu z otwartą kuchnią, 
oddzielonej części sypialnianej, 
łazienki z WC oraz przedpokoju. 
Mieszkanie z ogródkiem oraz 
miejscem postojowym w garażu 
podziemnym.  Cena: 885 000 zł

3-pokojowe – 62,67 m2 
Stare Podgórze – ul. Św. Kingi 
Mieszkanie dwupoziomowe. 
Główny poziom zajmuję toaleta 
oraz salon z aneksem kuchen-
nym, drugi z sypialni, łazienki z 
WC, garderoby i mini-salonu. Do 
lokalu przynależy piwnica.

Cena: 990 000 zł

3-pokojowe – 123,40 m2 
Łagiewniki – ul. Cegielniana. 
Mieszkanie na parterze domu 
wolnostojącego. Z kuchni i sa-
lonu wyjście na taras. Budynek 
położony na działce o powi-
erzchni 16,46 a, ogrodzonej z 
bramą wjazdową bezpośrednio 
od ulicy.       Cena: 1 400 000 zł

4-pokojowe – 81,52 m2 

Ruczaj – ul. Zachodnia 
Mieszkanie składa się z 3 syp-
ialni, salonu, kuchni, łazienki i 
osobnego WC. Nieruchomość 
usytuowana na drugim piętrze 
w bloku. Lokal nieumeblowany 
po generalnym remoncie z 
2016 roku.    Cena: 749 000 zł

3-pokojowe – 60,10 m2 
Ruczaj– ul. Grota – Roweckiego 
Nieruchomość składa się z 
dwóch sypialni, salonu z balko-
nem, kuchni, łazienki, WC oraz 
przedpokoju. Do mieszkania 
przynależy komórka lokatorska.

Cena: 550 000 zł

KRAKÓW – Ruczaj  12.263.01.35
Agencja Nieruchomości ruczaj - oddział Vii, ul. Kobierzyńska 93/1u KOD AGeNCJi: KrMF2

 krmf2@tecnocasa.pl
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Wrocław - Krzyki  577.583.333
KrZYKi – oddział i, Al. Gen. Józefa Hallera 29A/2u

 wrmk1@tecnocasa.pl

1-pokojowe - 33 m2 
Borek - ul. Spadochroniarzy 
Przestronna kawalerka w ka-
mienicy, osobna jasna kuchnia, 
antresola, piwnica.

Cena: 379 000 zł

KOD AGeNCJi: wrMK1

Działka -  25,49 ar 
Kowale 
Działka budowlana w prężnie 
rozwijającej się części 
Wrocławia, przeznaczenie 
działki usługowe, pod żłobek/
przedszkole. 

Cena: 509 000 zł

Biura na wynajem – 315 m2  
Rynek - ul. Ruska 
Piętro biurowca na wynajem, 
pięć biur, osobne toalety i 
prysznic. 

Cena: 14 490 zł 

2-pokojowe – 53 m2 
Borek - ul. Hallera 
Dwa pokoje, mieszkanie w ka-
mienicy, nowo wyremontowane 
pokoje, trzecie piętro. 

Cena: 430 000 zł

Lokal usługowy 
na wynajem - 111 m2   
Kozanów - ul. Celtycka 
Lokal przystosowany pod gabi-
nety lekarskie, dwa niezależne 
wejścia, recepcja, 4 gabinety, 
zaplecze socjalne, dwie toalety 
oraz szatnie.

Cena: 7 000 zł

2-pokojowe -  45.45 m2 
Gajowice – ul. Wróbla 
Dwa pokoje, osobna kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój, 
piwnica. 

Cena: 419 000 zł

3-pokojowe – 48 m2 
Powstańców Śląskich -  
ul. Kamienna 
Mieszkanie inwestycyjne do 
remontu, przechodni salon do 
kuchni, reszta pomieszczeń 
niezależna.

Cena: 390 000 zł

Lokal usługowy – 43 m2 
Borek - ul. Pretficza 
Lokal usługowy w przyziemiu 
nowego budynku, duże po-
mieszczenie idealne pod biuro 
z osobną łazienką i pomieszc-
zeniem socjalnym.

Cena: 260 000 zł

Wolnostojący Dom - 159,9 m2 
Wisznia Mała - ul. Polna 
Do własnej aranżacji, stan sur-
owy - zamknięty, powierzchnia 
działki 886 m2. 

Cena: 590 000 zł

 791.965.990
Agencja Nieruchomości bronowice – oddział iX, ul. bronowicka 54 KOD AGeNCJi: KrMD1

KRAKÓW – Bronowice  krmd1@tecnocasa.pl

3-pokojowe – 74 m2  
Bronowice – ul. Balicka 
Mieszkanie dwukondygnacyjne, 
składa się z 3 pokoi, przestron-
nego salonu połączonego z 
półotwartą kuchnią i jadalnią 
oraz dużej jasnej łazienki z WC. 
Nieruchomość znajduję się w 
spokojnej i pełnej zieleni okolicy. 

Cena: 749 000 zł

2-pokojowe – 58 m2 
Bronowice – ul. Rydla 
Mieszkanie składa się 2 odd-
zielnych sypialni z wyjściem na 
balkon loggia, oddzielnej jasnej 
kuchni i łazienki WC. Jednym z 
atutów nieruchomości jest widok 
z balkonu skierowanego na 
Kopiec Kościuszki. 

Cena: 709 000 zł

8-pokojowe – 346 m2 
Bronowice – ul. Hamernia 
Budynek mieszkalny z 
potencjałem inwestycyjnym. 
Nieruchomość składa się z 8 
pokoi mieszkalnych, które są 
stale wynajmowane na najem 
krótkoterminowy oraz oddziel-
nego mieszkania dla właściciela. 
Budynek przeszedł generalny 
remont w 2006 roku. 

Cena: 2 350 000 zł

2-pokojowe - 36 m2 
Grzegórzki/Dąbie – ul. Widok 
Przytulne mieszkanie na 4 
piętrze zadbanego bloku. 
Składa się z 2 pokoi, otwartej 
kuchni oraz łazienki z WC. 
Ogrzewanie miejskie, winda.

Cena: 395 000 zł

3-pokojowe – 64 m2 

Grzegórzki/Dąbie– ul. Świtezianki. 
Słoneczne mieszkanie w cichej 
lokalizacji. Składa się z 3 pokoi, 
kuchni, łazienki, WC, holu oraz 
balkonu. Ogrzewanie gazowe.

Cena: 599 000 zł

2-pokojowe – 46 m2 
Grzegórzki – ul. Fabryczna 
Mieszkanie zlokalizowane na 
drugim piętrze budynku z 2004 
roku. Składa się z 2 pokoi, 
kuchni, łazienki z WC, holu oraz 
balkonu. Prywatny parking dla 
mieszkańców. 

Cena: 547 000 zł

KRAKÓW – Grzegórzki-Dąbie  793.001.356
Agencja Nieruchomości Grzegórzki-Dąbie – oddział X, ul. szafera 1, 31-543 Kraków KOD AGeNCJi: KrMG1

 krmg1@tecnocasa.pl

3-pokojowe – 57 m2  
Mistrzejowice. Mieszkanie 
położone jest na 2. Piętrze. W 
skład nieruchomości wchodzą: 
salon z aneksem kuchennym, 
2 sypialnie, łazienka, toaleta i 
przedpokój, balkon i piwnica. 

Cena: 580 000 zł

3-pokojowe – 45 m2 
Mistrzejowice. Mieszkanie na 
5. piętrze w budynku z windą.  
Składa się z salonu, 2 sypialni, 
jasnej kuchni, łazienki, toalety 
oraz przedpokoju. Stan: Bard-
zo dobry. Mieszkanie posiada 
loggię oraz piwnicę.

Cena: 479 000 zł

2-pokojowe – 39 m2  
Mistrzejowice. Mieszkanie 
składa się z salonu, oddzielnej, 
jasnej kuchni, sypialni, łazienki i 
przedpokoju. Zlokalizowane jest 
na 3. piętrze w kameralnym bu-
dynku. Przynależny balkon oraz 
piwnica.        Cena: 380 000 zł

KRAKÓW – Mistrzejowice, Bieńczyce  609.153.003  504.143.011
studio Nowa Huta 2 s.c. - oddział XXVii, Os. Piastów 21 b, 31-624 Kraków KOD AGeNCJi: KrMO4

 krmo4@tecnocasa.pl 
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WARszAWA - Stary Mokotów  794.781.160
sTuDiO sTArY MOKOTÓw – oddział ii KOD AGeNCJi: wAMM2

 wamm2@tecnocasa.pl

2-pokojowe - 45m2 
Śródmieście Południowe –  
ul. Klonowa. 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, 
balkon. I piętro w zabytkowej 
i przedwojennej kamienicy. 
Wysokość pomieszczeń 3.20 
cm. Odremontowana klatka 
schodowa.    Cena: 895 000 zł

1-pokojowe  – 42,61m2 
Śródmieście Południowe –  
ul. Zoli. Salon z aneksem 
kuchennym, 2 sypialnie, 
łazienka z WC, garderoba. Ka-
mienica z lat 50’ po remoncie 
z windą. Plac Konstytucji po 
sąsiedzku. 

Cena: 645 000 zł

3-pokojowe – 60 m2 
Stary Mokotów – ul. Bo-
ryszewska. 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, balkon. 
Zadbany i odremontowany bu-
dynek z lat 60’ w sercu Starego 
Mokotowa, przy samym Parku 
Morskie Oko. Okazyjna cena.

Cena: 720 000 zł

3-pokojowe – 69,38 m2 
Śródmieście Południowe –  
ul. Bagatela. 4 pokoje, łazienka 
z WC przedpokój. Lokal na 
parterze, w oficynie. Zabyt-
kowa kamienica. Wysokość 
pomieszczeń 330 cm. Świeżo 
zrobiona elewacja. Ciekawa 
opcja pod gabinet, kancelarię 
lub podobną działalność.

Cena: 1 040 000 zł

3-pokojowe - 62,19 m2 
Śródmieście Południowe –  
ul. Klonowa. Kuchnia z 
jadalnią, pokój przejściowy, 
sypialnia, łazienka z WC. 
III piętro w zabytkowej i 
przedwojennej kamienicy. 
Wysokość pomieszczeń 3.20 
cm. Odremontowana klatka 
schodowa.    Cena: 995 000 zł

3-pokojowe – 73,24 m2 
Śródmieście Południowe –  
ul. Bagatela – 3 pokoje, 
łazienka, WC, hol, balkon. Jed-
na z najpiękniejszych kamienic 
w Warszawie. Wysokość 
pomieszczeń 320cm. Oferta 
dla konesera. IV piętro z windą.

Cena: 1 648 000 zł

4-pokojowe – 72,10 m2 
Powiśle/Solec – ul. Koźmińska 
4 pokoje, aneks kuchenny w 
centrum mieszkania, łazienka, 
WC, balkon – loggia. Ciekawy 
lokal na parterze, idealny pod 
kancelarię, gabinet czy inną 
działalność.

Cena: 937 000 zł

5-pokojowe – 95,76 m2 
Stary Mokotów – ul. Kwiatowa 
5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki. 
Budynek z nowymi windami. 
Aktualnie wynajmowane na po-
koje. Genialna lokalizacja przy 
Kinie Iluzjon. Możliwa adaptacja 
tarasu o powierzchni ponad 
150m2.       Cena: 1 050 000 zł

10-pokojowe – Posiadłość 800 m2 
Konstancin Jeziorna – działka 
1020 m2. Budynek mieszkalny 
600m2, budynek gospodarczy 
200m2. Całość wybudowano 
w latach 80’, rozbudowano 
końcem lat 90’. Budynki z 
cegły. Pełna własność.

Cena: 2 900 000 zł

Wrocław - Grabiszyn Gajowice  578.591.111
GrAbisZYN GAJOwiCe - Oddział ii, ul. Grabiszyńska 92A KOD AGeNCJi: wrMG1

 wrmg1@tecnocasa.pl

4-pokojowe – 118m2 
Gajowice – ul. Skwierzyńska 
Piękne dwustronne mieszkanie 
czteropokojowe, z dwoma bal-
konami i wysokimi sufitami. 

Cena: 905 000 zł

4-pokojowe – 111m2 
Gajowice – Pl. Pereca 
Przestronne, czteropokojowe 
mieszkanie w kamienicy, na 
drugim piętrze. Mieszkanie 
gotowe do wprowadzenia.

Cena: 880 000 zł

3-pokojowe – 96m2 
Gajowice – ul. Stalowa 
Klimatyczne mieszkanie w zad-
banej kamienicy, z zachowany-
mi oryginalnymi elementami.

3-pokojowe – 80 m2 
Gajowice – ul. Kwaśna 
Trzypokojowe dwustronne 
mieszkanie, wykończone w 
wysokim standardzie i gotowe 
do zamieszkania.

Cena: 587 000 zł

2-pokojowe – 60 m2 
Gajowice – ul. Lwowska 
Dwupokojowe mieszkanie, 
gotowe do zamieszkania. 
Wykończone w eleganc-
kim stylu z użyciem wysokiej 
jakości materiałów.

Cena: 509 000 zł  

2-pokojowe - 48 m2 
Gajowice - ul. Żelazna 
Duże, w pełni wyremontowane 
w 2021 roku mieszkanie z bal-
konem. Idealna nieruchomość 
pod inwestycje.

Cena: 445 000 zł

2-pokojowe - 49 m2 
Przedmieście Świdnickie– ul. 
Tęczowa. Nieruchomość w 
zielonej i bardzo spokojnej 
ulicy składającej się głównie 
z nowoczesnej zabudowy. 
Mieszkanie z 2008 roku, po 
generalnym remoncie. Możliwy 
zakup garażu.

Cena: 595 000 zł

Działka – 850 m2 
Dobrzykowice – ul. Krótka 
Działka w kształcie litery 
L, zabudowa poniemiecka. 
Dostępne wszystkie media. 
Układ oraz lokalizacji działki 
idealna pod warsztat samo-
chodowy lub małe usługi.

Cena: 390 000 zł

2- pokojowe – 67 m2 
Przedmieścia Oławskie -  
ul. Chudoby. Duże mieszkanie 
w kamienicy. Znajduje się na 3 
piętrze. Cała ulica składa się z 
odnowionych kamienic. Blisko 
centrum.

Cena: 435 000 zł
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RZESZÓW - Staromieście  792.248.888, 17.200.01.65  
staromieście- Oddział i, ul. Marszałkowska 15/u7

 rzms1@tecnocasa.pl

1-pokojowe - 20 m2  
Staromieście-  
ul. Marszałkowska. Jasne, jed-
nopokojowe mieszkanie zloka-
lizowane na 2 piętrze w bloku 
4 piętrowym z ekspozycją 
wschodnią. Świetna lokalizacja, 
parę minut pieszo od Galerii 
Rzeszów.      Cena: 230 000 zł

2-pokojowe - 46.43 m2  
Staromieście - ul. Husarska 
Mieszkanie z balkonem. Stan 
bardzo dobry, wyposażone 
w klimatyzację. Przyjemna 
okolica, dużo zieleni – park w 
pobliżu. Mieszkanie przy ulicy o 
małym natężeniu ruchu.

             Cena: 380 000 zł

3-pokojowe - 74.60 m2 
Staromieście – ul. Kosynierów 
Funkcjonalny układ: duża, 
jasna kuchnia oraz łazienka z 
osobną toaletą. Nieruchomość 
usytuowana na drugim piętrze, 
dwustronna ekspozycja zapew-
nia dobre doświetlenie.

             Cena: 425 000 zł

3-pokojowe - 60.39 m2 
Śródmieście-ul. Świętego 
Mikołaja. Mieszkanie trzypoko-
jowe usytuowane na trzecim 
piętrze. Nieruchomość posiada 
dwa balkony oraz oddzielną, 
jasną kuchnię. Lokal usytuowa-
ny przy cichej ulicy w centrum 
miasta.          Cena: 425 000 zł

4-pokojowe - 84,40 m2  
Osiedle Pobitno - ul. Krakusa 
Funkcjonalny układ w 
kameralnym bloku z cegły. 
Ogrzewanie i ciepła woda z 
sieci miejskiej. Propozycja, 
która sprawdzi się dla rodziny 
szukającej dużego mieszkania.

Cena: 590 000 zł

3-pokojowe – 79,30 m2 

Staromieście – ul. Gromskiego 
Dwupoziomowe miesz-
kanie w bloku z 2011 roku. 
Nieruchomość gotowa do 
zamieszkania. Dwa miejsca 
postojowe w garażu podziem-
nym oraz komórka lokatorska. 
Przyjazne sąsiedztwo.

Cena: 780 000 zł

KOD AGeNCJi: rZMs1

Nieruchomość 
gruntowa - działka - 59ar 
Załęże - ul. Świętego Floriana 
Płaska, foremna działka w bard-
zo spokojnej okolicy domów 
jednorodzinnych. Dojazd drogą 
asfaltową. Działka uzbrojona w 
media, doskonała pod budowę 
domu jednorodzinnego. 

Cena: 570 000 zł

Nieruchomość 
gruntowa – działka – 18 ar 
Tyczyn – ul. Lasek 
Działka budowlana lekko 
pochylona w stronę wschodnią. 
Okolica domów jednorodzin-
nych, lasu i łąk. Dojazd drogą 
gminną utwardzoną. Uzbrojona 
- wydane warunki zabudowy.

Cena: 250 000 zł

Działka zabudowana domem – 48 ar 
Borek Stary. Dom o powi-
erzchni 60 m2. Wymienione 
instalacje. Podpięcie do 
kanalizacji oraz wodociągu. 
Działka dla osób szukających 
dużego ogrodu, który można 
zagospodarować . 

Cena: 430 000 zł


