
 
          Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska  
 
przedstawia: 
OFERTĘ NR: ”4/2013- najem/dzierżawa całości lub części pomieszczeń 

znajdujących się na pierwszym piętrze budynku hotelowego z możliwością 
przekwalifikowania ich na pomieszczenia administracyjno-biurowe”  
 
 

PRZEDMIOTEM OFERTY JEST: 
 

Najem, dzierżawa wyznaczonych pomieszczeń  znajdujących się na pierwszym piętrze 
dwukondygnacyjnego budynku hotelowego, położonego w Tychach na terenach Przemysłowych „wschód”, 
w  bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
                                       

 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: 
                    
                                   CIĄG KOMUNIKACYJNY- CZĘŚĆ WYZNACZONA POD NAJEM 

                            
 



 
 

                  
 
          PRZYKŁADOWE WNĘTRZE JEDNEGO Z POMIESZCZEŃ - możliwa własna aranżacja 
                  
 
 

                 
    
                   



 
 

       
 

        



 
 

       
 

                 
 
 
     



 
 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

LOKALIZACJA: Tereny przemysłowe „wschód”- Tychy  

/POZA TERENEM KSSE/ 

STAN PRAWNY: Własność prywatna  

NIERUCHOMOŚĆ: Zabudowana, z ogrodzonym i monitorowanym parkingiem 

bezpośrednio przy budynku 

POSZCZEGÓLNE POWIERZCHNIE 
PRZEZNACZONE POD WYNAJEM /m2/: 

-  CO STANOWI POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ 

POSZCZEGÓLNYCH MNIEJSZYCH  POMIESZCZEŃ 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PIERWSZYM PIĘTRZE  

W BUDYNKU: 

 10,84 

 14,80 

 14,98 

 14,88 

 15,20 

 14,83 

 18,16 

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA Z OFERTY /m2/: 103,69 

POWIERZCHNIE DODATKOWE- 
PRZEZNACZONA POD NAJEM wg. 
indywidualnego zapotrzebowania /m2/: 

Docelowo wg. zapotrzebowania najemcy/dzierżawcy mogą 

zostać udostępnione –za zgodą właściciela obiektu- 

pozostałe pomieszczenia mieszczące się na pierwszym 

piętrze budynku. 

225,71 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ NA 
PIĘTRZE /m2/: 

329,40 

STAN OBIEKTU: Bardzo dobry,  

OBIEKT: Widoczny z głównej drogi, 

STAN POMIESZCZEŃ: Pomieszczenia urządzone wg. obowiązujących standardów 

z wysoko gatunkowych materiałów budowlanych i 

wykończeniowych. 

 Możliwość przearanżowania pomieszczeń wg. 

własnych potrzeb. 

 Możliwość scalenia pomieszczeń sąsiadujących 

ze sobą w celu uzyskania dogodnej powierzchni 

pod najem.  

 Możliwość zaadaptowania powierzchni całego –

pierwszego piętra. 

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ: Wi-fi, instalacje elektryczną,  c.o, odprowadzenie ścieków, 

Budowlane: gładzie, wykładzina, płytki podłogowe, w 

części pomieszczeń zabudowa ścienna z dostępem do 

umywalki, 

SANITARIATY: Ogólnodostępne na piętrze 

DO DYSPOZYCJI: Mała gastronomia w budynku, ogrodzony i monitorowany 

parking–bezpośrednio przy budynku, 

TRANSAKCJA: najem/dzierżawa 

CENA: Zapytaj o cenę 

  



     
 

OTOCZENIE TERENU: Bez kolizji sąsiedzkich 

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 

   

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 Nieruchomość położona w Tychach- TRANSAKCJA: 
NAJEM/DZIERŻAWA 
 

 

 

 

Dwukondygnacyjny budynek zwany: 

„ hotelem” 

 

         Pow.  

     użytkowa      

      parteru            
     budynku 

         (m2) 

       Pow.     

   użytkowa     

      piętra 

   budynku 

       (m2) 

Dodatkowe 

informacje 

 Powierzchnia z oferty: Niedostępna pod 

najem/dzierżawę 
103,69  

 Powierzchnia /poza ofertą/ dodatkowa:  Niedostępna pod 

najem/dzierżawę 

225,71 wg. 

indywidualnego 

zapotrzebowania: 

 OGÓLNA POWIERZCHNIA   

przeznaczona pod najem/dzierżawę 

w /m2/: 

 329,40  

 

 

 

 

 DODATKOWE MOŻLIWOŚCI: 
 

 

- przekwalifikowania pomieszczeń hotelowych na pomieszczenia administracyjno-biurowe, 

- zmiany aktualnej aranżacji pomieszczeń, 

- połączenia pomieszczeń, w celu zwiększenia powierzchni, 

-udostępnienia dodatkowych poszczególnych pomieszczeń na piętrze wg. indywidualnego 

zapotrzebowania najemcy /poszerzenie oferty/, 

-wydzielenie pod najem całego piętra na potrzeby inwestora /poszerzenie oferty/,. 

 

Właściciel budynku rozważa możliwość negocjacji ceny transakcyjnej. 

 

 
 
 
 
 
 
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

