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Nieruchomość Poczty Polskiej S.A.   

 
 

Lokal niemieszkalny nr 2A –pow. uż 274,37 m2 

składający się z 16 pomieszczeń. 
 

 

 Udział  wynoszący 841/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu: 

-działka nr  309/1 – o pow. 0,3636 ha. 



Lokalizacja na mapie 

Lokal PP S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
       

Opis lokalu 

Lokal położony jest na parterze  budynku nr 9 – osiedle Mistrzejowice w Krakowie, jedn. ewid. Nowa 

Huta, obr. 2. Wyposażony jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, 

wentylacyjną. Dostęp do lokalu możliwy jest z poziomu gruntu. Lokal składa się z następujących 

pomieszczeń; hol klienta, sala operacyjna, wiatrołap, pokój naczelnika, rozdzielnia, szatnia, dwa 

korytarze, dwa pomieszczenia wc, dwa magazyny, pokój socjalny, kasa, schowek kasowy, pokój 

doręczycieli. Łącznię 16 pomieszczeń. 

Zdjęcie przedstawia: 

 pokój socjalny 

Zdjęcie przedstawia: 

 salę operacyjną 

Zdjęcie przedstawia: 

 rozdzielnie 



   
  

 

 

 

 

Wykończenie  lokalu: 

1.Stolarka okienna – okna stalowe, 

2.Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne stalowe, 

częściowo przeszklone, pomieszczenia kasowe mają 

drzwi pancerne a pozostałe  drzwi wewnętrzne są 

płycinowe,  

3.Podłogi i posadzki – w części pomieszczeń płytki 

gresowe, w pozostałych wykładzina, wc flizy, 

4.Okładziny ścian i sufitów  –  tynk klasyczny, farby 

emulsyjne, lamperie, w wc płytki ceramiczne, 

5. Instalacje – elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, 

centralne ogrzewanie (miejskie), wentylacja. 



Sytuacja planistyczna: 

 
Działka nie jest objęte planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań 

 i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą 

Rady Miasta Krakowa Nr XII/87/0 

 z dnia 16.04.2003 zmienioną Uchwałą 

NR XCIII/1256/10 z dnia 03.03.2010r. 

działka zlokalizowana jest w rejonie 

oznaczonym symbolem MW- tereny  

o przeważającej funkcji mieszkaniowej 

wysokiej intensywności. 

Grunt 



Otoczenie nieruchomości 

 
 

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości 

stanowią zabudowy mieszkaniowe 

wielorodzinne wysokie oraz usługowe.  

Rejon w którym znajduję się przedmiotowy 

lokal jest dobrze usytuowany pod względem 

dostępu do placówek handlowo-usługowych, 

obiektów użyteczności publicznej, szkół 

 i przedszkoli. W niedalekiej odległości jest 

całodobowa apteka, market Polo-Market oraz 

szpital Rydygier. 



 
 
 

Bliższe informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem tel.: 

 

Poczta Polska S.A. 

Pion Infrastruktury 

Dział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji 

Stanów Prawnych 

ul. Westerplatte 20 

31-045 Kraków 

 

Telefon:  

502 014 558 – Karol Kolano 

725 233 183– Aneta Zioło-Kucharczyk 

 

Koordynator nieruchomości: 

Małgorzat Tokarzewska – tel. 502 014 707 

Kontakt: 



Zastrzeżenie: 

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona 

jedynie w celu ogólnoinformacyjnym i nie stanowi ze strony 

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, 

oświadczenia woli ani wiedzy jak również jakiegokolwiek 

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub 

poszczególnych treści objętych broszura, wobec czego 

nabywca powinien na własna rękę przeprowadzić 

odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub 

zaakceptować stan nieruchomości jako stan taki, w jakim 

nieruchomość znajduje się w dacie oględzin sprzedaży. 


