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OFERTA INWESTYCYJNA 

NR 1/2015 

SPRZEDAŻ TERENU Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ STACJI PALIW TYPU MOP II 

 

 

 
 
 
 
 

TYCHY 
 
 
 
 

                  
                                                                                          



 
       

 
Przedmiotem oferty jest sprzedaż działki o powierzchni 14 432 m², przeznaczonej pod budowę 

stacji paliw z gastronomią, myjnią automatyczną i parkingiem. 

 

Nieruchomość położona bezpośrednio przy miejskim odcinku DK44 stanowiącym trasę tranzytową 

łączącą między innymi fabrykę Fiat Auto Poland oraz Katowicką Strefę Ekonomiczną  

z autostradami A4 i A1. Droga DK 44 ma kluczowe znaczenie dla połączenia głównych tras 

tranzytowych Województwa Śląskiego w osiach Warszawa - Częstochowa - Katowice-Bielsko; 

Oświęcim- Tychy-Gliwice; Cieszyn – Bielsko –Katowice – lotniska Katowice Pyrzowice oraz 

Kraków Balice .  

 

Natężenie ruchu na tym odcinku drogi wynosi ok.20-25 tysięcy pojazdów na dobę.  

 
 

PLANOWANY ZAKRES INWESTYCJI: 

 

Etap I – budowa stacji paliw , części parkingu, myjni samochodów ciężarowych,  

przebudowa układu komunikacyjnego w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania stacji paliw oraz 

zjazd i wyjazd na DK 44 .  

 

Etap II – budowa pawilonu gastronomiczno – handlowego (np. typu fast food ) oraz  

pozostałej części parkingu.  

 

 

NA NABYWCĘ TERENU ZOSTANĄ SCEDOWANE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:  

 

a / pozwolenie na budowę I etapu inwestycji tj. stacji paliw , myjni samochodów ciężarowych  

i parkingu wraz z dokumentacją budowlaną  
b/ prawomocne warunki zabudowy  

c/ prawomocna decyzja środowiskowa  

d/ prawomocne pozwolenie wodno- prawne  

e/ uzgodnienia wjazdu i wyjazdu na DK 44  

f/ warunki przyłączenia inwestycji do mediów  

g / komplet uzgodnień branżowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieruchomość położona poza granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Tyskiej. 

 

 



 
 

 

PROJEKT BUDOWLANY- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 
 
 
BILANS TERENU – I etap inwestycji: 

 budynek obsługi stacji paliw 

 budynek myjni TIR 

 miejsce gromadzenia odpadów stałych 

 drogi i plac wewnętrzny 

 opaski chodnikowe 

 miejsce postojowe samochodów osobowych 

 stanowiska serwisowe kompresor- odkurzacz 

 miejsce postojowe samochodów TIR 

 nawierzchnia szczelna placu tankowania 

 kontener na butle z gazem 

 stacja transformatorowa 

 tereny zielone 
 

ŁĄCZNIE I etap: 9 732,66 m ² 



 
 
 
BILANS TERENU (II etap inwestycji wg. odrębnego postępowania administracyjnego): 
 

 budynek usługowy 

 nawierzchnie utwardzone 

 tereny zielone 
 

ŁĄCZNIE II etap: 4 690,34 m² 
 
 
 
DZIAŁKA  

 Bi- 13 732 m² 

 dr-      700 m² 
 
RAZEM: 14 432,00 m² 
 

 
 
 

OGÓLNE DANE 
 

LOKALIZACJA: Tychy, DK 44 

DROGA DOJAZDOWA Tak, konieczna przebudowa skrzyżowania 

STAN PRAWNY: Własność prywatna 

NIERUCHOMOŚĆ: 1 działka  

POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 1, 4432 ha (14 432 m²) 

UŻYTEK: Bi, dr 

ENERGIA ELEKTRYCZNA: Tak 

WODA: Tak 

KANALIZACJA WODNA I DESZCZOWA: Tak 

TRANSAKCJA: Sprzedaż 

CENA: Zapytaj o cenę 

 

 

 

 

 



 
                                                                                       

POZWOLENIE NA BUDOWĘ I ETAPU 
 

 



 
 

 

PLAN SYTUACYJNY- PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA, BUDOWA PASA WŁĄCZENIA 

DO RUCHU ORAZ POSZERZENIE ODCINKA ISTNIEJĄCEJ DROGI 

 

 
  

   

                                                                          

Szczegółowych informacji w Podstrefie Tyskiej udzieli Państwu Pani: 
 

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 

 

Dominika Czernow - Ziemba 
tel. kom. 694-463-943 

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

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 

Tel.  (+48) 32/217-50-42 

Fax.(+48) 32/329-12-20           
 

Przedstawione materiały mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. 


