
 Kraków, styczeñ 2021



Mo¿liwoœæ zaprojektowania i budowy 
hal produkcyjno-us³ugowych. 

£¹czna  powierzchnia dzia³ek wynosi:
2

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

2dz. nr 474/2 o pow. 4 790 m
2dz. nr 474/3 o pow. 7 902 m

obr. 105 jedn. ewid. Podgórze
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DO WYNAJÊCIA / D£UGOTERMINOWEJ DZIER¯AWY
tereny niezabudowane 
o ³¹cznej powierzchni 1,27 ha 

Niniejszy materia³ zawiera informacje promocyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;  Kraków, 2021

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. 
o ³¹cznej powierzchni 22,5 ha; 

W bliskim s¹siedztwie drogi ekspresowej S7 
z wêz³em „Przewóz”: 3 km, jak równie¿ 
autostrady A4 z wêz³em „Bie¿anów”: 3,5 km;

Mo¿liwy dojazd autobusami komunikacji 
miejskiej.



PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA 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 jest 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 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA

a) wskaŸnik powierzchni zabudowy 
– nie wiêkszy ni¿ 50% powierzchni 
dzia³ki budowlanej;

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;
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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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: michal.kruk@marr.pl; business.park@marr.pl
www.marr.pl

Niniejszy materia³ zawiera informacje promocyjne i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;  Kraków, 2021
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DO WYNAJÊCIA / D£UGOLETNIEJ DZIER¯AWY
tereny niezabudowane o ³¹cznej powierzchni 2,73 ha
dzia³ka nr 474/5 i fragment dzia³ek nr  474/4 i 474/8
obr. 105 Kraków-Podgórze

Dla oferowanego terenu MARR S.A. dysponuje 
prawomocn¹ decyzj¹ o pozwoleniu na budowê dwóch 

2budynków produkcyjno-us³ugowych o pow. 4200 m  ka¿dy 
wraz z dwoma budynkami biurowo-socjalnymi 

2
o pow. 490 m  ka¿dy.

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. 
o ³¹cznej powierzchni 22,5 ha; 

W bliskim s¹siedztwie drogi ekspresowej S7 
z wêz³em „Przewóz”: 3 km, jak równie¿ 
autostrady A4 z wêz³em „Bie¿anów”: 3,5 km;

Mo¿liwy dojazd autobusami komunikacji 
miejskiej.
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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: michal.kruk@marr.pl; business.park@marr.pl
www.marr.pl

PARAMETRY TECHNICZNE INWESTYCJI

Bilans terenu:
2Powierzchnia w granicy opracowania – ok. 27300 m

Powierzchnia zabudowy – ok. 9655 m  
(ok. 35% powierzchni terenu)
Powierzchnia utwardzona – ok. 10570 m  
(ok. 39% pow. terenu)
Powierzchnia biologicznie czynna – ok. 7100 m  
(ok. 26% pow. terenu)
Miejsca postojowe 5 x 2,5 m – 40 szt., 
w tym 2 dla niepe³nosprawnych
Miejsca postojowe 19 x 3,5 m – 5 szt.

2

2

2

Nowoczesna przestrzeñ - funkcjonalnoœæ i wysoki standard hal; 
Wysokoœæ u¿ytkowa do 12 m; 

2
Posadzka przemys³owa na obci¹¿enie 50 kN/m ; 
Bramy wjazdowe z poziomu „0”, doki i rampy roz³adunkowe; 
Wymiary budynków 107 x 46 m i 95 x 40 m.

Elementy wykoñczenia budynków:

Czêœæ produkcyjno-us³ugowa:
œciany zewnêtrzne – p³yty warstwowe na konstrukcji stalowej mocowanej do s³upów ¿elbetowych; 
dach – membrana dachowa na warstwie we³ny mineralnej u³o¿onej w spadku; drzwi – stalowe 
i/lub aluminiowe; okna – stalowe i/lub aluminiowe; bramy – systemowe; œwietliki, klapy dymowe – 
systemowe; elementy opierzenia – blacha stalowa ocynkowana powlekana; elementy œlusarki, 
na przyk³ad drabiny, balustrady – blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo; 

Czêœæ biurowo-socjalna:
œciany zewnêtrzne – tynk cienkowarstwowy na we³nie mineralnej; od wewn¹trz – tynk cementowo 
– wapienny malowany; dach – membrana dachowa na warstwie we³ny mineralnej u³o¿onej w 
spadku; drzwi – stalowe lub aluminiowe; okna – PCV lub aluminiowe; elementy opierzenia – 
blacha stalowa ocynkowana powlekana; elementy œlusarki, na przyk³ad drabiny, balustrady – 
blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo.
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DO WYNAJÊCIA / D£UGOLETNIEJ DZIER¯AWY
2wiaty o ³¹cznej powierzchni 1336,5 m  

po³o¿one na dzia³ce nr 474/6 obr. 105 Kraków-Podgórze
o powierzchni 0,9034 ha

Wiaty s¹ podzielone na dwa segmenty:
2

1) 414 m  o wymiarach dachu 9,2m x 45m
2

2) 922,5 m  o wymiarach dachu 20,5m x 45m
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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. 
o ³¹cznej powierzchni 22,5 ha; 

W bliskim s¹siedztwie drogi ekspresowej S7 
z wêz³em „Przewóz”: 3 km, jak równie¿ 
autostrady A4 z wêz³em „Bie¿anów”: 3,5 km;

Mo¿liwy dojazd autobusami komunikacji 
miejskiej.
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Istnieje mo¿liwoœæ innego zagospodarowania 
terenu:

dla oferowanego terenu MARR S.A. dysponuje 
prawomocn¹ decyzj¹ o pozwoleniu na budowê 

2
budynku produkcyjno-us³ugowego o pow. 3100 m  

2
wraz z zapleczem biurowo-socjalnym o pow. 490 m .

Bilans terenu:
2

Powierzchnia w granicy opracowania – ok. 9550 m
2

Powierzchnia zabudowy – ok. 3760 m  
(ok. 39% powierzchni terenu)

2Powierzchnia utwardzona – ok. 3560 m  
(ok. 37% pow. terenu)

2
Powierzchnia biologicznie czynna – ok. 2230 m  
(ok. 23% pow. terenu)
Miejsca postojowe 5 x 2,5 m – 20 szt. w tym 1 dla 
niepe³nosprawnych

Parametry zaprojektowanego budynku produkcyjno-us³ugowego:

Wysokoœæ u¿ytkowa do 12 m; 
2

Posadzka przemys³owa na obci¹¿enie 50 kN/m ; 
Bramy wjazdowe z poziomu „0”, doki i rampy roz³adunkowe; 
Wymiary budynków 107 x 46 m i 95 x 40 m.

Elementy wykoñczenia zaprojektowanych budynków:

Czêœæ produkcyjno-us³ugowa:
œciany zewnêtrzne – p³yty warstwowe na konstrukcji stalowej mocowanej do s³upów ¿elbetowych; 
dach – membrana dachowa na warstwie we³ny mineralnej u³o¿onej w spadku; drzwi – stalowe 
i/lub aluminiowe; okna – stalowe i/lub aluminiowe; bramy – systemowe; œwietliki, klapy dymowe – 
systemowe; elementy opierzenia – blacha stalowa ocynkowana powlekana; elementy œlusarki, 
na przyk³ad drabiny, balustrady – blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo; 

Czêœæ biurowo-socjalna:
œciany zewnêtrzne – tynk cienkowarstwowy na we³nie mineralnej; od wewn¹trz – tynk cementowo 
– wapienny malowany; dach – membrana dachowa na warstwie we³ny mineralnej u³o¿onej w 
spadku; drzwi – stalowe lub aluminiowe; okna – PCV lub aluminiowe; elementy opierzenia – 
blacha stalowa ocynkowana powlekana; elementy œlusarki, na przyk³ad drabiny, balustrady – 
blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo.

 

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: michal.kruk@marr.pl; business.park@marr.pl
www.marr.pl
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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. 
o ³¹cznej powierzchni 22,5 ha;  

W bliskim s¹siedztwie drogi ekspresowej S7 
z wêz³em „Przewóz”: 3 km, jak równie¿ 
autostrady A4 z wêz³em „Bie¿anów”: 3,5 km;

Mo¿liwy dojazd autobusami komunikacji 
miejskiej.

Istnieje mo¿liwoœæ wynajêcia:
2

gruntów utwardzonych – 1715 m
2

gruntów nieutwardzonych – 2400 m

DO WYNAJÊCIA
24115 m  powierzchni terenu niezabudowanego 

stanowi¹cego czêœæ dzia³ki o nr ewid. 474/4 
obr. 105 jedn. ewid. Kraków-Podgórze
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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: michal.kruk@marr.pl; business.park@marr.pl
www.marr.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Opis  terenu: 

Teren p³aski, niezabudowany, 
dotychczas wykorzystywany do produkcji cementu;

Dojazd od strony ul. Domaga³y; 

Parking dla samochodów osobowych;

Media:
Energia elektryczna 230/400 V,
instalacja wodoci¹gowa,
kanalizacja sanitarna,
linie telefoniczne.

Istnieje mo¿liwoœæ zagospodarowania terenu
 - 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 jest w obszarze oznaczonym jako 34 PU – tereny zabudowy 
przemys³owo-us³ugowej.
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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: michal.kruk@marr.pl; business.park@marr.pl
www.marr.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Wysokoœæ pomieszczeñ 3,30 m;

Ca³a powierzchnia jest bardzo dobrze 
doœwietlona poprzez "œwietliki dachowe";

Budynek z now¹ elewacj¹;

Powierzchnia posiada nowe okna - PCV;

Powierzchnia posiada 1 windê 
osobowo-towarow¹ 3,2t;

Plac manewrowy dla samochodów 
osobowych i ciê¿arowych;

Energia elektryczna 230/400 V.
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Lokalizacja powierzchni w budynku B-1.2 
na terenie Business Parku Nad Drwin¹
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