
DO WYNAJÊCIA
powierzchnie produkcyjno-us³ugowe oraz biurowo-socjalne
w obiekcie wybudowanym na podstawie umowy z  Najemc¹
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Przedsiêwziêcie mo¿liwe do zaprojektowania 
na dzia³kach niezabudowanych o ³¹cznej powierzchni 

2ok. 1,27 ha (12 692 m ), 
w tym:

2
Dz. 474/2 o pow. 4 790 m

2
Dz. 474/3 o pow. 7 902 m

obr. 105 jedn. ewid. Podgórze

DOSKONA£A LOKALIZACJA

Kraków, ul. Nad Drwin¹ 10;

W centrum przemys³owym i logistyczno-magazynowym 
miasta; w s¹siedztwie Urzêdu Celnego;

W obrêbie funkcjonuj¹cego obszaru dzia³alnoœci 
produkcyjnej i magazynowej, bêd¹cego w³asnoœci¹ 
MARR S.A. - strefie aktywnoœci gospodarczej o ³¹cznej 
powierzchni 22,5 ha; 

W odleg³oœci ok. 200 m - wschodnia obwodnica miasta 
wraz z wêz³em “Przewóz” (czêœæ trasy ekspresowej S7); 

Ok. 2,5 km – autostrada A4 i wêze³ „Bie¿anów”
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Lokalizacja  dzia³ek 
na terenie Business Parku Nad Drwin¹

474/4

Kielce, 110 km
Warszawa, 300 km

Lublin, 270 kmKatowice, 80 km
Berlin, 600 km

Bratys³awa, 430 km
Wiedeñ, 470 km
Praga, 530 km

Rzeszów, 160 km
Lwów, 300 km
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Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Departament Inwestycji i Zarz¹dzania Nieruchomoœciami
Business Park Nad Drwin¹

  

ul. Nad Drwin¹ 10, 30-741 Kraków
tel./ faks: +48 12  653  55 33
e-mail: businessparkdrwina@marr.pl; business.park@marr.pl
www.marr.pl

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANAI PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „P³aszów-Rybitwy” zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr LXI/859/12 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.,  obowi¹zuj¹cym od dnia 4 stycznia 2013r. teren zlokalizowany w obszarze 
oznaczonym jako 34 PU – tereny zabudowy przemys³owo-us³ugowej.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

- obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z produkcj¹, sk³adowaniem i magazynowaniem surowców i materia³ów, ich przerobem 
oraz us³ugami zwi¹zanymi z ich sprzeda¿¹, napraw¹ lub przechowywaniem, w tym z zakresu handlu z wykluczeniem 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;

- obiekty us³ug komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, rzemios³a produkcyjnego, urz¹dzeñ i obiektów 
turystyki, sportu i rekreacji, obiektów biurowych i administracji, hoteli, instytucji finansowych, biur projektowych 
i badawczo-rozwojowych, prywatnych obiektów zwi¹zanych z lecznictwem i ochron¹ zdrowia, oraz innych us³ug 
o zbli¿onym charakterze.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

a) wskaŸnik powierzchni zabudowy – nie wiêkszy ni¿ 50%;

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniejsza ni¿ 20% powierzchni dzia³ki budowlanej;

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Nad Drwin¹;

d) maksymalna wysokoœæ obiektu – 22 m, licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym wejœciu do budynku do najwy¿ej 
po³o¿onej kalenicy dachu, lub najwy¿szej czêœci dachu w przypadku dachu jednospadowego lub p³askiego; 

E)zakaz stosowania ogrodzeñ wysokich tj. przekraczaj¹cych wysokoœæ 1,8 m od poziomu terenu;

f) zasada obs³ugi parkingowej – nale¿y zarezerwowaæ proporcjonaln¹ liczbê miejsc parkingowych w zale¿noœci 
od wielkoœci powierzchni u¿ytkowej przyjmuj¹c minimum 25 miejsc parkingowych na 1000 m kw. p.u. 
lub iloœci pracowników przyjmuj¹c minimum 25 miejsc na 100 zatrudnionych.
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