
DO WYNAJÊCIA
czêœæ powierzchni dachu na 11. kondygnacyjnym 
budynku  biurowym

Niniejszy materia³ zawiera informacje promocyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;  Kraków, 2019

Przeznaczenie powierzchni:

- pod  instalacjê masztu do urz¹dzeñ bezprzewodowej 
szerokopasmowej sieci teleinformatycznej i/lub

- pod instalacjê sieci telekomunikacyjnej tj. systemów 
transmisyjnych oraz urz¹dzeñ komunikacyjnych, 
które umo¿liwiaj¹ nadawanie, odbiór lub transmisjê 
sygna³ów.

DOSKONA£A LOKALIZACJA

Kraków, ul. Kordylewskiego 11;

W centralnej czêœci Krakowa, w odleg³oœci ok. 2 km od Rynku 
G³ównego, ok. 1,5 km od dworca kolejowego 
i autobusowego; ok. 15 km od portu lotniczego 
w Balicach;

W s¹siedztwie siedziby S¹du Rejonowego i Okrêgowego, 
Centrum Administracyjnego Urzêdu Miasta Krakowa;

Budynek po³o¿ony pomiêdzy dwoma wa¿nymi wêz³ami 
komunikacyjnymi - Rondem Mogilskim i Grzegórzeckim; 

Bardzo dobry dostêp do œrodków zbiorowej komunikacji 
miejskiej – linii tramwajowych i autobusowych.
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Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Departament Inwestycji i Zarz¹dzania Nieruchomoœciami
Business Park Kordylewskiego

  

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
tel.: +48 12 617 66 15
e-mail: dizn.kancelaria@marr.pl
www.marr.pl

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE:

Powierzchnia dostêpna od 01.10.2019r.

- niezw³ocznie po zawarciu umowy trójstronnej z w³aœcicielami budynku, 
tj. Ma³opolsk¹ Agencj¹ Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Biurem Rozwoju 
Krakowa S.A.

Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ wynajmu pomieszczenia technicznego 
zlokalizowanego w budynku - z przeznaczeniem do obs³ugi 
zainstalowanych urz¹dzeñ teletechnicznych.

Pozyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnieñ oraz 
wykonanie miêdzy innymi projektu i oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
bêdzie pozostawaæ po stronie Najemcy - na jego koszt i ryzyko.

Aktualnie na powierzchni stanowi¹cej przedmiot oferty zainstalowany 
jest maszt Stacji Bazowej bêd¹cy w³asnoœci¹ obecnego Najemcy - maszt 
ten zgodnie z zapisami obowi¹zuj¹cej umowy zostanie zdemontowany.

Widok budynku przy ul. Kordylewskiego 11 
(od strony al. Powstania Warszawskiego 

i ul. Kordylewskiego) 
oraz aktualny sposób zagospodarowania 

oferowanej powierzchni (dach)
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