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KSSE- Podstrefa Tyska 

 

        
OFERTA INWESTYCYJNA 

NR 1/2013 

 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA 

 
 
 

 

 
 

Przedmiotem oferty jest: 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej się 

z pięciu działek częściowo zabudowanych, 

 najem/dzierżawa wolnostojącego budynku przemysłowego składającego się z hali głównej oraz 

dwóch hal bocznych i pomieszczeń biurowo-socjalnych - o powierzchni1464 m2. 
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 Opis nieruchomości 

Łączna powierzchnia nieruchomości: 2,5246 ha 

Teren nie jest objęty granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Tyskiej. 

LOKALIZACJA: Chorzów Stary 

STAN PRAWNY: Własność 

NIERUCHOMOŚĆ: 5 działek o regularnym kształcie 

POWIERZCHNIE DZIAŁEK:  
                                     - najmniejsza  
                                     - największa 

 
0,0614 ha 
1,1601 ha 

TEREN: ogrodzony, utwardzony i monitorowany całodobowo 

GRUNT: TAK 

ZABUDOWA: TAK- częściowo 

               Wolnostojący budynek biurowy -pow. użytkowa ponad 1274 m2, 
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii 
tradycyjnej: ściany murowane z cegły, stropy żelbetowe, dach z płyty 
żelbetowej kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa- drewniana, posadzki: 
cementowe, wykładzina, parkiet, terakota. 

                            Wolnostojący budynek 
 
 
 
    
      
część bud. stanowią 3 hale produkcyjne: 

-pow. użytkowa ponad 1464 m2, 
dwukondygnacyjny oraz częściowo jednokondygnacyjny,  
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany murowane 
z cegły, stropodach żelbetowy kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa -
drewniana, posadzki: cementowe, 
 
-hala o pow. ponad 176 m2- zamontowana suwnica mechaniczna 
-hala o pow. ponad 175 m2 
-hala o pow. ponad 536 m2- wys. hali ok. 12,5m 

POWIERZCHNIA TERENU: 2,5246 ha;                       czyli: [25 246 m2] 

TRANSAKCJA: Sprzedaż / najem / dzierżawa 

INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNA: 

uzbrojenie  terenu w sieć:  elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, 
gazową, telekomunikacyjną. 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA: 

przeznaczenie: 

TAK 
P- tereny produkcyjne: wykorzystanie terenu pod funkcje związane  

z szeroko pojętą wytwórczością oraz funkcjami takimi jak: 
magazynowanie, składowanie, usługi logistyczne, usługi produkcyjne, 
rzemieślnicze  
i przetwórcze. 

CENA:  
 

-całej nieruchomości: 4 039 360 zł netto. 
-sprzedaż uzbrojonej niezabudowanej działki: 1 972 170 zł netto. 
-sprzedaż trzech hal produkcyjnych wraz z działką: 2 016 210 zł netto. 
-sprzedaż budynku biurowo-magazynowego wraz z działką: 1 276 510 zł 
netto. 

-najem/dzierżawa budynku przemysłowego składającego się z hali 
głównej oraz dwóch hal bocznych i pomieszczeń biurowo-socjalnych  
o pow. 1464,34 m2- 10 zł netto za m2 miesięcznie + należny podatek 
VAT. 
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CAŁA NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ: 
 
składa się z pięciu działek o powierzchni łącznej 2,5246 ha [25 246 m2] częściowo zabudowana 
wraz z bocznicą kolejową. 
 
W skład zabudowy wchodzą następujące obiekty:  

 3 kondygnacyjny budynek biurowo-magazynowy o powierzchni powyżej 1222 m2, 

  2 kondygnacyjny budynek hali oraz częściowo jednokondygnacyjny,  
 powierzchnia użytkowa ponad 1464 m2.  
Część budynku stanowią hale produkcyjne: 

                                   duża hala „główna” o powierzchni ponad 536m2, 
                                   dwie hale mniejsze „boczne” o powierzchni ponad 175 m2 i 176 m2  oraz                                                 
                                   pomieszczenia biurowe  o powierzchni ponad 188 m2, 

 budynek socjalno-produkcyjny o pow. użytkowej ponad 182 m2, 

 dwa mniejsze parterowe budynki socjalne o powierzchni użytkowej ponad 77 m2 
i ponad 21,00 m2 

Nieruchomość położona na terenie przemysłowym, uzbrojonym, ogrodzonym, bardzo dobrze 
skomunikowana z centrum miasta Chorzów oraz miastami aglomeracji śląskiej. 
Brak ograniczeń tonażowych. 
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako - teren produkcyjny.  
 

OBRYS PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI  
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HALE DO WYNAJĘCIA: 
 
budynek przemysłowy położony na działce o powierzchni 9601m2, składa się z: 
            -    jednej hali „głównej” o powierzchni 536,2 m2, 
            -    dwóch hal „bocznych” o powierzchni powyżej 175 m2 i  powyżej 176 m2, 
            -    oraz pomieszczeń socjalno- biurowych o powierzchni 182 m2.  
Dojazd drogą wewnętrzną asfaltową. Brak ograniczeń tonażowych. 
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Lokalizacja 

  
 Nieruchomości znajdują się w Chorzowie Starym w odległości 5 km od drogowej trasy 

średnicowej, ok. 3 km od drogi krajowej DK 79 i ok. 3 km od drogi krajowej DK4. 
            Strefa peryferyjna miasta Chorzów. 
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                                                            Komunikacja 
 

 Teren bardzo dobrze skomunikowany z miastami aglomeracji śląskiej.  
 Położony przy drodze utwardzonej z dogodnym dojazdem do centrum Miasta Chorzów,  

w pobliżu komunikacja miejska autobusowa.   
 Teren atrakcyjny pod względem swobody komunikacyjnej, tj. posiada dostęp do autostrady 

A4-35 km, drogi krajowej DK1-15 km, drogi wojewódzkiej 933 - 6 km oraz bocznicy 
kolejowej-1 km.  
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                               DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA 
 

 
 

  
 
 
Bliższych informacji w Podstrefie Tyskiej udzielą Państwu: 
 
Dominika Czernow 
tel. kom. 694 - 463- 943 

e-mail: d.czernow@ksse.com.pl 

 
Magdalena Cader 
tel. kom. 506 - 384 - 675 

e-mail: mcader@ksse.com.pl 
 
ul. Fabryczna 2, 43 -100 Tychy 
Tel. (+48)   32/ 217- 50 - 42 
Fax.(+48)  32/ 329 -12 - 20        

mailto:d.czernow@ksse.com.pl

