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        OFERTA INWESTYCYJNA 

NR 7/2014/2015  

                           NAJEM/DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA  
PRZEDMIOT OFERTY JEST: 
- najem/dzierżawa pomieszczeń przeznaczonych i przystosowanych na biura, znajdujących się w 
zabytkowym 4 kondygnacyjnym budynku. 
Magiczne miejsce z perspektywą o charakterze historycznym, kulturowym i biznesowym - Browar Obywatelski, który ma ponad stuletnią 
tradycję. To obecnie właściwie planowane i zagospodarowywane miejsce, podtrzymujące dotychczasową funkcję Browaru 
Obywatelskiego, które skutecznie łączy różne obiekty browaru wraz z ich pomieszczeniami aktualnie adoptowanymi pod kątem 
przyszłych użytkowników. 
Nieruchomość tworzy idealną przestrzeń solidnej, industrialnej architektury z końca XIX wieku, w którą wkomponowano  pomieszczenia 
użyteczności publicznej, w tym: biura, lofty. Poszczególne pomieszczenia biurowe przystosowano m.in.; do celów konferencyjno-
szkoleniowych, tak aby możliwe było wykorzystanie ich również jako miejsc organizacji spotkań biznesowych, eventów i bankietów 
firmowych. 
W przestrzeń browaru udało się wkomponować wysoko pojętą kulturę i sztukę a jednocześnie zgrać z postindustrialnym tłem. 
 

 
                                                    ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU      

                
                                  
                                                      ELEWACJA BOCZNA BUDYNKU  

                       



                                                                                  
       

                        CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA NIERUCHOMOŚCI: 

 
LOKALIZACJA: 

Tychy, Dzielnica Wilkowyje 

STAN PRAWNY: Użytkowanie wieczyste 

NIERUCHOMOŚĆ: 1 działka zabudowana 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI /ha/: 0,7531 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU /m2/: 8620 

POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA /m2/: Podstawowa - nie mniejsza niż 100 

OPIS UŻYTKU: tereny przemysłowe 

OZNACZENIE UŻYTKU: Ba 

OZNACZENIE W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY: 

U-obszary usługowe 

STAN OBIEKTU: Adaptacja pomieszczeń na parterze i trzech piętrach z podziałem na: 

części/pomieszczenia biurowe; laboratoria w zakresie IT, 

projektowania graficznego i testowania, technik audiowizualnych, 

obróbki obrazu, dźwięku w tym; mappingu, lokal gastronomiczny z 

przeznaczeniem na restaurację 

TRANSAKCJA:  najem/dzierżawa 

CENA: Zapytaj o cenę 

 
                         

  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA POD KĄTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
                                                           I DROGOWEJ: 

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 

6.  Sieć wi-fi tak 



                        
                                                                                                                                

                             DOSTĘPNE POMIESZCZENIA W BUDYNKU  

 
                              

                        
                                                    

                          



 
                                                          
                                                              WNĘTRZA W BUDYNKU  

                 
 
                       
 

        
 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 



       
                                                                                                                                             

        WIZUALIZACJA. WEJŚCIE DO BUDYNKU  - STAN DOCELOWY   

 
 
 
WIZUALIZACJA. STREFA EKSPOZYCYJNA W BUDYNKU - STAN DOCELOWY 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               WIDOK OTOCZENIA TERENU 

                  
 

                  
 

                                      LOKALIZACJA / OTOCZENIE / HISTORIA 

Nieruchomość będąca swoistego rodzaju enklawą położona jest w mieście Tychy, na terenach zakupionych w 1895 roku przez spółkę 
piwowarską „Brieger  Brauerei Aktien Gesellschaft. 
Na terenie Browaru pośród jego XIX murów działa restauracja Con Amore - stanowi idealne miejsce spotkań nie tylko biznesowych, została 
również przygotowana ścieżka dydaktyczna, która umożliwia zwiedzającym zapoznać się z historią miejsca jak i funkcjami poszczególnych 
budynków. Ostatnim punktem trasy jest specjalnie przygotowana ekspozycja autentycznych eksponatów związanych z Browarem 
Obywatelskim. ( stare butelki, historyczne etykiety, zdjęcia browarników przy codziennej pracy i wiele innych). 
Zabytkowe budynki browaru znakomicie nadają się do adaptacji na biura, lofty i lokale gastronomiczno-rozrywkowe.  
Najbliższy zlokalizowany niezależny budynek znajduje się w odległości 11,71 m. 
 
Nieruchomość położona poza granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Tyskiej. 
Browar Obywatelski HISTORIA: 
Zakład rozpoczął produkcję piwa w 1898 roku. Szybko stał się on konkurencją dla Browaru Książęcego w Tychach - wówczas największego 
tego typu obiektu w Europie. W roku 1918, miało miejsce wykupienie 90% akcji Browaru Obywatelskiego przez zarząd książęcy pszczyński- 
głównego właściciela Browaru Książęcego. W wyniku wykupu akcji zakład przeszedł pod zarząd księcia pszczyńskiego, a od 1 września 1936 
roku, podobnie jak Browar Książęcy w dzierżawę przymusowego zarządcy księcia von Pless. 
Od 1 lutego 1939 roku wraz z Browarem Książęcym i Browarem Piwa Słodowego w Siemianowicach, zakład wszedł w skład spółki akcyjnej 
„Książęce Browary S.A. w Tychach". Do dzisiaj zachowany jest układ urbanistyczny zespołu. 

 



 
                      

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z BUDYNKIEM, KTÓREGO 

POMIESZCZENIA PRZEZNACZONO POD NAJEM/ DZIERŻAWĘ: 

 

 
 

                          OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU: 

 

 

 

 

      4- kondygnacyjny średniowysoki   

      budynek:  

              pow. użytkowa (m2) 

              kondygnacji podziemnych                               0 

              kondygnacji nadziemnych:                               4 

                            przyziemia                               2266 

                                  I piętra                             2118 

                                 II piętra                             2118 

                               III piętra                             2118 

Powierzchnia wewnętrzna ogółem:                             8620 

                Powierzchnia zabudowy:                             2472 

 WYMIARY                                               

BUDYNKU: 

                             (m) 

Długość budynku                            71,09 

Szerokość budynku                            42,14 

Minimalna powierzchnia najmu / dzierżawy pomieszczeń administracyjno-

biurowych: 
Nie mniejsza niż 100 (m2) 



      
             POSZCZEGÓLNE RZUTY 4-KONDYGNACYJNEGO BUDYNKU: 
 RZUT PRZYZIEMIA:           

                                               
 RZUT I PIĘTRA:              

                             
RZUT II PIĘTRA: 

                             
RZUT III PIĘTRA: 

                             



 

               
 

 

 

            SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! 
 
        Szczegółowych informacji w Podstrefie Tyskiej udzielą Państwu: 
 

 

                                          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      
      
 
 
                                                              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 

 

 


