
Kraków ulica Cystersów 21

nieruchomość w przygotowaniu do sprzedaży – sprzedaż w 2022 roku



PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejscowość 
Kraków

Dzielnica Grzegórzki 

Ulica, nr budynku ul. Cystersów 21 

Powierzchnia budynków 

Nieruchomość zabudowana  11 budynkami o łącznej powierzchni zabudowy 5214 m2

-2 budynkami zbiorniki silosy i zbiorniki magazynowe o łącznej powierzchni zabudowy 1065 m2, 

-7 pozostałymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 1154 m2, 

-1 budynkiem handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 2499 m2 

- oraz 1 budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 496 m2.

Działka ewidencyjna 
Działka ewidencyjna o numerze 412/7 Kraków obr. 0005, dzielnica: Śródmieście,  o powierzchni 

2,0393 ha 

Księga wieczysta 

KW Nr KR1P/00069745/0 

prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste 



Nieruchomość gruntowa stanowiąca gospodarczo

zorganizowaną całość, składająca się z działki

ewidencyjnej nr 412/7 o powierzchni 2,0393 ha

zabudowana budynkami stanowiącymi odrębny od

gruntu przedmiot własności tj.

▪ budynkiem administracyjnym o powierzchni

zabudowy 496 m2

▪ budynkiem hali napraw i garaży, o powierzchni

zabudowy 2987 m2

▪ budynkiem stacji paliw, myjni i diagnostyki o

powierzchni zabudowy 647 m2

▪ magazynem o powierzchni zabudowy 1044 m2

magazynem gazów technicznych o powierzchni

zabudowy 19 m2

▪ magazynem farb i lakierów o powierzchni zabudowy

21 m2

▪ magazynem smarów i olejów budynek nie jest trwale

związany z gruntem

▪ obiektami małej architektury i nasadzeniami trwałymi.

Nieruchomość jako gospodarczo zorganizowana całość

wykorzystywana do realizacji celów statutowych Poczty

Polskiej SA, w zakresie pomieszczeń biurowych oraz

jako powierzchnia magazynowo- gospodarcze i

techniczne.

Część nieruchomości jest przedmiotem umów najmu i
dzierżawy.

W odniesieniu do nieruchomości toczy się postępowanie

reprywatyzacyjne o stwierdzenie nieważności

orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w Krakowie z

dnia 31.10.1961r Nr Sa.V-1/86/58 o wywłaszczeniu

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.



GRUNT I ZABUDOWA

Nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym do 05 grudnia 2089 roku.

Działka położona w obrębie ewidencyjnym nr 0005 – Kraków, Śródmieście, w kompleksie nieruchomości o charakterze usługowym

i mieszkalnym. Cała nieruchomość ma kształt nieforemny. Teren płaski, wyrównany, z dostępem do ul. Cystersów.

Teren całej nieruchomości ogrodzony i zamknięty –

przejazd możliwy przez szlaban. Teren w ciągach

komunikacyjnych wyłożony kostką brukową, część

zachodnia nieruchomości wykorzystywana jako parking i

plac manewrowy dla samochodów transportowych jest

również wyłożona kostką brukową.

Przedmiotowa działka zabudowana jest na powierzchni ok.

60%, cały teren jest ogrodzony, oświetlony i utwardzony

nawierzchnią w części asfaltobetonową i betonową

z urządzonym wjazdem i chodnikami wykonanymi z kostki

brukowej.

Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: kanalizacja lokalna,

woda z sieci wodociągowej, energia elektryczna, co z sieci

miejskiej, sieć telekomunikacyjna oraz sieć gazowa.



Hala Napraw i Garaży

o powierzchni zabudowy 2987 m2 [Identyfikator budynku

126105_9.0005.412/7.4,5,8,9- nazwa wg KST pozostałe

budynki niemieszkalne (109) oraz 126105_9.0005.412/7.6

budynek handlowo-usługowy (103)).

Hala parterowa, w części antresola. Ławy stropy

fundamentowe: żelbetowe. Słupy żelbetowe

prefabrykowane. Strop nad piwnicą żelbetowy. Dach kryty

papą oraz blachą segmentową

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna,

telekomunikacyjna

Budynek Administracyjny 

o powierzchni zabudowy 496 m2 [Identyfikator budynku

126105_9.0005.412/7.10- nazwa wg KST budynki biurowe

(105)].

Budynek dwupiętrowy murowana, w układzie podłużnym, z

jedną klatką schodową, bez windy (4 kondygnacje, w tym trzy

naziemne - piwnica, parter, I piętro, II piętro).

Fundamenty: ława fundamentowa, żelbetowe Słupy: żelbetowe

prefabrykowane Stropy: żelbetowe monolityczne,

prefabrykowane DZ-3. Schody: płytowe żelbetowe Konstrukcja

budynku: szkieletowa – płytowa. Ściany ceramiczne z cegły

pełnej – zewnętrzne, wewnętrzne z cegły pełnej i dziurawej.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna,

telekomunikacyjna, odgromowa.



Magazyn 

o powierzchni zabudowy 1044 m2 [Identyfikator budynku

126105_9.0005.412/7.1- nazwa wg KST zbiorniki silosy

i zbiorniki magazynowe (104)].

Budynek parterowy, wolnostojący, konstrukcja nośna budynku:

stalowa (słupy i dźwigary dachowe). Ściany zewnętrzne

osłonowe z blachy stalowej. Fundament – stopy fundamentowe

żelbetowe. Pokrycie dachowe – blacha trapezowa na płatwiach

stalowych. Dach dwuspadowy. Okna i drzwi stalowe Budynek

Instalację elektryczna, instalację odgromową, wodno-

kanalizacyjna.

Stacja Paliw, Myjnia i Diagnostyka 

o powierzchni zabudowy 647 m2 [Identyfikator budynku

126105_9.0005.412/7.7,11- nazwa wg KST pozostałe budynki

niemieszkalne (109)] składa się z pomieszczeń diagnostyki, stacji

paliw i myjni.

Budynek w części parterowy, w części jednopiętrowy.

Fundamenty: ława fundamentowa, żelbetowe. Dach kryty papą

oraz blachą segmentową. Ściany murowane z cegły ceramicznej

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna,

telekomunikacyjna, odgromowa.



Magazyn farb i lakierów o powierzchni zabudowy 21 m2 [Identyfikator budynku 126105_9.0005.412/7.2 -nazwa wg KST zbiorniki silosy

i zbiorniki magazynowe (104)]. Budynek parterowy, fundamenty betonowe, ściany murowane, pokrycie dachu: blacha falista

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, telekomunikacyjna, odgromowa. 

Magazyn gazów technicznych o powierzchni zabudowy 19 m2 [Identyfikator budynku 126105_9.0005.412/7.3 -nazwa wg KST

pozostałe budynki niemieszkalne (109)] pełni funkcję magazynowo-gospodarczą. Budynek parterowy, fundamenty żelbetowe, ściany

murowane z cegły pełnej, dach żużlobetonowy

Instalacje: elektryczna

Magazyn smarów i olejów -budowla (budynek nie jest trwale związany z gruntem) pełni funkcję magazynowo-gospodarczą. Budynek

parterowy, ściany murowane.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., elektryczna, telekomunikacyjna, odgromowa.



Wykaz  Budynków

rok 

zakończ

enia 

budow y

Identyfikator budynku Rodzaj wg KST

pow. 

zabudowy  

[m2]

1986 126105_9.0005.412/7.1 zbiorniki silosy i zbiorniki magazynowe (104) 1044 1.

1971 126105_9.0005.412/7.2 zbiorniki silosy i zbiorniki magazynowe (104) 21 2.

1971 126105_9.0005.412/7.3 pozostałe budynki niemieszkalne (109) 19 3.

126105_9.0005.412/7.4 pozostałe budynki niemieszkalne (109) 241
estakada z pomieszczeniami w 

przyziemiach

126105_9.0005.412/7.5 pozostałe budynki niemieszkalne (109) 179
pomieszcenia w której znajduje się 

stacja wulkanizacyjna oraz rozdzielnia 

niskiego napięcia

1972 126105_9.0005.412/7.6 budynek handlowo-usługowy (103) 2499 Hala Napraw i Garaży, Mikron

126105_9.0005.412/7.8 pozostałe budynki niemieszkalne (109) 36 klatka schodowa

126105_9.0005.412/7.9 pozostałe budynki niemieszkalne (109) 32 wjazd do hali napraw i garaży

1969 126105_9.0005.412/7.7 pozostałe budynki niemieszkalne (109) 631 Stacja Paliw, Myjnia i Diagnostyka

126105_9.0005.412/7.11 pozostałe budynki niemieszkalne (109) 16 pomieszczenie gospodarcze i socjalne

1972 126105_9.0005.412/7.10 budynki biurowe (105) 496 6.

Funkcja budynku

Wypis z kartoteki budynków

Lp

Magazyn

Hala Napraw 

i  Garaży

Stacja Paliw, 

Myjnia i  

Diagnostyka

Magazyn Farb i Lakierów

Magazyn Gazów Technicznych

Budynek Administracyjny

4.

5.



FRAGMENT MAPY 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Obszaru „CYSTERSÓW” 

w Krakowie

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA

NR LXVIII/977/13 Rady Miasta Krakowa z dnia

27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY

miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru "CYSTERSÓW" -

ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11

marca 2013 r., poz. 1968. Zmiana planu

obowiązuje od dnia 26 marca 2013r.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w

terenach oznaczonych symbolem U-teren

zabudowy usługowej.



LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA:

Nieruchomość położona w strefie

śródmiejskiej miasta Kraków przy ul.

Cystersów 21 w dawnej dzielnicy

Śródmieście, obecnej II dzielnicy

Grzegórzki z bardzo dobrym

dostępem do komunikacji miejskiej i

usług.

Ulica Cystersów łączy dwie bardzo

istotne arterie komunikacyjne

Krakowa – ulicę Mogilską i aleję

Pokoju.

Na terenie dzielnicy Grzegórzki

znajdują się parki, muzea, teatry,

kina. Dobrze rozwinięta jest też

opieka medyczna oraz oferta

edukacyjna.

Nieruchomość posiada doskonałą

lokalizację.

Dużym atutem nieruchomości jest nie tylko bliskość ścisłego centrum Krakowa (3 km) ale również biznesowo – handlowe otoczenie. Bliskość

ronda Mogilskiego zapewnia doskonałe połączenie z pozostałymi częściami Krakowa zarówno samochodem jak i komunikacją miejską.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania https://google.pl/maps



Z uwagi na bliskość Centrum w okolicy dominuje typowa śródmiejska zabudowa mieszkaniowo – usługowa. Bezpośrednie

sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

▪ od północy: firma Fitech zajmująca się automatyzacją i robotyzacją produkcji oraz nieruchomości hotelowe (90 noclegi Renters),

▪ od zachodu: ulica Cystersów, tereny handlowo – usługowe m.in. Fabryczna Office Park

▪ od południa: sklepy, punkty handlowe (sklep Xfit), Bungee Jumping Kraków

▪ od wschodu: Sportowy Klub Grzegórzecki, Ababis (przedsiębiorstwo prywatne), Fitness Platinium.

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania https://mapy.geoportal.gov.pl



UMOWA UŻYTKOWANIA

Przyszły nabywca zapewni Poczcie Polskiej S.A na terenie nieruchomości na okres ok.24 miesięcy nieodpłatną i ograniczoną w czasie

umowę użytkowania część nieruchomości składającej się z:

▪ budynku lub części budynku Hali Napraw i Garaży o powierzchni zabudowy 2987 m2 [Identyfikator budynku 126105_9.0005.412/7.4,5,8,9-

pozostałe budynki niemieszkalne (109) oraz 126105_9.0005.412/7.6- budynek handlowo-usługowy (103)]

▪ oraz część gruntu działki ewidencyjnej nr 417/7 o pow. ok. 200 m2 wykorzystywanej jako powierzchnia parkingowa oraz zapewniająca

dojazd do budynków.

W ramach umowy użytkowania Poczta Polska SA będzie ponosiła koszty wynikające z bieżącej eksploatacji tj. opłaty za media oraz koszty

podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.



Kontakt:

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

Wydział Zarządzania Nieruchomościami  

ul. Prokocimska 6 w Krakowie,

Telefon: +48 725 233 183 5 oraz +48 885 870 577

e-mail:

aneta.ziolo@poczta-polska.pl

ewa.malec@poczta-polska.pl

nieruchomosci@poczta-polska.pl

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno - informacyjnym 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 broszurą, wobec czego nabywca powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe

ekspertyzy lub zaakceptować stan nieruchomości taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin sprzedaży.


