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Dawne Przedszkole w Krzeszowicach  
 

 
 

Informacje o terenie  

 
Oferowany teren składa się z regularnej, 
prostokątnej działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1293 o pow. 0,2833 ha, gruntowej 
zabudowanej budynkiem o nr porządkowym 45 przy 
ul. Długiej w Krzeszowicach, o charakterze dużej 
miejskiej willi (pełniącym dotychczas funkcję 
przedszkola). Położony jest pomiędzy ulicami Długą 
(od płd.) i A. Stopki (od płn.), bardzo blisko 
ul. Legionów Polskich oraz centrum miasta. Działka 
zagospodarowana i utrzymana, zieleń wysoka na 
obrzeżach wschodnim i zachodnim.  
Od strony północnej i południowej ogrodzenie           

z kształtowników stalowych. Teren graniczy bezpośrednio z drogami dojazdowymi i budynkami 
mieszkalnymi. 
Opis budynku 
Częścią składową nieruchomości stanowi murowany budynek, o dwóch nadziemnych kondygnacjach       
i jednej podziemnej. Ściany piwnic murowane z kamienia. Cokół z kamienia wapiennego. Ściany 
nadziemia murowane. Tynki wewnętrzne i zewnętrze wapienno – cementowe. Okna drewniane, 
skrzynkowe, do wymiany. Podobnie drzwi zewnętrzne. Dach wielospadowy, pokryty blachą trapezową 
powlekaną. Orynnowanie kompletne. Budynek do remontu, stan techniczny zadowalający, 
funkcjonalność wysoka. Pow. użytkowa budynku bez poddasza to prawie 660m2: piwnic ok. 221 m2, 
parteru ok. 266 m2, piętra ok. 172 m2. 
 

Opis terenu wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

 
Brak MPZP – opis według Studium Uwarunkowań               
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  
i Gminy Krzeszowice działka nr 1293 położona 
w Krzeszowicach znajduje się w terenie oznaczonym 
symbolem MM – obszary zabudowy śródmiejskiej 
o charakterze i standardzie miejskim, w obszarze górniczym 
PE7 Krzeszowice I, w granicy Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych, w granicy otuliny Parków Krajobrazowych.  
 

Księga wieczysta KR2K/00043408/0 

Nr ew. działki 1293 

Powierzchnia działki 0,2833 ha 

Właściciel Gmina Krzeszowice 

Miejscowość Krzeszowice 

Gmina Krzeszowice 

Powiat krakowski 

Województwo małopolskie 

Kraków -  25 km 

Centrum Krzeszowic - 400 m 
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Obiekt znajdujący się na działce 1293 jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 
Krzeszowice (nr karty 5/50). MM – (uszczegółowienie i wydzielenie z terenów budowlanych istniejącej 
zabudowy typowo miejskiej w obszarze centralnym miasta Krzeszowice) – obszary kształtowania 
zabudowy śródmiejskiej o charakterze i standardach miejskich. Obejmują tereny zabudowy miejskiej, 
kształtującej obszar centralny miasta Krzeszowice, o funkcji mieszkaniowo - usługowej, usługi głównie  
z zakresu administracji, bankowości, handlu, hotelarstwa, kultury i oświaty, zdrowia, obsługi turystyki - 
szeroko rozumianych usług publicznych. 

Dostępność mediów, komunikacja, kontakt 
 

Energia elektryczna 
W budynku. 
 

Gaz 
W budynku. 
 

Woda 
W budynku. 
 

Kanalizacja  
Podłączenie budynku do instalacji zbiornika bezodpływowego (szambo). 
 

Telekomunikacja 
Sieć telefoniczna podłączona do budynku. Jest dostępny Internet bezprzewodowy. 
 

Odpady stałe 
Obsługa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
 

Komunikacja 
Odległość od Centrum Krzeszowic wynosi kilkaset metrów, od Rynku ok. 400 m, kilka minut drogi. 
pieszo. 
Odległość od Krakowa - ok. 25 km. 
W odległości 16  km znajduje się Port Lotniczy Kraków-Balice. 
Drogi dojazdowe asfaltowe, dostępność bardzo dobra. 
 
Osoby do kontaktu:  
Maciej Zieliński - naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego UM      
w Krzeszowicach, tel. 784 684 938 lub 12 252-08-15, e-mail: m.zielinski@um.krzeszowice.pl  oraz 
Radosław Kot - inspektor  Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego UM        
w Krzeszowicach, tel. 12 252-08-16, e-mail: r.kot@um.krzeszowice.pl 

 

   
 

mailto:m.zielinski@um.krzeszowice.pl
mailto:r.kot@um.krzeszowice.pl

