
 
          Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska  
 
przedstawia: 

OFERTĘ NR: ”3/2013- sprzedaż/najem/dzierżawa budynku-restauracji z salą 

wielofunkcyjną  z zapleczem”  
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

Nieruchomość położona w Tychach- tereny Przemysłowe „wschód”, w  bezpośrednim sąsiedztwie firm 
strefowych, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem – zwanym: ” restauracją z salą wielofunkcyjną z 
zapleczem”. 
 

LOKALIZACJA: Tereny przemysłowe „wschód”- Tychy / POZA TERENEM KSSE/ 

STAN PRAWNY: Własność prywatna –wspólność ustawowa majątkowa małżeńska 

NIERUCHOMOŚĆ: 1 działka zabudowana 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI /ha/: 0,0988 

POWIERZCHNIA DO WYNAJECIA /m2/: 300-600  

UŻYTEK: Bi- Inne tereny zabudowane 

STAN OBIEKTU: stan surowy, 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA: obowiązuje 

TRANSAKCJA: Sprzedaż/ najem/dzierżawa 

CENA: Zapytaj o cenę 

 
                            
                    WIZUALIZACJA BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNEGO - STAN DOCELOWY                               

 



 
WIZUALIZACJA. ELEWACJA BOCZNA BUDYNKU - STAN DOCELOWY 
 

 
 
 
 
                      WIZUALIZACJA. ELEWACJA BOCZNA BUDYNKU – STAN DOCELOWY 
 
 

 
 
 
 



 
Zgodnie z zapisem w MPZP: 
 
Działka przeznaczona na sprzedaż oznaczona jest symbolem: G.PB-strefa i obszar działalności 

gospodarczej.  

 

FUNKCJA TERENU: Teren oznaczony symbolem: G.PB- strefa i obszar działalności gospodarczej – 

Wiodąca funkcja strefy G jako produkcyjno-usługowa o nieuciążliwym profilu działalności 

W strefie G: 

-wyróżnia się obszar PB-użytkowanie związane z działalnością gospodarczą. 

Dopuszcza się różnorodne formy działalności wytwórczej z możliwością zamieszkiwania 

uzasadniona technologią produkcji lub profilem działalności. 

Dla obszaru PB: 

-obszary działalności gospodarczej przeznacza się pod zabudowę i urządzenia związane z 

działalnością gospodarczą obejmującą działalność o charakterze produkcyjno-usługowym. 

-dopuszcza się wykorzystanie terenów dla celów gospodarki komunalnej oraz uzupełnienia 

wyposażenia obszaru w infrastrukturę techniczna, w szczególności: parkingi, myjnie, stacje 

paliw i stacje obsługi samochodów. 

OTOCZENIE TERENU: Nieruchomość ogrodzona, monitorowany zamknięty parking 

LOKALIZCJA: Tychy, tereny przemysłowe –Wschód 

!!!Nieruchomość położona poza granicami  

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy 
Tyskiej 

 

 

 
Podstawowa charakterystyka nieruchomości położonej w Tychach 

pod kątem wyposażenia w infrastrukturę techniczną i drogową: 

I Połączenia komunikacyjne 

 

 

Drogi dojazdowe  tak - droga wewnętrzna- zjazd  bezpośredni z drogi głównej 

Przystanek autobusowy 
tak - przy drodze głównej 

II Istniejąca infrastruktura techniczna 

1.  Energia elektryczna: tak 

2.  Gaz tak 

3.  Woda tak 

4.  Kanalizacja sanitarna tak 

5.  Kanalizacja deszczowa tak 

   Sieć wi-fi tak 

   



 
 
STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU: 

 
 
 
 
STAN ISTNIEJĄCY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU: 

 
   



 
 

 Nieruchomość położona w Tychach TRANSAKCJA:  
         SPRZEDAŻ 

 

 

 

 Nieruchomość 

 

Nr działki Pow. 

gruntu  

(m2) 

Pow.  

gruntu 

(ha) 

Właściciel Użytek 

 gruntowa 

zabudowana 
1385/120 988 0,0988 prywatny Bi 

OGÓLNA POWIERZCHNIA        988 

 

0,0988   

 

 

 Nieruchomość położona w Tychach- TRANSAKCJA: 
NAJEM/DZIERŻAWA 

 

 

 

      Nieruchomość 

        zabudowana 

 

    Pow.  

użytkowa      

  parteru     
restauracji 

      (m2) 

       Pow.     

   użytkowa     

      piętra 

   restauracji 

       (m2) 

w tym pow. 

 sali wielofunkcyjnej  
na piętrze w części 

restauracyjnej  

(m2) 

 Dwukondygnacyjny budynek 

zwany: 

„ restauracją z salą 

wielofunkcyjną z zapleczem” 

241,33                                                          205,01 

                                                   241,33 290,70 

OGÓLNA POWIERZCHNIA   

pod najem/dzierżawę         

532,03 

 

 

Istniejące możliwości: 

- przekwalifikowania budynku na inne pomieszczenia użyteczności publicznej w tym: galerię. 

- zmiany aktualnego układu pomieszczeń na pomieszczenia administracyjno-biurowe.  

- wydzielenia mniejszych powierzchni pomieszczeń, według dowolnej aranżacji przyszłego 

właściciela, najemcy/dzierżawcy. 

 

Właściciel budynku rozważa negocjacje związane z ceną zakupu nieruchomości. 

 

 
Bliższych informacji w Podstrefie Tyskiej udzieli Państwu Pani  
 
Dominika Czernow 

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          
  

mailto:d.czernow@gmail.com.pl

