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KSSE- Podstrefa Tyska 

        

OFERTA Nr 1/2017 
 

NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM 
 
 
 

 

 
6-cio piętrowy budynek administracyjno-biurowy 

 
 

 
 

Przedmiotem oferty jest: 
 

                            6 pomieszczeń biurowych przeznaczonych pod najem  
zlokalizowanych na poszczególnych piętrach 6-cio piętrowego budynku administracyjnego    
                                   położonego przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach.   
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                  OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY 

Położenie: Tychy, ul. Fabryczna 2 

Miasto: Tychy 

Województwo: Śląskie 

Teren objęty granicami (KSSE) 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej: 

Tak 

Właściciel terenu: KSSE  

Rodzaj zabudowy:                                                           Budynek administracyjno-biurowy 

Ilość pięter: 6 

Dostępna łączna powierzchnia 
pomieszczeń biurowych: 
 

340 m2 

Ilość dostępnych pomieszczeń łącznie: 6  

IV piętro: 

4 pomieszczeń biurowych o łącznej pow. 220 m2, 

w tym;  
 
- DOSTĘPNE OD ZARAZ: 
 2 pomieszczenia o pow. 60 m2 (40 m2 + 20 m2). 
 1 pomieszczenie o pow. 60 m2 (20 m2 + 20 m2 + 20 m2 ) 
 1 pomieszczenie o pow. 40 m2   
 

VI piętro: 
 
 
 
 
 
 

2 pomieszczenia biurowe o łącznej pow. 120m2, 

 

- WYMAGAJACE REMONTU, które będą dostępne od 
01.09.2017 r. 
1 pomieszczenie 80 m2, 
1 pomieszczenie 40 m2, 
 

 

Specyficzne cechy: Pomieszczenia wyremontowane 

Sąsiedztwo: 
Z firmami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy 
Tyskiej,  

Biznes w bezpośrednim sąsiedztwie: Ultra-Med. Strefa 

Lokalizacja: 
Budynek jest usytuowany na obszarze terenów przemysłowych 
wschód w Tychach. 

Komunikacja: 
Miejska dostępna istniejąca, bardzo dobra komunikacja do sieci 
dróg krajowych 

  

Stawka czynszu za 1 m2 netto [PLN/m2]  40,00 PLN netto 
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PRZYKŁADOWE POMIESZCZENIA BIUROWE PRZEZNACZONE POD 

WYNAJEM   
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OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  BUDYNKU  ADMINISTRACYJNEGO 

 

Budynek w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone pod wynajem jest: 

- monitorowany, 

- z ochroną osobową całodobową, tym samym istnieje dostępność do przedmiotu najmu 

bez ograniczeń. 

 

 

W budynku mieści się: 

a. Oddział Celny w Tychach, 

b. Przychodnia NZOZ, 

c. Stołówka 

d. Salka konferencyjna - dostępna na I piętrze budynku (w siedzibie Podstrefy Tyskiej) 

 

   a     b  

 

   c     d   
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STAWKA CZYNSZU 
  
W stawce czynszu mieści się: 

 opłata za energię elektryczną, 

 opłata za energię cieplną,  

 wodę, 

 odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci. 
 

     Stawka czynszu będzie rewaloryzowana jeden raz w roku o wskaźnik inflacji, ogłoszony przez 

GUS za rok ubiegły. 
 

 

UMOWA  
 
Umowa najmu może być zawarta na czas określony lub nieokreślony 
Okres wypowiedzenia umowy może wynosić 3 miesiące lub 1 miesiąc. 

 

 
 

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE !!! 
 

 

Bliższych informacji w Podstrefie Tyskiej dotyczących niniejszej oferty udzieli Państwu 
Pani: Grażyna Skupny 

 

gskupny@ksse.com.pl 
 
Tel. (+48) 32/217-47-74 
 

                                         Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Tyska  
                                                         ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
 
                                                            Tel.(+48) 32/217-50-42, 
                                                              mail: tychy@ksse.com.pl      
    

mailto:gskupny@ksse.com.pl

