
lp Zdjęcie nieruchomości Adres
Pow. 

Budynku

Pow. 

Gruntu
Cena promocyjna Opis nieruchomości Nr działki

1 Bydgoszcz, ul. Krogulcza 5 564 3062 610 000

Nieruchomość stanowią dwie działki gruntu tworzące funkcjonalną całość.

Działka gruntu nr 61/1 zabudowana jest budynkiem technicznym o powierzchni użytkowej 

563,81m2 zlokalizowanym w południowej jej części, zaś działka nr 47/2 pozostaje 

niezabudowana. Teren ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, jest ogrodzony oraz 

częściowo utwardzony. Budynek posadowiony na działce to obiekt dwukondygnacyjny, 

wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony. Budynek w dobrym stanie technicznym.

47/2, 61/1

2 Gorzów Wielkopolski, ul. Głowackiego 9 2 083 5 579 870 000,00

Nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną oraz akademik.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami biurowym oraz garażowym. 

Budynek biurowy składa się z 5 kondygnacji i jest połączony z częścią 2-kondygnacyjną. 

Część obiektu jest podpiwniczona. Komunikację pionową w wyższej części zapewnia klatka 

schodowa. 

Za budynkiem usytuowany jest 1 kondygnacyjny budynek garażowy na 4 miejsca. 

Teren poza nieruchomością został zagospodarowany na parking na ok 14 samochodów 

Działka posiada kształt wydłużonego wieloboku o powierzchni 5 579 m2. Wjazd od strony 

zachodniej - wybetonowanym wjazdem od ulicy Głowackiego.

Dobra ekspozycja – pierwsza linia zabudowy względem ulicy Głowackiego.

1330

3 Gostynin, ul. Parkowa 32 1 421 2 404 1 030 000,00

Budynek biurowy na dużej działce w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 

2641/2, 2640/2 i 2642/2 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 2404 m² oraz prawo własności 

zabudowań posadowionych na działkach 2642/2 i 2640/2:

- budynku biurowo-technicznego o powierzchni 1249 m²

- budynku magazynowo-garażowego o powierzchni 172 m².

Teren nieruchomości jest utwardzony, ogrodzony, zagospodarowany zielenią, z dużym 

parkingiem dla samochodów od strony ul. Parkowej oraz podjazdem dla osób 

niepełnosprawnych urządzonym od strony ul. Żabiej. Działka 2641/2 w kształcie wydłużonego 

prostokąta, znajduje się pomiędzy pozostałymi dwiema działkami,  stanowi grunt oznaczony 

jako droga.Budynek biurowo-techniczny - obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne, 

całkowicie podpiwniczony, wybudowany w latach 80-tych XX wieku. 

2641/2, 2640/2 i 

2642/2

4 Łask, ul. Żeromskiego 11 1 850 2 869 1 030 000,00

Nieruchomość pod usługi w centrum miasta.

W skład wchodzą 2 budynki biurowe o łącznej powierzchni 1 850 m2.

Pierwszy z nich jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach 

naziemnych. Jego powierzchnia wynosi 1 477,50 m2. Powierzchnie wewnątrz zaaranżowane 

są w układzie gabinetowym i wykorzystywane na cele biurowe. Do budynku prowadzą dwa 

niezależne wejścia, od strony ul. ulicy Żeromskiego oraz ul. Marii Konopnickiej. Obiekt 

usytuowany w centralnej części działki.

Drugi budynek o powierzchni 372 m2 posiada dwie kondygnacje i jest niepodpiwniczony. Na 

parterze znajduje się pomieszczenie magazynowe oraz 2 garaże, a na pierwszym piętrze 

powierzchnie biurowe. Obiekt położony w południowo wschodniej części działki. Ściany w 

budynkach są murowane z cegły i ocieplone.

Wjazd na teren nieruchomości przez 2 bramy zlokalizowane przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. 

Marii Konopnickiej. Do działki doprowadzono: sieć wodociągową, kanalizację, elektrykę, 

centralne ogrzewanie, sieć telefoniczną.

Teren wokół budynków zagospodarowano na zieleń niską oraz parking, który pomieści ok. 12 

samochodów.

Działka posiada nieregularny kształt i jest częściowo ogrodzona.

114/2

5 Łódź, al. Kościuszki 124 1 215 1 028 1 190 000,00

Budynek biurowy w centrum Łodzi.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 028 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 1 214,70 m2. 

Obiekt biurowy o 4 kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się 

różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje), pomieszczenia 

socjalne, gospodarcze i techniczne. Główne wejście do obiektu znajduje się od strony 

północnej (dziedziniec). Na działce utwardzony plac z miejscami parkingowymi. 

Nieruchomość z wjazdem od al. Kościuszki 122.

Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, kanalizację sanitarną i deszczową, centralnego 

ogrzewania oraz telefoniczną.

20/14

6 Łódź, ul. Przybyszewskiego 35/37 2 107 3 488 1 190 000,00

Nieruchomość pod mieszkania, usługi blisko centrum miasta - koncepcja!

Budynek główny o powierzchni 1772, 1 m2, zlokalizowany w centrum dużej działki – prawie 3 

500 m2 – został wzniesiony na planie prostokąta w konstrukcji tradycyjnej. Posiada 3 

kondygnacje naziemne oraz jest w całości podpiwniczony. Do środka prowadzi jedno wejście, 

a komunikacja wewnątrz zapewniona jest przez klatkę schodową. Pomieszczenia na parterze i 

pierwszym piętrze zaaranżowane są w układzie gabinetowym z głównym ciągiem 

komunikacyjnym pośrodku. Wielkość gabinetów waha się w granicach 20-25 m2. Na drugim 

piętrze istniejący układ umożliwia dowolną aranżację pomieszczeń, z uwagi na brak ścian 

nośnych wewnątrz. Aktualnie na piętrze znajduje się open space wykorzystywany na cele 

biurowe. Nieruchomość posiada własny parking z ponad 20 miejscami postojowymi.

Atutem nieruchomości jest jej dobre usytuowanie-ekspozycja od strony ulicy. Wejście oraz 

wjazd na teren usytuowane są bezpośrednio od ul. Przybyszewskiego.

115/6, 260/2, 260/3, 

260/4

7 Nowa Sól, pl. Wyzwolenia 4 2 079 2 006 1 180 000,00

Atrakcyjna nieruchomość w zabytkowej części miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 2006m2 oraz prawo 

własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli. Dziedziniec budynku biurowo-

technicznego jest utwardzony, dziedziniec miedzy pozostałymi budynkami porośnięty zielenią. 

Wjazd na teren nieruchomości poprzez bramy wjazdowe zlokalizowane od strony ul. 

Pocztowej oraz od strony ul.Plac Wyzwolenia.

Budynek biurowo – techniczny o powierzchni 1962,95m2, jest obiektem trzykondygnacyjnym, 

częściowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej jako murowany, kształtem 

przypominający literę „U”. Budynek posiada oddzielne wejścia do każdej z trzech części oraz 

wewnętrzne przejścia między nimi.

Budynek magazynowy o powierzchni 29,76m2 jest obiektem jednokondygnacyjnym, 

niepodpiwniczonym, został dobudowany do budynku biurowo-technicznego jako jego 

przedłużenie. Na gruncie znajdują się także agregatornia o metrażu 36,05 m² oraz wiata o 

powierzchni 50,51m2.

524

Jeszcze taniej niż w zeszłym roku – sprawdź Superpromocje! 

Specjalnie dla Was odwracamy trendy na rynku. Nieruchomości z dotychczasowej oferty promocyjnej 
oraz wiele innych, w jeszcze niższych cenach. Aby łatwo i szybko wybrać swoją idealną nieruchomość, 
podzieliliśmy ofertę na 3 grupy cenowe:
• Mała inwestycja, czysty zysk,
• Duże nieruchomości w przystępnej cenie,
• Wielkie inwestycje, duże oszczędności.

Nie możesz przegapić tej okazji!

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1024/0/T09442
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/164/0/T08058
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/107/0/T08008
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1584/0/T06138
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1926/0/T05764
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/87/0/T05862
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1069/0/T04816


8 Pabianice, ul. Św. Rocha 16/18 1 417 1 720 470 000,00

Powierzchnie biurowe na dużej działce w centrum miasta.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 

458/1, 458/4 o łącznej powierzchni 1720 m² oraz prawo własności do zabudowań 

posadowionych na tym gruncie:

• budynek biurowo-techniczny A o powierzchni 1 091,39m2

• budynek biurowo- techniczny B o powierzchni 325,67m2

Budynek biurowo-techniczny A - obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, całkowicie 

podpiwniczony.

Budynek biurowo-techniczny B – obiekt piętrowy, niepodpiwniczony, tylną ścianą przylega do 

kamienicy na sąsiedniej działce.

458/1, 458/4

9 Pomiechówek, ul. Modlińska 5 893 2 072 480 000,00

Budynek biurowo-mieszkalny w centrum Pomiechówka, tuż obok stacji kolejowej.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 072 m2.

W budynku można wyodrębnić trzy części funkcjonalne:

• część biurowo-usługowa na parterze, z głównym wejściem od zachodu (ul. Modlińska)

• część techniczna zlokalizowana na parterze, z jednym wejściem na teren posesji

• część mieszkalna na poddaszu budynku obejmująca trzy niezależne lokale (37,62 m2, 62,47 

m2, 47,26 m2) oraz jedno pomieszczenie magazynowe (25,73 m2). Prowadzą do niej dwie 

klatki schodowe posiadające wejścia od północy oraz od strony ulicy Modlińskiej (południowa 

elewacja)

Nieruchomość z bardzo dobrą ekspozycją od ul. Modlińskiej i 4 miejscami parkingowymi. W 

pobliżu również miejsca postojowe. Ponadto działka posiada regularny kształt zbliżony do 

kwadratu.

W skład nieruchomością wchodzą:

• budynek biurowo-mieszkalny – pow. użytkowa 817,93 m2

• budynek magazynowy – pow. użytkowa 75,17 m2

• agregat-kontener

• garaż blaszany

Łączna powierzchnia budynków wynosi 893,1 m2.

391

10 Szczecinek, ul. Stanisława Staszica 22 i 24 783 8 970 680 000,00

Duża działka pod zabudowę w spokojnej okolicy.

Do sprzedaży są działki tworzące funkcjonalnie całość, o łącznej powierzchni 8970 m2. Teren 

działki poza zabudową w części zagospodarowany zielenią, w części utwardzony płytkami 

betonowymi, na pozostałym obszarze niezagospodarowany porośnięty roślinnością trawiastą. 

Na gruncie posadowione są zabudowania o łącznej powierzchni  783 m2.

Budynek techniczny o powierzchni użytkowej 213,60 m2 to obiekt jednokondygnacyjny, 

wolnostojący, bez podpiwniczenia. W budynku wydzielono pomieszczenia techniczne. 

Budynek techniczno-mieszkalny o powierzchni użytkowej 449,10 m2. Budynek posiada dwie 

różne części: jedno- i dwukondygnacyjną, nie jest podpiwniczony. Wewnątrz wydzielono 3 

lokale mieszkalne oraz pomieszczenia techniczne.

Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 68,40 m2 parterowy niepodpiwniczony.

Budynek magazynowy, 37,20 m2, jednokondygnacyjny oraz częściowo podpiwniczony.

1/8; 1/11; 1/18; 

1/19; 1/20

11 Śrem, ul. Wojska Polskiego 7 2 516 7 710 1 070 000,00

Kompleks budynków biurowo-technicznych w centrum Śremu.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych: 

1273/1, 1274, 1275/1, 1275/3, 1277/1 o łącznej powierzchni 7710 m² oraz prawo własności 

do zabudowań posadowionych na tym gruncie:

budynku technicznego A o powierzchni użytkowej 1.178,60 m²

budynku biurowego B o powierzchni użytkowej 1.001,06 m²

budynku technicznego C o powierzchni użytkowej 336,11 m²

wiaty o powierzchni użytkowej 23,99 m²

Budynek techniczny A – obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, 2 kondygnacyjny, 

podpiwniczony, z dachem płaskim krytym papą. Budynek dostępny jest z budynku biurowego 

poprzez łącznik.

Budynek biurowy B - obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, 1 kondygnacyjny, 

podpiwniczony, z dachem płaskim krytym papą. Budynek połączony łącznikiem z budynkiem 

biurowo – technicznym.

Budynek techniczny C – obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, 1 kondygnacyjny, 

podpiwniczony, z dachem płaskim krytym papą.

1273/1, 1274, 

1275/1, 1275/3, 

1277/1

12 Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 14/18 1 749 3 087 500 000,00

Kompleks budynków biurowych w dogodnej lokalizacji.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 087 m2. Na ogrodzonym terenie znajdują 4 

budynki biurowe (o powierzchniach użytkowych: 940,74 m2, 398,76 m2, 133,44 m2, 111,93 

m2) oraz budynek magazynowy (164,17 m2). Obiekty o zróżnicowanych kondygnacjach od 1 

do 4 wraz z poddaszem i piwnicą. Wewnątrz budynków biurowych mieszczą się różnorodne 

powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, 

gospodarcze i techniczne. Obiekt z bardzo korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. 

Mościckiego. Na działce utwardzony teren z miejscami postojowymi. Nieruchomość 

wyposażona jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie z kotłowni 

olejowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy A o pow. użytkowej 940,74 m2

• budynek biurowy B o pow. użytkowej 398,76m2

• budynek biurowy C o pow. użytkowej 133,44 m2

• budynek biurowy D o pow. użytkowej 111,93 m2

• budynek magazynowy E o pow. użytkowej 164,17 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1749,04 m2.

275/2

13 Toruń, ul. Zygmunta Krasińskiego 10 1 993 2 894 1 080 000,00

Na sprzedaż nieruchomość z powierzchniami biurowymi w niedalekiej odległości od 

Rynku Starego Miasta.

Nieruchomość stanowi:

- budynek biurowo-techniczny (1964,65 m2)

- budynek gospodarczy (15,6 m2)

- magazyn blaszany (12,79 m2)

Wszystkie zabudowania znajdują się na 2 działkach (nr 88/4, 89/4) w kształcie prostokąta, 

uporządkowanych, zagospodarowanych i ogrodzonych. Poza zabudowaniami na terenie 

nieruchomości znajduje się utwardzony plac z parkingiem oraz dojścia i chodniki utwardzone 

kostką brukową. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zygmunta 

Krasińskiego.

Budynek biurowo-techniczny stanowi piętrowy, podpiwniczony obiekt, wybudowany w 

technologii tradycyjnej murowanej w 1955 r. Połączony jest na poziomie 1. piętra łącznikiem z 

budynkiem należącym obecnie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu. Nieruchomość posiada korzystny dostęp do lokalnie usytuowanych 

mediów.

88/4, 89/4

14 Więcbork, ul. Krótka 4 1 316 3 309 670 000,00

Budynek usytuowany na dużej działce w centralnej lokalizacji. Nieruchomość składa się z 

prawa użytkowania zabudowanej działki o powierzchni 3309 m2. Na działce posadowione są 

budynkami: biurowo-technicznym, wiatą oraz budynkiem garażowym. Budynek biurowo-

techniczny zajmuje centralną część działki, zaś budynek wiaty oraz garażowy stanowią jedną 

budowlę zlokalizowaną w południowo-wschodniej części działki. Kształt działki regularny, 

kwadratowy. Teren działki poza zabudową jest utwardzony w postaci nawierzchni z płyt 

betonowych, w pozostałej części porośnięty roślinnością trawiastą oraz całkowicie ogrodzony.

88/6

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/209/0/T04279
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1816/0/T03892
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/959/0/T02155
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/294/0/T02484
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1909/0/T01735
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1338/0/T01714
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1026/0/T01104


15 Wołów, ul. Fryderyka Chopina 9 2 027 2 739 730 000,00

Budynek z magazynem i dużym parkingiem przy Rynku.

Główny budynek to obiekt o powierzchni prawie 1 900 m2, 4-kondygnacyjny w całości 

podpiwniczony, składający się z trzech połączonych ze sobą segmentów.  Nieruchomość 

aktualnie wykorzystywana jest na cele biurowe. Pomieszczenia  w całym budynku 

zaaranżowane są w układzie gabinetowym z głównym ciągiem komunikacyjnym pośrodku. 

Wielkość gabinetów waha się w granicach 20-25 m2.

Dużym atutem budynku jest konstrukcja ramowa, co pozwala na wyburzanie ścian działowych 

i dowolną aranżację powierzchni. Do obiektu prowadzą 2 wejścia od strony ul. Fryderyka 

Chopina, a komunikacja wewnątrz zapewniona jest przez dwie klatki schodowe. W 

środkowym segmencie znajduje się poddasze użytkowe. Stropy w budynku są żelbetowe, 

dach został pokryty blachą trapezową, a ogrzewanie jest zapewniane przez piece olejowe. Na 

działce znajduje się dodatkowo magazyn oraz agregatornia. Do nieruchomości przynależy 

duży parking na 40 miejsc postojowych.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data 

center.

44819

16 Wrocław, ul. Potockiego 5/7 657 2 474 600 000,00

Budynek techniczno-mieszkalny w otoczeniu kameralnej zabudowy mieszkaniowej.

Na sprzedaż działka zabudowana budynkiem wolnostojącym, 3-kondygnacyjnym, 

podpiwniczonym o charakterze techniczno-mieszkalnym. Powierzchnia użytkowa budynku 

wynosi 657,42 m2, w którym zlokalizowane są:

• 3 mieszkania

• Pomieszczenia centrali

• Garaż

Budynek znajduje się na centralnej części działki, część niezabudowaną stanowi droga 

dojazdowa oraz dojścia do budynku. Nieruchomość posiada sieć elektryczną, wodociągową, 

gazową, kanalizacyjną oraz teletechniczną. Plac poza nieruchomością zagospodarowany na 

parking na około 15 miejsc.

109

17 Bydgoszcz, ul. gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego 1 3040 6377 2 000 000

Nieruchomość na cele biurowo-usługowe w dobrej lokalizacji, w Bydgoszczy.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 1 o powierzchni 6377 m2. Na działce mieści się budynek 

biurowy w stanie dobrym o powierzchni użytkowej 3040,64 m2. Obiekt posiada 3 

kondygnacje (2 kondygnacje naziemne i piwnica) i jest murowany. W budynku znajdują się 

pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, open space oraz pomieszczenia socjalne i 

techniczne. Nieruchomość częściowo ogrodzona, z dobrą ekspozycją oraz dziedzińcem i 

utwardzonym placem na miejsca postojowe. Do dyspozycji również parking zewnętrzny przy 

samej nieruchomości.

1

18 Chełmno, ul. Krótka 1a 1448 1515 1 200 000

Nieruchomość na cele biurowo-usługowe lub mieszkalne w dobrej lokalizacji, w 

centrum Chełmna.

Na działce nr 334 o powierzchni 1515 m2 mieści się budynek biurowy i gospodarczy wraz z 

garażem blaszanym. Obiekt biurowy 3-kondygnacyjny (2 naziemne kondygnacje i piwnica) o 

powierzchni użytkowej – 1417,10 m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, 

wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz centralnego ogrzewania. W budynku znajdują 

się pomieszczenia biurowe (aktualnie siedziba Prokuratury Rejonowej) i techniczne. 

Nieruchomość ogrodzona, z jednym wejściem i miejscem parkingowym na terenie działki.

W skład nieruchomością wchodzą:

• budynek biurowy – pow. użytkowa 1 417,1 m2

• budynek gospodarczy – pow. użytkowa 23,4 m2

• garaż blaszany – pow. użytkowa 7,9 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 1 448,4 m2.

334

19 Gniezno, ul. Mieszka I 35b 5764 5629 2 740 000,00

Dwa budynki w centrum miasta.

Nieruchomość składa się z 2 budynków połączonych dużym, przeszklonym patio, do którego 

prowadzą 2 bramy wjazdowe bezpośrednio od ul. Mieszka I.

Główny budynek to obiekt 3-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Do budynku 

prowadzą 4 wejścia, 1 główne od ul. Mieszka I i 3 z patio. Komunikację wewnątrz zapewniają 

3 klatki schodowe – w tym jedna całkowicie przeszklona. W budynku znajdują się 2 windy – 

osobowa i towarowa. Ponadto na patio znajduje się winda nożycowa pozwalająca na transport 

materiałów z poziomu piwnicy na poziom parteru.

Do budynku przynależy parking z ok. 30 miejscami postojowymi.

Korzystne położenie, układ i konstrukcja budynków dają możliwość przerobienia obiektu także 

na luksusowy apartamentowiec z usługami na parterze.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się również pod 

data center.

1478

20 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 17a 2 696 4 137 2 230 000,00

Duży budynek biurowy z parkingiem w Jeleniej Górze, tuż obok drogi krajowej.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 4137 m2.

Na ogrodzonym terenie mieści się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 2695,90 m2 

oraz maszt. Obiekt murowany biurowy posiada 5 kondygnacji wraz z piwnicą. Wewnątrz 

znajdują się pomieszczenia biurowe m.in. w układzie gabinetowym, typu open space, sala 

konferencyjna oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek wyposażony 

w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, przeciwpożarową, antywłamaniową, 

telefoniczną, odgromową. Działka z utwardzonym placem na liczne miejsca postojowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy – pow. użytkowa 2695,90 m2

• maszt

2/12; 53/4

21 Kłodzko, ul. Okrzei 8, 10 i 10a 4 321 3 097 2 150 000,00

Nieruchomość w prestiżowej lokalizacji.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 114/1, 

114/2, 56/2, 57/3 o powierzchni 3097 m² oraz prawo własności do zabudowań 

posadowionych na tym gruncie:

- budynku w stanie surowym zamkniętym o powierzchni użytkowej 1306,42 m²

- budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 3014,89 m².

Budynek nr 10 – obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, w stanie surowym zamkniętym, 

w zabudowie półzwartej zwrócony ścianą szczytową do ulicy Stefana Okrzei. W budynku 

znajdują się dwa garaże. Roboty budowlane przerwano w 1998r.

Budynek biurowo-techniczny nr 8 i 10a – obiekt pięciokondygnacyjny w zabudowie zwartej z 

budynkiem nr 10 i 8a - czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek odsunięty 

jest od linii zabudowy.

114/1, 114/2, 56/2, 

57/3

22 Konin, ul. Powstańców Wielkopolskich 16A 3 156 3 521 1 730 000,00

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej 3.156 m2 położony na dużej działce nr ew. 

229/30 o powierzchni  3 521 m2. Jest to obiekt 5-kondygnacyjny, podpiwniczony  (4 

kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna). Wybudowany w technologii tradycyjnej, 

murowany. Dach dwuspadowy. Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, 

techniczne, komunikację i sanitariaty. Dostępne instalacje: elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna, odgromowa, telefoniczna, centralne ogrzewanie.

Działka o nieregularnym kształcie, teren poza zabudową utwardzony i zagospodarowany na 

parking. Ilość miejsc parkingowych – ok. 20. Część pomieszczeń budynku jest 

skomercjalizowana.

229/30

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/143/0/T00761
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1768/0/T00704
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/83/0/T09438
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1811/0/T09316
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/322/0/T08141
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1817/0/T07436
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/130/0/T06957
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1744/0/T06787


23 Koszalin, ul. Władysława IV 22A 2 136 1 361 1 590 000,00

Obiekt z przeznaczeniem na akademik lub hostel, w pobliżu Politechniki Koszalińskiej. 

Budynek biurowo-magazynowy o powierzchni 2 136,30 m2 jest obiektem 1-piętrowym, 

podpiwniczonym. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe Poczty Polskiej, portiernia, 

pomieszczenia magazynowe, socjalne oraz sanitarne. Na piętrze: przestrzenie biurowe, 

magazynowe, sanitarne oraz pomieszczenie centrali. W kondygnacji podziemnej mieści się 

magazyn, piwnica oraz pomieszczenie sanitarne. Budynek wyposażony jest w centralne 

ogrzewanie, sieć wodociągowo-kanalizacyjną, elektrykę, gaz.

Biurowiec jest w bardzo dobrym stanie technicznym, jest suchy. Cechuje się również dobrym 

standardem wykończenia. Przed nieruchomością znajduje się parking miejski na ok. 10 miejsc 

postojowych.

Wielkość działki to obszar 1 361 m2 na planie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi 

publicznej. Dojazd do działki przez ul. Leopolda Okulickiego od strony ul. Juliana Fałata.

31

24 Kraków, ul. Dauna 66 2 197 2 986 2 200 000,00

Budynek biurowy z parkingiem wewnętrznym w Krakowie.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 986 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się 4-kondygnacyjny budynek biurowy o całkowitej 

powierzchni użytkowej 2196,97 m2 wraz z powierzchnią ruchu. Wewnątrz mieszczą się 

różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym) oraz pomieszczenia 

socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na 

cele biurowo-usługowe. Istnieje również możliwość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

do 5 kondygnacji.

Nieruchomość posiada korzystną ekspozycję od ulicy Dauna. Na terenie mieści się 

wewnętrzny parking. Obiekt podłączony do sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowo-

kanalizacyjnej.

 

529/9, 529/10

25 Leszno, ul. Słowiańska 26, ul. Krasińskiego 20 4 059 2 205 2 280 000,00

Historyczne obiekty tuż przy Rynku.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 205 m2.

Na ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki (w tym piękny, monumentalny gmach 

poczty z 1884 r.), biurowy o powierzchni użytkowej – 1926,79 m2 i biurowo-techniczny – 

2006,26 m2 oraz budynek techniczny – 125,70 m2. Obiekty o zróżnicowanych kondygnacjach 

(do 4 kondygnacji z piwnicą). Wewnątrz różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie 

gabinetowym) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekty do adaptacji 

według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość posiada bardzo 

korzystną ekspozycję i dostęp do drogi publicznej od ul. Słowiańskiej i ul. Krasińskiego (brama 

wjazdowa od strony ul. Krasińskiego). Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi 

oraz tuż obok. Obiekty podłączone są do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewane z 

własnej kotłowni gazowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 1926,79 m2

• budynek biurowo-techniczny o pow. użytkowej 2006,26 m2

• budynek techniczny o pow. użytkowej 125,70 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4058,75 m2.

21, 15/10

26 Lubliniec, ul. Karola Miarki 22 2 688 4 040 1 400 000,00

Duży budynek w pobliżu Rynku.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 4 040 m².

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 2579,38 m² 

oraz budynek magazynowy (garaż – 123,44 m²). Obiekt biurowy 4-kondygnacyjny wraz z 

piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie 

gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek biurowy z 

korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. Pułkownika Wilimowskiego. Na działce utwardzony 

teren z licznymi miejscami parkingowymi oraz tuż obok miejsca postojowe.

Budynek biurowy podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ogrzewany z 

własnej kotłowni gazowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 2579,38 m²

• budynek magazynowy (garaż) o pow. użytkowej 108,51 m²

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2687,89 m².

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod 

data center.

1874/46;1876/46;19

01/46;1902/46;1903

/46;1904/46;1943/4

6;1944/46;1945/46

27 Lwówek Śląski, ul. Szkolna 2 2 532 2 574 1 220 000,00

Budynek pod obiekt hotelowy, w pobliżu Rynku.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 574 m2.

Na terenie ogrodzonej działki znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 2 380,40 

m2 oraz budynek garażowy (cztery pomieszczenia garażowe oraz dwa techniczne o pow. 

151,70 m2). Budynek biurowy 4-kondygnacyjny murowany, z poddaszem użytkowym oraz 

piwnicą. Wewnątrz wydzielono pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), 

techniczne, magazynowe, gastronomiczne oraz sanitarne, ponadto do dyspozycji 2 klatki 

schodowe. W obiekcie mieszczą się również dwa lokale mieszkalne o powierzchniach – 69,60 

m2 i 62,90 m2. Na działce utwardzone miejsce do wykorzystania jako parking. Nieruchomość 

z dobrą ekspozycją od ulicy Szkolnej.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy– pow. użytkowa  2 380,40 m2

• budynek garażowy – pow. użytkowa 151,70 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 2532,10 m2.

263/1, 264/2,262/11

28 Łowicz, ul. 3 Maja 13 1 597 5 898 1 230 000,00

Kompleks XIX-wiecznych budynków biurowych na dużej działce w centrum miasta.

2 główne budynki kompleksu powstały w latach 1829 roku. Posiadają odpowiednio 1 i 2 

kondygnacje i nie są podpiwniczone.  Parter  obu obiektów aktualnie jest wynajmowany na 

cele handlowo -usługowe.  Do nieruchomości prowadzą dwie pary przeszklonych, 

reprezentacyjnych drzwi bezpośrednio od ul. 3 maja. Przestrzeń na dole nieruchomości to 

prawie 300 m2,  z czego ok 60 posiada bardzo wysokie sufity – do 5 metrów wysokości. Na 

piętro prowadzą marmurowe schody. Pierwsze piętro jest zaaranżowane w układzie 

gabinetowym. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie przeszklonych podłóg, które 

zapewniają odpowiednie doświetlenie pomieszczeń na górze. Warto podkreślić, że w obydwu 

obiektach przetrwały oryginalne XIX wieczne konstrukcje  więźb dachowych. W latach 2016-

2017 nieruchomość została odświeżona – pomalowano ściany, oczyszczono marmury  oraz 

zmieniono aranżację poprzez postawienie dodatkowych ścianek działowych.

Pozostałe 4 budynki kompleksu powstały w latach 60. XX wieku i wykorzystywane są głównie 

jako powierzchnie magazynowe i techniczne. Budynki wyposażone są w instalację: CO, 

elektryczną sieć teleinformatyczną, wodnokanalizacyjną.  W przyszłości stanowić mogą 

doskonała bazę pod magazyny ze względu na swoją powierzchnię – łącznie ponad 1000m2.

Ze względu na doskonałą lokalizację w samym centrum miasta nieruchomość może być 

wykorzystywana jako powierzchnia handlowo-usługowa z bardzo dużym zapleczem 

magazynowym.

2429/2

29 Łódź, ul. Łagiewnicka 182 1 888 8 823 1 580 000,00

Na terenie nieruchomości usytuowany jest budynek biurowotechniczny o powierzchni 1 306 

m2, składający się z części A i B, połączonych ze sobą dawnym bunkrem.

Ponadto na działce znajdują się drobne zabudowania: 2 budynki techniczne z 

pomieszczeniami biurowymi o pow. 253,89 m2 i 92,07 m2, cztery garaże oraz magazyn paliw.

Istnieje możliwość rozbiórki tych obiektów. Grunt ma korzystny, regularny kształt, a jego 

powierzchnia wynosi 8 823 m2. Teren ogrodzony, częściowo porośnięty trawą. Na

dziedzińcu znajduje się utwardzony plac zagospodarowany na parking naziemny na 30 

samochodów.

Wjazdy i wejścia na teren nieruchomości są możliwe od ul. Łagiewnickiej oraz od ul. 

Kasztanowej.

464/2; 465/6; 465/7; 

465/8

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1314/0/T06665
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1864/0/T06563
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1853/0/T16573
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1848/0/T05603
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1232/0/T05511
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/165/0/T05816
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/88/0/T05783


30 Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 7a i 7b 739 1 958 1 720 000,00

W skład transakcji wchodzą 2 lokale użytkowe:

• nr 1 o powierzchni 434,90 m2

• nr 2 o powierzchni 240,80 m2

wraz z udziałem w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego działek o łącznej 

powierzchni 1 958 m2. W skład nieruchomości wchodzi również garaż o powierzchni 62,50 

m2 na 3 miejsca postojowe.

Budynek jest obiektem 2-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. W części zachodniej 

znajdują się: 2 mieszkania na parterze, a na piętrze 2 pokoje hotelowe. W części wschodniej 

biura i pomieszczenia techniczne w kondygnacji parteru oraz pokoje hotelowe na piętrze. 

Wejścia do budynku od strony podwórza. Dostępne instalacje: elektryczna, wodno-

kanalizacyjna, telefoniczna, klimatyzacyjna oraz centralne ogrzewanie.

Działka posiada regularny, prostokątny kształt. Podwórze utwardzone, zagospodarowane na 

parking naziemny dla kilku samochodów. Nieruchomość jest w części wynajmowana – lokal 

mieszkalny w części lokalu użytkowego nr 1.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek mieszkalno-usługowy – pow. użytkowa 676 m2

• garaż – pow. użytkowa 62,5 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 738,5 m2.

331/2 i 332

31 Ostróda, ul. Stefana Czarnieckiego 14a 2 436 2 217 1 880 000,00

Biura w centrum, blisko CH Galeria Mazurska.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 128/7  o 

powierzchni 1427 m² oraz prawo własności posadowionego na tym gruncie budynku 

techniczno-biurowego o powierzchni użytkowej 2436,65 m² oraz prawo własności 

niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 129/7 o powierzchni 790 m².

Budynek techniczno-biurowy – obiekt wybudowany w 1990 r., wolnostojący, posiada cztery 

kondygnacje naziemne oraz maszynownię dźwigu na dachu budynku, podpiwniczony, 

murowany, wykonany w technologii tradycyjnej.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne zlokalizowane jest od strony północnej, 

dodatkowe wejście umiejscowione jest w zachodniej ścianie budynku. Na poszczególnych 

piętrach powierzchnia użytkowa podzielona została w tradycyjny sposób na pokoje biurowe. 

Na każdym z pięter zlokalizowane są sanitariaty a w centralnej części pomieszczenia 

pomocnicze i magazynowe. Na ostatnim piętrze znajdują się także pomieszczenia 

wykorzystywane wcześniej na cele czasowego zakwaterowania. Powierzchnia piwnic w 

przedmiotowym budynku ma nietypowy charakter z uwagi na to, że przewidziana jest 

częściowo, jako schron dla ludności cywilnej. Ponadto znajdują się w niej pomieszczenia 

techniczne i magazynowe. Powierzchnia kondygnacji nadziemnych charakteryzuje się 

ponadprzeciętną wysokością piętra, która wynosi około 4,5 m.

Po stronie zachodniej budynku znajduje się parking utwardzony nawierzchnią z płyt 

betonowych przeznaczony dla pracowników i klientów budynku biurowego.

W i na gruncie działki o nr 128/7 znajduje się wyłaz ze schronu podziemnego o powierzchni 

zabudowy 3 m2.

128/7, 129/7

32 Piotrków Trybunalski, ul. Henryka Sienkiewicza 9 4 713 3 451 2 940 000,00

Kompleks 3 budynków biurowych w centrum Piotrkowa Trybunalskiego.

Główny z budynków, najlepiej wyeksponowany względem okolicy, położony jest w 1. linii 

zabudowy z wjazdem bezpośrednio od ul. Sienkiewicza. Jest to obiekt 3-kondygnacyjny w 

całości podpiwniczony o powierzchni ponad 2 100 m2. Posiada 3 wejścia, w tym jedno 

główne od strony ul. Sienkiewicza, pozostałe dwa od dziedzińca. W środku komunikację 

zapewnia jedna klatka schodowa. Pomieszczenia na każdym piętrze zaaranżowane są w 

układzie gabinetowym z głównym ciągiem komunikacyjnym po środku. Powierzchnia 

gabinetów to w większości ok. 20-30 m2. W 2016 roku cały budynek odświeżono oraz 

zmodernizowano i przearanżowano powierzchnię na parterze poprzez dostawienie ścianek 

działowych. Aktualnie parter jest wynajmowany na cele biurowe.

Drugi budynek to obiekt trzykondygnacyjny, w całości podpiwniczony o powierzchni ponad 1 

600 m2. W całej nieruchomości dominuje układ gabinetowy oraz duże przestrzenie po byłych 

salach wykładowych wykorzystywane obecnie na open space. Parter aktualnie wynajmowany 

jest na cele biurowe. Do obiektu prowadzą 2 wejścia od dziedzińca, a komunikację w środku 

zapewnia jedna klatka schodowa.

Na dziedzińcu znajduje się utwardzony plac zagospodarowany na parking naziemny – ok. 20 

miejsc postojowych.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

• biurowy o pow. użytkowej 2158,60 m2

• biurowy o pow. użytkowej 1600,10 m2

• biurowy o pow. użytkowej 845,10 m2

• garaż o pow. użytkowej 28,90 m2

• wiata stalowa o pow. użytkowej 80 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 4713 m2

92/1 oraz 92/7

33 Świdnik, ul. Czereśniowa 6b i 8 2 340 3 486 1 590 000,00

Nieruchomość w centrum miasta pod osiedle mieszkaniowe.

Nieruchomość zabudowana 2 budynkami. Pierwszy z nich, budynek biurowy, o powierzchni 

2126 m2 składa się z 2 części różniących się wysokością kondygnacji i liczbą pięter w części 

nadziemnej (od 3 do 5 kondygnacji). Budynek został częściowo zmodernizowany i 

zaadaptowany na nowoczesne biura z podwieszanymi sufitami. Na 2 piętrze zlokalizowana 

jest duża hala, która daje możliwości dowolnej aranżacji zarówno na open-space, jak również 

na gabinety. Obiekt w całości podpiwniczony. Komunikację w budynku zapewniają 2 klatki 

schodowe. Garaż o powierzchni 214 m2 składa się z jednej kondygnacji naziemnej.

Działka, na której znajduje się nieruchomość, posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, 

jest ogrodzona, częściowo utwardzona płytami betonowymi oraz kostką. Przed budynkiem 

zagospodarowano parking na ok. 20 samochodów. Dojazd do obiektu od strony ulicy 

Czereśniowej.

Nieruchomość po przearanżowaniu może pełnić funkcję mieszkaniową z usługami w parterze.

1258/2, 1258/3

34 Wałbrzych, ul. Długa 60 5 624 10 501 2 380 000,00

Nieruchomość usytuowana jest na dużej działce, ponad 10 tys. m², w pierwszej linii 

zabudowy. Budynek składa się z trzech kondygnacji naziemnych oraz jednej 

podziemnej. Główne wejście do budynku usytuowane jest od strony zachodniej. 

Komunikację pionową wewnątrz zapewniają dwie klatki schodowe oraz winda. W piwnicach 

znajdują się pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na wyższych kondygnacjach 

usytuowane są pomieszczenia biurowe i techniczne. Obiekt przeszedł remont w 2013 r.

Działka posiada korzystny, regularny kształt i jest ogrodzona, częściowo porośnięta zielenią. 

Pozostały teren pełni funkcję parkingu na 86 samochodów. Dojazd i dostęp od strony 

południowej bezpośrednio z ul. Długiej.

199/25, 210/3

35 Warszawa, ul. Chodecka 3a 2 200 3 594 2 590 000,00

Budynek biurowy w dobrym miejscu komunikacyjnym, w dzielnicy Targówek.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 594 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 2141,79 m2 

oraz budynek trafostacji – 53,77 m2 i wiata śmietnikowa (4,88 m2). Obiekt biurowy o 3 

kondygnacjach wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe w 

układzie gabinetowym, sala konferencyjna oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i 

techniczne. Przed budynkiem liczne miejsca postojowe. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i 

przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 2141,79 m2

• budynek trafostacji o pow. użytkowej 53,77 m2

• wiata śmietnikowa o pow. użytkowej 4,88 m2

Ponadto na terenie znajduje się przenośny kontener ochrony.

Łączna powierzchna użytkowa budynków wynosi 2200,44 m2.

Informacja dodatkowa: po podpisaniu NDA zapraszamy do pobrania dokumentacji 

nieruchomości.
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36 Władysławowo, ul. Towarowa 2 966 2 119 1 390 000,00

Nieruchomość pod pensjonat w centrum miasta - 1,5 km od plaży.

Działka zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni 966 m2. Obiekt  murowany, ma 

dwie kondygnacje i jest całkowicie podpiwniczony. Wewnątrz znajdują się pomieszczenia 

biurowe oraz magazynowo-techniczne. Utwardzony teren poza zabudową zagospodarowano 

na parking na ok. 15 miejsc postojowych. Wejście główne od ulicy Towarowej. Przed 

budynkiem na ulicy znajduje się ogólnodostępny parking.

Działka o powierzchni 2119 m2 posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta i jest 

częściowo ogrodzona.

Atutem nieruchomości jest dobra lokalizacja w centralnej części miasta, o dużej intensywności 

ruchu turystycznego. Obiekt doskonale nadaje się pod hotel lub pensjonat.

349/3

37 Zielona Góra, pl. Pocztowy 1 3 500 1 891 2 530 000,00

Budynek biurowy w centrum Zielonej Góry, z wewnętrznym parkingiem.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 891 m2

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 3233,77 m2 

oraz budynek techniczny (plomba) – 218,10 m2 i trafostacja – 47,80 m2. Obiekt biurowy o 

zróżnicowanych kondygnacjach (główna część 3 kondygnacje z piwnicą). Wewnątrz 

różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, typu open space) oraz 

pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Obiekt do adaptacji według potrzeb i 

wykorzystania na cele biurowo-usługowe. Nieruchomość posiada bardzo korzystną 

ekspozycję i dostęp do drogi publicznej od ul. Jedności. Na działce utwardzony teren z 

miejscami parkingowymi. Obiekt podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 

ogrzewany z własnej kotłowni gazowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

budynek biurowy o pow. użytkowej 3233,77 m2 budynek techniczny (plomba) o pow. 

użytkowej 218,10 m2

budynek techniczny (trafostacja) o pow. użytkowej 47,80 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3499,67 m2

75, 314

38 Elbląg, ul. Polna 18 9040 7304 6 500 000,00

Kompleks bud. z parkingiem w atrakcyjnej lokalizacji.

Działki o łącznej pow. 7304 m2 zabud. 5 bud. o łącznej pow. użytk. 9040 m2. W skład 

kompleksu wchodzą: bud. A o pow. 1638,9 m² (2 piętra, piwnica), bud. B o pow. 3128,4 m² (5 

pięter, piwnica), bud. CDE o pow. 3879,9 m² (4 piętra, piwnica), bud. F o pow. 161,2 m² 

(funkcje mag.), bud. Ł o pow. 231,6 m2 (łącznik między bud. A i B). Bud. A, B i CDE posiadają 

pow. biurowe, użytk. i zaplecze socjalne. W bud. B znajdują się ponadto sale konferencyjne i 

call center. Każdy z bud. A, B i CDE posiada podpiwniczenie. W zabud. CDE pow. mag. w 

kondygnacji podziemnej. Kształt działki o niereg. kształcie. Od zach. oraz na wew. patio 

urządzono parking, łącznie na ok. 50 miejsc. Gł. wjazd na teren nieruch. od str. ul. Polnej, 

która przylega do działki od wsch. Drugi wjazd od str. ul. Widok.

450; 449/1; 449/2; 

449/3; 448/1; 448/2; 

448/3; 462/1

39 Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 28 6 328 1 457 7 820 000,00

Budynek na cele biurowe, usługowe oraz mieszkalne w doskonałej lokalizacji, w 

centrum Katowic.

Nieruchomość obejmuje dwie działki o łącznej powierzchni 1457 m2 (działka nr 115 o pow. 

934 m2  oraz działka nr 114 o pow. 523 m2 ).

W skład nieruchomości wchodzi budynek biurowy o całkowitej powierzchni użytkowej 

6328,28 m2. Budynek jest 6-kondygnacyjny z piwnicami na 2 piętrach podziemia, zbudowany 

w latach 60-tych. W budynku mieszczą się sale biurowe, konferencyjne, open space oraz 

infrastruktura techniczna.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Skłodowskiej i 

Stelmacha. Obiekt w stanie dobrym, nie posiada ogrodzenia. Działka o kształcie regularnym, 

zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość wraz z gruntem można wykorzystać na cele biurowe, 

usługowe oraz mieszkalne.

114; 115

40 Koszalin, ul. Racławicka 4 7 621 4 697 4 200 000,00

Nieruchomość położona w centrum Koszalina na Pomorzu Zachodnim.

Doskonała lokalizacja dużego budynku biurowego z parkingiem.

Łączna powierzchnia ogrodzonej działki to 4697 m2 .

Na terenie znajduje budynek biurowy o powierzchni użytkowej 7428,8 m2 oraz agregatornia. 

Obiekt posiada 8 kondygnacji – 7 nadziemnych i piwnica. Wewnątrz mieszczą się 

powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym) oraz sale konferencyjne, szkoleniowe, 

pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Budynek wyposażony w 2 dźwigi 

osobowe i 1 towarowy/ppoż. Nieruchomość posiada korzystną ekspozycję oraz bramę 

wjazdową od ulicy Pocztowej, zaś wejście piesze od Racławickiej. Na terenie parking 

wewnętrzny z 8 miejscami oraz dodatkowo 5 miejsc w garażach.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 7428,8 m2

• agregatornia o pow. użytkowej 192 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 7620,8 m2.

54/2

41 Krosno, ul. Podwale 16 6 831 6 676 3 600 000,00

Kompleks 5 budynków biurowych w centrum Krosna, tuż przy Rynku.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 6 676 m².

Na ogrodzonym terenie znajdują się 5 budynków biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 

6830,8 m2. Obiekty biurowe połączone ze sobą, o zróżnicowanych kondygnacjach (od 6 do 1 

z piwnicą). Wewnątrz różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, typu 

open space, sala konferencyjna) oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. 

Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele biurowo-usługowe. 

Nieruchomość posiada bardzo korzystną ekspozycję i wjazd od ulicy Podwale. Na działce 

utwardzony teren z miejscami parkingowymi oraz tuż obok. Obiekt wyposażony jest w 

instalacje: elektryczną, odgromową, teletechniczną, centralnego ogrzewania, wodno-

kanalizacyjną.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 3022,60 m2

• budynek biurowy o pow. użytkowej 1613,40 m2

• budynek biurowy o pow. użytkowej 132,90 m2

• budynek biurowy o pow. użytkowej 2015,50 m2

• budynek biurowy o pow. użytkowej 46,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 6830,8 m2.

2192/1, 2197/1, 

2194/2

42 Legnica, Al. Rzeczypospolitej 5 7 603 10 185 4 740 000,00

Duży budynek z magazynami i parkingiem w bardzo dobrej lokalizacji.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 10 185 m2.

Na terenie mieści się budynek biurowy oraz 2 budynki magazynowe. Obiekt biurowy oddany 

do użytku w 1993 roku, 4-kondygnacyjny z piwnicą o powierzchni użytkowej 6 999,10 m2.

Wewnątrz znajdują się pomieszczenia biurowe (w tym m.in. sala konferencyjna), socjalne, 

gospodarcze oraz techniczne. Bardzo dobry standard wykończenia oferuje powierzchnia 

biurowa na I i II piętrze – zaaranżowana na biura typu open space. Ponadto ta część 

wyposażona w klimatyzację oraz podwieszane sufity. Na terenie działki znajdują się 42 

wydzielone miejsca parkingowe. Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do trapezu, 

z dobrą ekspozycją od al. Rzeczypospolitej oraz rampą dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, 

elektryczną, teleelektryczną, odgromową, alarmową, antywłamaniową, telefoniczną.

W skład nieruchomością wchodzą:

• budynek biurowy – pow. użytkowa 6 999,10 m2

• budynek magazynowy – pow. użytkowa 589,80 m2

• budynek magazynowy – pow. użytkowa 14,10 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 7 603 m2.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data 

center.

09.lut
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43 Lidzbark Warmiński, ul. Jarosława Dąbrowskiego 19 3 153 385 818 4 640 000,00

Lokalizacja przy drodze wojewódzkiej. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki 

gruntu o numerach ewidencyjnych 4/2 i 4/4 o łącznej powierzchni 385818 m2. Łączna 

powierzchnia użytkowa zabudowań wynosi 3153,4 m2.

1) Portiernia wolnostojąca - powierzchnia - 15,00 m2

2) Budynek A - techniczny - powierzchnia - 2 961,70 m2

3) Budynek B - magazyn - powierzchnia - 79,50 m2

4) Budynek D - pompownia - powierzchnia - 97,20 m2

4/2, 4/4

44 Serock, ul. Wyzwolenia 57 19 513 87 361 17 500 000,00

Nieruchomość z potencjałem na ośrodek hotelowo-wypoczynkowy nad Zalewem 

Zegrzyńskim.

Na terenie nieruchomości znajdują się obecnie obiekty czynnego ośrodka szkoleniowo-

wczasowego. Rozległa działka jest w całości zadrzewiona: aleje ze starodrzewem, po bokach 

otoczona jest jarami z bujną roślinnością. Teren płaski, schodzący w dół w kierunku Zalewu 

Zegrzyńskiego. 

Główny budynek to 8-kondygnacyjny obiekt o powierzchni ponad 17 000 m². Na parterze 

znajduje się lobby z recepcją, restauracja i kawiarnia z ogródkiem. Na 1. piętrze mieści się 9 

sal konferencyjnych oraz kino ze 115 miejscami siedzącymi. W podziemiach usytuowany 

basen kryty z pełną infrastrukturą – natryski, przebieralnie, sauna, jacuzzi. Ponadto do 

dyspozycji niezagospodarowana powierzchnia, którą można wykorzystać na hotelowe SPA – 

suche i mokre sauny, komory kriogeniczne, jaskinie solne i inne. Na pozostałych 

kondygnacjach rozlokowane są pokoje hotelowe.

Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się prawie 300-metrowa drewniana chata 

grillowa, zadaszona, z tarasem widokowym na Zalew Zegrzyński oraz z miejscem na ognisko..

 36/1 

45 Radom, ul. Piłsudskiego 14/16 10 163 6 397 3 030 000,00

Na terenie nieruchomości znajdują się następujące budynki:

• Budynek 1, składający się z części A oraz B o łącznej powierzchni całkowitej 4 761,2 

m2

• Budynek biurowo-techniczny C o powierzchni całkowitej 4 833 m2

• Budynek biurowy D o powierzchni całkowitej 1 748 m2

• Budynek trafostacji E o powierzchni całkowitej 194 m2

Główny budynek (1) ma charakter usługowo-biurowy i składa się z dwóch sąsiadujących ze 

sobą części: A i B. Część A to czteropiętrowy obiekt połączony z trzypiętrową częścią B na 

poziomie parteru. Każda z nich posiada własną klatkę schodową z wejściem od strony 

wewnętrznego dziedzińca, zaś do budynku A od strony placu 3 Maja.

Budynek biurowy D posiada trzy kondygnacje naziemne oraz jest w całości podpiwniczony. 

Wejścia do obiektu usytuowane są od strony zachodniej i południowej (z terenu dziedzińca). 

Na poziomie piwnic znajduje się tunel łączący budynki D i B. Wewnątrz mieszczą się biura 

(m.in. w układzie gabinetowym, sale konferencyjne, typu ,,open space”)

oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne.

Działka o korzystnym, regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Wjazd na nieruchomość 

bezpośrednio z ul. Piłsudskiego. Na działce utwardzony teren z miejscami parkingowymi na 

ok. 40 samochodów.

29/2

46 Słupsk, ul. Łukasiewicza 1,2,3/ul. Jagiełły 2,3 8 761 6 054 5 340 000,00

Duży kompleks 5 budynków biurowo-mieszkalnych w centrum Słupska, z wewnętrznym 

parkingiem.

Nieruchomość obejmuje działki o  łącznej powierzchni 6 054 m².

Budynek biurowy o pow. użytkowej 4896 m² 

Obiekt biurowy 4-kondygnacyjny w części z piwnicą, w której znajdują się urządzenia 

teletechniczne. Budynek posiada 4 klatki schodowe łączące wszystkie kondygnacje, oraz 3 

które występują jedynie w celu połączenia dwóch kondygnacji. Ponadto do obiektu prowadzi 

9 wejść – 2 usytuowane od ul. Łukasiewicza, 2 kolejne w podwórzu i jedna w przejeździe. 

Natomiast od ul. Jagiełły zlokalizowane 4 wejścia prowadzące do lokali usługowych.

Budynek biurowy o pow. użytkowej 2867,1 m²

Obiekt 4-kondygnacyjny z piwnicą, pełniący funkcję biurowo-usługową. Część powierzchni 

poddasza stanowi przestrzeń użytkową dawniej zaadaptowaną na pomieszczenia biurowe. 

Budynek posiada 2 klatki schodowe i 6 wejść – 3 usytuowane od ul. Łukasiewicza, 3 kolejne 

od podwórza. Na parterze znajduje się Poczta Polska.

Dwa budynki: mieszkalny i techniczny (trafostacja) o łącznej pow. użytkowej 910,1 m² 

140/1, 143/1

47 Suwałki, ul. Pułaskiego 65a 5 440 6 379 3 170 000,00

Na sprzedaż budynek biurowy przy DK8.

Budynek biurowo-usługowy  o powierzchni netto 5 440,76 m2wraz z prawem użytkowania 

wieczystego działek o nr 21677/1 i nr 21677/2 o łącznej powierzchni 6379 m2. 2-piętrowy, 

podpiwniczony obiekt został wybudowany w 1990 r. Nieruchomość posiada dziedziniec 

zagospodarowany na parking – ok. 15 miejsc postojowych. Atutem nieruchomości jest jej 

położenie w niedalekiej odległości od centrum miasta, korzystne przeznaczenie w MPZP  oraz 

duży plac wokół budynku mogący pomieścić  70 samochodów. Wewnątrz znajdują się 

pomieszczenia biurowe, częściowo odnowione. Obecnie obiekt w dużej części jest 

wynajmowany.  Dostępne instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., teletechniczna, 

odgromowa.

 

Budynek położony jest na działce o regularnym kształcie (kwadrat). 2 bramy wjazdowe na 

teren nieruchomości, od strony północnej – od strony głównej ulicy. Przy jednej z bram 

znajduje się też furtka wejściowa. Druga furtka wejściowa znajduje się w ogrodzeniu od strony 

południowo-wschodniej.

21677/1; 21677/2

48 Toruń, ul. Zygmunta Działowskiego 11 3 606 5 177 5 190 000,00

Nieruchomość z możliwością rozbudowy, w dogodnej lokalizacji w Toruniu.

Nieruchomość obejmuje działki nr:

    49/12 o powierzchni 4790 m2

    51/7 o powierzchni 387 m2

Łączna powierzchnia gruntu wynosi 5177 m2.

Na terenie nieruchomości znajduje się budynek biurowy, 4-kondygnacyjny (3 kondygnacje 

nadziemne plus 1 podziemna) o całkowitej powierzchni użytkowej 3 606,00 m2. W budynku 

znajdują się pomieszczenia biurowe w układzie gabinetowym, open space, sala konferencyjna 

oraz pomieszczenia socjalne i techniczne. Budynek był modernizowany, obecnie jest w 

dobrym standardzie wykończenia. Nowe okna aluminiowe, oświetlenie i wykładzina, w 

pomieszczeniach biurowych podwieszane sufity, zainstalowana klimatyzacja, grzejniki 

panelowe, wyremontowane toalety i pomieszczenia socjalne. Nieruchomość o bardzo dużym 

potencjale aranżacyjnym (rozbudowa, przebudowa według potrzeb).Budynek jest w kształcie 

kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem stanowiącym parking, działka częściowo ogrodzona. 

Nieruchomość posiada dwie bramy wjazdowe, w tym jedną awaryjną.

Obiekt wyposażony jest w system wentylacji mechanicznej – najskuteczniejszą formę 

wymiany powietrza. W trakcie procesu wentylacji powietrze wywiewane nie miesza się z 

powietrzem nawiewanym, dzięki czemu oddycha się czystszym, przefiltrowanym powietrzem. 

Duża zaletą systemu jest również oszczędność energii na poziomie nawet 50-80 %.

49/12; 51/7 

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1038/0/T05967
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1716/0/T02904
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1265/0/T03472
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1852/0/T02639
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1756/0/T02184
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1563/0/T01716


49 Warszawa, ul. Zalipie 4/10, Szoferska 30/32 2 344 15 627 6 700 000,00

Kompleks budynków biurowo-mieszkalnych w Warszawie.

Rozległa działka o powierzchni 15 627m2 zabudowana kompleksem 9 budynków o 

charakterze technicznym, biurowym oraz mieszkalnym, położona na warszawskim osiedlu 

willowym - Aninie.  Budynki pochodzą z lat 50-tych XX wieku. Wjazd na teren nieruchomości z 

dwóch stron - od ul. Zalipie (budynki techniczne) i dwa wjazdy od ul. Szoferskiej (budynki 

mieszkalne). Teren nieruchomości zagospodarowany, zadrzewiony i ogrodzony. Część 

mieszkalna odgrodzona od części technicznej. 

Na gruncie posadowionych jest 9 budynków:

Budynek A, techniczno-biurowy o powierzchni użytkowej 217,79 m2

Budynek B, techniczno-biurowy o powierzchni użytkowej 940,53 m2

Budynek C, mieszkalny o powierzchni użytkowej 299,56 m2, 

Budynek C1, mieszkalny o powierzchni użytkowej 293,78 m2

Budynek D, techniczno-biurowy z rampą o powierzchni użytkowej 312,40 m2

Budynek F, garaże o powierzchni użytkowej 95,07 m2

Budynek G, magazyn o powierzchni użytkowej 35,58 m2

Budynek H, magazyn o powierzchni użytkowej 120,52 m2

Budynek J, stacja trafo o powierzchni użytkowej 29,17 m2

Na tyłach budynku B znajduje się nieużytkowany basen PPOŻ.

81/1

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1055/0/T10158

