
lp Zdjęcie nieruchomości Adres
Pow. 

Budynku

Pow. 

Gruntu
Opis nieruchomości Nr działki

1 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 20 2 282 2506

Budynek o dużych walorach architektonicznych tylko 300 m od Rynku.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 61 o pow. 2.506 m², 

zabudowanej budynkiem biurowo-technicznym o pow. 1.610,39 m², budynkiem biurowym o 

pow. 610,20 m² oraz budynkiem agregatu o pow. 61,94 m².

Budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

61

2 Siewierz, ul. Wojska Polskiego 1 412 2089

Budynek biurowy 500 m od Rynku.

Do sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem 

biurowo-techniczno-mieszkalnym o powierzchni 2.089 m², zlokalizowanej w Siewierzu, przy 

ul. Wojska Polskiego 1.

Nieruchomość tworzy jedna zabudowana działka nr 2902/7 o powierzchni 2.089 m², 

posiada kształt nieregularny – na kształt litery „L”, jest ogrodzona, ukształtowanie terenu nie 

wykazuje istotnych zmian rzędnych wysokości.

Budynek biurowy o kubaturze 1.400 m3 o PU 347 m² (Budynek o 2 kondygnacjach 

naziemnych, podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej).

Budynek techniczny o kubaturze 185 m3 i PU 65 m² (Budynek o 1 kondygnacji naziemnej, 

niepodpiwniczony, wolnostojący). Urządzenie: wiata kablowa o PU 108m² i kubaturze 

300m3.

Pozostałe zagospodarowanie nieruchomości stanowią: wewnętrzna droga dojazdowa 

wyłożona trylinką, utwardzenie placu z kostki betonowej.

2902/7

4 Zbrosławice, ul. Kościelna 4 248 516

Budynek biurowy w centrum miejscowości.

Do sprzedaży jest prawo własności działek o numerach ewidencyjnych: 2692/66; 2694/66; 

2857/79 o łącznej powierzchni 516 m² oraz prawo własności budynku biurowo-

technicznego o powierzchni 247,98 m².

Budynek biurowo-techniczny – obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, 

niepodpiwniczony, w zwartej zabudowanie z sąsiadującym budynkiem usługowym, 

wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej w latach 50-tych XX w.

Stan surowy zamknięty.

2692/66; 2694/66; 2857/79

5 Ciasna, ul. Magazynowa 19 870 713

Budynek biurowy w Ciasnej.

Do sprzedaży jest prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 618/45 o powierzchni 

633 m² oraz prawo własności budynku biurowo-technicznego o powierzchni użytkowej 

870,51 m² posadowionego na tym gruncie.

Budynek biurowo-techniczny – obiekt wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, posiadający 

dwie kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną, murowany z cegły i z 

pustaków. Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. 

Wybudowany w 1988 r. Na parterze budynku znajduje się oddział Poczty Polskiej.

618/45

6 Mysłowice, ul. kard. Augusta Hlonda 2c 3397 5987

Na sprzedaż rozbudowany kompleks inwestycyjny na dużej działce.

Rozbudowany kompleks inwestycyjny na dużej działce. Składa się z 3 połączonych ze sobą 

budynków, do których prowadzą oddzielne wejścia. Obiekt posiada 3 kondygnacje 

naziemne oraz jest w całości podpiwniczony. Teren pod jednym z budynków można 

wykorzystać jako garaż podziemny. 

Wielkość pomieszczeń zaprojektowanych w układzie gabinetowym waha się od 15 m2 do 30 

m2. Na pierwszym piętrze znajduje się przestronne 200 - metrowe pomieszczenie po byłej 

centrali telefonicznej do dowolnego zaaranżowania. Front budynku zlokalizowany jest od 

strony ul. Ziętka, natomiast tył skierowany jest w stronę zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. Teren działki jest ogrodzony i w większości utwardzony.

Na terenie nieruchomości znajduje się parking na ok. 15 samochodów.

Nieruchomość znakomicie nadaje się na budynek biurowy, centrum logistyczne.

2652/110; 

2653/110; 

2809/161; 

2811/161; 2813/162

7 Ruda Śląska, ul. Furgoła 11 796 365

Budynek mieszkalny w Rudzie Śląskiej.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 

geodezyjnym 1132/177 o powierzchni 365 m², zabudowanej budynkiem stanowiącym 

odrębny od gruntu przedmiot własności.

Budynek techniczno-mieszkalnym o powierzchni 796,90 m² trzykondygnacyjny , 

podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, murowany, wyposażony w instalacje: elektryczną, 

wod-kan, telekomunikacyjną, centralnego ogrzewania, gazową.

1132/177

8 Żywiec, ul. Tadeusza Kościuszki 35 1145 1207

Nieruchomość tylko 80 m od Starego Zamku.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1478 o powierzchni 1.207m², oraz prawo 

własności budynku techniczno-usługowego o 2 i częściowo 3 kondygnacjach nadziemnych i 

1 podziemnej i powierzchni użytkowej 1145,01m².

1478

9 Ruda Śląska, ul. Kardynała Augusta Hlonda 9 1 452 2 270

Obiekt usługowy na dużej działce w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Do przedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

oznaczonej geodezyjnie jako działki gruntu 1987/318, 1985/317 o pow. 2.270,00m², 

zabudowanej trzykondygnacyjny podpiwniczonym budynkiem techniczno-mieszkalny (dwie 

kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna) o pow. netto 1.452,5m².

1987/318, 1985/317

10 Myszków, ul. Sadowa 7 602 1 904

Biura z dużą działką 800 m od ścisłego centrum.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Myszkowie, przy ulicy Sadowej 7. Składa się z działek o 

numerach: 3464/3, 3464/4, 3464/5, 3478/1, o łącznej powierzchni 1904 m².

Działki tworzą jeden kompleks o kształcie foremnego wielokąta. 

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym budynkiem biurowo-

technicznym (A) o powierzchni użytkowej 485,50 m², oraz jednokondygnacyjnym 

budynkiem magazynowym (B) o powierzchni użytkowej 116,70 m².

Nieruchomość w całości ogrodzona, plac utwardzony kostką brukową oraz płytami 

betonowymi. Na terenie działki zlokalizowany jest przenośny kontener z agregatem.

Budynek biurowo - techniczny (A) budynek wolnostojący, o funkcji technicznej, 

trzykondygnacyjny. 

Wybudowany w 1982 roku. Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej z 

cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Fundamenty betonowe 

zbrojone. Stropy – płyty prefabrykowane typu „Żerań”. Stropodach wentylowany, kryty papą 

termozgrzewalną. Schody prefabrykowane. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa – 

aluminiowa, stalowa, drewniana. Podłogi - wykładzina PCV, dywanowa płytki ceramiczne. 

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, na parterze tynk strukturalny. Sufity częściowo 

podwieszane. Rynny i rury spustowe - PCV i blacha ocynkowana. Elewacja ocieplona – tynk 

strukturalny.Instalacje znajdujące się w budynku: CO gazowe, wodno-kanalizacyjna, 

odgromowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, telefoniczna, grawitacyjna.

Budynek magazynowy (B)budynek wolnostojący o funkcji magazynowej, 

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rzut regularny, w kształcie prostokąta, o wysokości 

4,60m. iotowy budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowany z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wzdłuż ściany nośnej pęknięcie na 

całą wysokość. Strop – płyty prefabrykowane. Stropodach pokryty papą termozgrzewalną. 

Stolarka drzwiowa - stalowa. Posadzki betonowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-

wapienne. Rynny i rury spustowe - PCV i blacha ocynkowana. Instalacje znajdujące się w 

3464/3, 3464/4, 

3464/5, 3478/1

Województwo śląskie

Nieruchomości Orange - Śląskie

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/266/0/T09864
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/267/0/T02787
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/270/0/T00240
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/271/0/T09158
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/274/0/T05019
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/278/0/T03216
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/279/0/T00004
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/280/0/T03217
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/281/0/T05004


11 Piekary Śląskie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 1 813 3 453

Atrakcyjna nieruchomość pod hotel, w centrum miasta.

 Nieruchomość położona w Piekarach Śląskich, przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 10 objęta 

księgą wieczystą prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 

Tarnowskich Górach:

- KW nr GL1T/00040294/8, którą stanowi działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 

2042/81 o powierzchni 0,3453 ha zabudowana:

-budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni netto 1 637,56 m², powierzchni użytkowej 

1 539,37 m² i obiektami o przeznaczeniu magazynowo - garażowym o powierzchniach: 

budynek gospodarczy – 22,44 m²,budynek garaży 1 – 35,02 m²,budynek garaży 2 – 55,56 

m²,budynek garaży 3 – 62,50 m².

Nieruchomości budynkowe stanowią odrębne od gruntu prawa własności Oragne Polska S.A. 

Teren działki ogrodzony i częściowo utwardzony kostką brukową.

2042/81

12 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 1c 1 875 3 743

Nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji, 250 m od Ronda Centralnego.

Nieruchomość tworzą działki o nieregularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Działki w 

swych granicach nie są ogrodzone. Na terenie nieruchomości znajduje się wolnostojący 

budynek biurowo – techniczny o powierzchni użytkowej 1792,80 m2 oraz budynek 

pomocniczy o powierzchni użytkowej 64,10 m2. 

Niezabudowaną część przedmiotowej nieruchomości stanowią powierzchnie 

zagospodarowane parkingiem o nawierzchni asfaltowej (16 miejsc), oraz zielenią urządzoną.

312, 314, 419/1

14 Będzin, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11 691 740

Nieruchomość komercyjna przy deptaku.

Nieruchomość stanowi kompleks dwóch obiektów o biurowo-techniczno-magazynowym 

charakterze użytkowania, o łącznej powierzchni 691,30 m2.

Budynek A - biurowo-techniczny o powierzchni użytkowej 624,50 m 2. Budynek w 

zabudowie zwartej, w ciągu kamienic. Posiada bramę wjazdową na teren podwórka. Budynek 

dwupiętrowy, podpiwniczony -  posiada magazyn paliw w postaci przybudówki do głównej 

bryły od strony południowej. Dostęp do magazynu - przez pomieszczenie kotłowni w 

podpiwniczeniu budynku.

Budynek B - pomocniczy o powierzchni użytkowej 66,80 m2. Budynek parterowy, 

niepodpiwniczony. Budynek posiada dwa pomieszczenia garażowe, z których jedno pełni 

funcję agregatorowni.

64, 65

15 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 13 3 586 4 504

Budynek do adaptacji na hotel w centrum miasta.

Budynek biurowo-techniczny o zróżnicowanej formie architektonicznej wzajemnie 

przenikających się brył na dużej działce. Składa się z segmentu trzykondygnacyjnego, dwóch 

segmentów dobudowanych z południowej strony oraz półokrągłego segmentu 

dwukondygnacyjnego od strony północnej. Całość jest podpiwniczona. Komunikację 

wewnątrz zapewniają 2 klatki schodowe zlokalizowane w zewnętrznych, narożnych, 

półowalnych elementach budynku. Północny, półokrągły segment przylegający do całości 

jest obecnie wykorzystywany jako placówka Poczty Polskiej.

Większość przestrzeni wykorzystywana jest na pomieszczenia biurowe. Ich wielkość waha się 

od 5 m2 do 200 m2. Na parterze znajduje się duża sala, o powierzchni 100 m2 wynajmowana 

przez Pocztę Polską. Obecnie są tam wydawane i przyjmowane przesyłki. Z kolei na 1 piętrze 

zlokalizowana jest sala po byłej centrali telefonicznej, największe pomieszczenie na terenie 

obiektu, o powierzchni 200 m2.

Pozostały, zewnętrzny teren nieruchomości w większości jest utwardzony i wykorzystywany 

jako wjazd i parking dla 30 samochodów.

Dojazd i dostęp do nieruchomości odbywa się od strony południowej bezpośrednio z ul. 

Piłsudskiego poprzez bramę.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość ma kształt wieloboku i składa się z 19 

działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 4 504 m2. Jest płaski i ogrodzony z 

wyjątkiem południowej części działki, z fragmentem budynku z urzędem pocztowym 

dostępnym bezpośrednio z ulicy.

Dobra lokalizacja, dogodny dojazd, przestronne biura oraz wewnętrzny parking to 

główne atuty nieruchomości. Budynek doskonale nadaje się na biura, usługi, placówkę 

oświaty.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się również pod 

data center. 

87/1, 107/1, 107/4, 

108/2, 110/4, 110/6, 

111/2, 112/3, 114/6, 

114/8, 116/6, 117/6, 

143/1, 143/4, 145/8, 

145/10, 146/4, 

146/5, 149/2

16 Koniecpol, ul. Kościuszki 14 596 2 458

Budynek biurowy w Koniecpolu.

Nieruchomość składa się z działek o łącznej powierzchni 2458 m2, tworzących jeden 

kompleks o kształcie foremnego prostokąta.

Grunt jest zabudowany wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem biurowo-

technicznym ze strychem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 378,92 m2. Ponadto 

wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości posadowiony jest kompleks budynków 

gospodarczych, oraz garażowych: jednokondygnacyjny budynek pomocniczy biurowy o 

powierzchni użytkowej 109,22 m2 oraz budynek magazynowo-garażowy o powierzchni 

użytkowej 108,76 m2 z agregatem prądotwórczym. 

Nieruchomość częściowo ogrodzona, plac utwardzony kostką betonową.

3560/1, 3560/2

17 Katowice ul. Huculska 13 988 1 447

Budynek położony w strefie handlowo-usługowej z własnym parkingiem.

Nieruchomość w pierwszej linii zabudowy ulicy Huculskiej. W skład kompleksu wchodzą:

• Budynek biurowo-mieszkalny o powierzchni 885 m2

• Budynek garażu o powierzchni 11,2 m2

• Budynek techniczno-garażowy o powierzchni 63 m2

• Budynek techniczny o powierzchni użytkowej 28 m2

Budynek biurowo-techniczno-mieszkalny jest podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje 

nadziemne i 1 podziemną. Komunikację wewnątrz zapewniają 2 klatki schodowe. W 

budynku znajdują się głównie pomieszczenia biurowe, których wielkość waha się od 4 do 20 

m2. 

W części mieszkalnej znajdują się 3 mieszkania. Wejście do części biurowo-technicznej 

odbywa się od strony ulicy Huculskiej, natomiast wejście do części mieszkalnej od zaplecza 

budynku (brama wjazdowa oraz furtka wejściowa zlokalizowane są od strony Wielkopolskiej). 

Łączna powierzchnia użytkowa budynków to 988 m2.

Teren działki zbliżony do prostokąta, ogrodzony, w większości utwardzony. Powierzchnia 

gruntu wynosi 1 447 m2. Na terenie nieruchomości znajduje się parking na ok. 10 miejsc 

parkingowych.

Wjazd odbywa się z ulicy Huculskiej oraz Wielkopolskiej.

Głównym atutem nieruchomości jest lokalizacja w spokojnej okolicy blisko drogi krajowej.

Nieruchomość doskonale nadaje się na mieszkania, placówkę zdrowia lub placówkę 

oświatową.

22 ; 23/2 ; 23/1

18 Chorzów ul. Kochanowskiego 2 581 548

Budynek biurowy z ekspozycją od strony ulicy.

Nieruchomość położona w Chorzowie Batorym,  strefa peryferyjna miasta Chorzowa. Działka 

położona  w pierwszej linii zabudowy skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Batorego, 

zabudowana wolnostojącym, 

II kondygnacyjnym budynkiem biurowo-technicznym, podpiwniczony, murowany z cegły 

ceramicznej. 

Teren działki płaski zniwelowany, posiada regularny kształt prostokąta, ogrodzony w większej 

części utwardzony.

0

20 Zabrze, ul. Targowa 2 2 063 1 537

Nieruchomość z potencjałem na hotel.

Działki o łącznej powierzchni 1537 m2 zabudowane: 

- budynkiem biurowo-technicznym (A)

- budynkiem technicznym (B)

- garażem (C)

Budynek (A) o powierzchni 979,14 m2, obiekt 4-kondygnacyjny o rzucie prostokątnym, 

podpiwniczony. Wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany konstrukcyjne z bloczków 

betonu komórkowego i cegły. Drzwi zewnętrzne stalowe, wewnętrzne drewniane płycinowe. 

Elewacja zewnętrzna pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Ściana frontowa ocieplona 

styropianem o grubości 10 cm. Wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego 

ogrzewania, wodociągową, kanalizacyjną.

Budynek (B) o powierzchni 992,44 m2, 2-kondygnacyjny w rzucie prostokąta, 

podpiwniczony. Jest to obiekt murowany z cegły ceramicznej. Posadzki betonowe. Ściana 

zewnętrzna pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Wyposażony w instalacje: elektryczną, 

teletechniczną, wodno-kanalizacyjną.

Garaż (C) o powierzchni 91,10 m2. Jest to budynek murowany z cegły ceramicznej. 

Posadzki betonowe, tynk cementowo-wapienny. Wyposażony w instalację elektryczną.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data 

center.

490/11, 513/15, 

515/14, 653/12, 

656/8, 791/14

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/285/0/T04128
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/383/0/T07542
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1008/0/T10044
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1010/0/T00286
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1060/0/T06798
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1188/0/T07189
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1307/0/T09235
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1449/0/T00464


21 Gliwice, ul. Bernardyńska 14 5 766 9 827

Kompleks budynków biurowych na dużej działce. 

W skład nieruchomości wchodzą: 

- budynek techniczny A o powierzchni całkowitej 4 016,70 m2 [powierzchnia użytkowa 2 

933 m2]

- budynek biurowy B o powierzchni całkowitej 2 888,30 m2 [powierzchnia użytkowa 2 492 

m2]

- budynek techniczny C o powierzchni całkowitej 340,60 m2 [powierzchnia użytkowa 

340,60 m2]. 

Budynki A i B są dobrze wyeksponowane względem ulicy Bernardyńskiej - położone są w 1 

linii zabudowy. Za budynkami znajduje się duży utwardzony plac. Wjazd na teren 

nieruchomości od strony ul. Bernardyńskiej i Świętojańskiej. Ilość miejsc parkingowych w 

obrębie nieruchomości: 35-40. 

Budynek A jest obiektem podpiwniczonym, posiada 6 kondygnacji nadziemnych. Układ 

funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, użytkowe, komunikacyjne, sanitarne. Piwnica 

zagospodarowana na cele magazynowe. 

Budynek B 3-piętrowy, podpiwniczony. Podobny układ jak w budynku A – piwnica jako 

powierzchnia magazynowa, pozostałe piętra  biurowo-użytkowe. 

Budynek C jest obiektem parterowym, podzielony na pomieszczenia techniczne, użytkowe, 

garażowe i magazynowe.

1378, 1379, 1388, 

1390, 1381, 1385, 

1384, 1382

22 Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 28 6 328 1 457

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.

Budynek biurowy wyposażony w instalacje:

• elektryczną

• wodociągową 

• kanalizacyjną 

• telefoniczną 

• centralnego ogrzewania

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

23 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 5 5 942 5 352

Budynek pod hotel przy głównej arterii komunikacyjnej na Śląsku.

Na sprzedaż budynek biurowy z 1982 r. o powierzchni 5941,78 m2. Posiada 4 kondygnacje: 

3 nadziemne i 1 podziemna (piwnica). Przekrój budynku w kształcie litery "O". Wejście główne 

znajduje się od ul. Zawiszy Czarnego. W środku znajdują się 4 klatki schodowe, które 

obsługują komunikację pionową. Na 1. i 2. piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe w 

dobrym standardzie i pokoje socjalne. W większości pomieszczeń znajduje się wykładzina na 

podłogach i podwieszane sufity, niektóre pomieszczenia są klimatyzowane. Na parterze 

znajdują się pomieszczenia biurowe i techniczne.

Budynek biurowy wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, 

telefoniczną, centralnego ogrzewania.

Budynek posiada 7 wyjść ewakuacyjnych. Elewacja ocieplona, ściany zewnętrzne pokryte 

wełną i otynkowane. W środku nieruchomości znajduje się dziedziniec, który może pomieścić 

10 samochodów. Można również parkować dookoła budynku – ok. 25-30 miejsc.

Działka o numerze ewidencyjnym 50/1 posiada kształt kwadratu. Powierzchnia działki wynosi 

5 352 m2.

Nieruchomość dzięki odpowiedniej infrastrukturze telekomunikacyjnej nadaje się pod data 

center. 

50/1

24 Katowice, ul. Francuska 101 5 667 22 071

Nieruchomość pod kompleks biurowo-konferencyjny z hotelem - koncepcja!

Na nieruchomość podlegającą sprzedaży składa się prawo wieczystego użytkowania 

działek o nr:

- 127/3 o pow. 1 483 m2

- 128/2 o pow. 2 300 m2

- 129/2 o pow. 316 m2

- 136/4 o pow. 4 724 m2

- 137 o pow. 2 879 m2

- 138/4 o pow. 1 360 m2

- 139/2 o pow. 3 920 m2

- 140/2 o pow. 234 m2

- 142/2 o pow. 523 m2

- 143 o pow. 3 086 m2

- 144/7 o pow. 1 151 m2

- 145/24 o pow 95 m2

Łącznie powierzchnia działek wynosi 22 071 m2.

Na działkach znajdują się 2 biurowce z lat 90., w dobrym stanie technicznym:

- budynek o całkowitej pow. użytkowej 3 528,21 m2

- budynek o całkowitej pow. użytkowej 1 705,81 m2

Pozostałe budynki to:

- portiernia o całkowitej pow. użytkowej 17,64 m2

- wiata o całkowitej pow. użytkowej 415,36 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 5 667,02 m2.

Nieruchomość ogrodzona, z dostępem do wielu miejsc parkingowych.

127/3; 128/2; 129/2; 

136/4; 137; 138/4; 

139/2; 140/2; 142/2; 

143; 144/7; 145/24

25 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 32 2 632 2 270

Budynek biurowy z miejscami parkingowymi w centrum Chorzowa.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 270 m2.

Na terenie mieści się budynek biurowy, techniczny oraz wiata. Obiekt biurowy murowany 5-

kondygnacyjny z piwnicą o powierzchni użytkowej 2342,32 m2. Wewnątrz budynku znajdują 

się pomieszczenia biurowe, socjalne oraz techniczne. Na piętrach: 1, 2, 3 do dyspozycji 

przestronne powierzchnie typu open space w dobrym stanie. Teren działki częściowo 

utwardzony, wykorzystywany jako parking (27 miejsc postojowych), z urządzoną zielenią. 

Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, 

elektryczną, telefoniczną, wentylacyjną i odgromową. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i 

wjazdem od ul. Dąbrowskiego. Ponadto działka o korzystnym, regularnym kształcie.

W skład nieruchomością wchodzą:

• budynek biurowy – pow. użytkowa 2342,32 m2

• budynek techniczny – pow. użytkowa 95,76 m
2 

• wiata – pow. użytkowa 194,36 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 2 632,44 m2.

3879/256

26 Pszczyna, ul. Korfantego 4 2 842 3 525

Duży obiekt do adaptacji na hotel, 30 km od Katowic.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 3 525 m2.

W skład nieruchomością wchodzą:

• budynek biurowy – pow. użytkowa 2677,75 m2

• budynek techniczny (m.in. z garażami) – pow. użytkowa 164,11 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 2841,86 m2.

Na ogrodzonym terenie mieści się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 2677,75 m2 oraz 

budynek techniczny (164,11 m2). Murowany budynek biurowy o 3 kondygnacjach i 

częściowo 2, 

z poddaszem i piwnicą. Wewnątrz pomieszczenia biurowe w dobrym standardzie 

wykończenia, zaaranżowane m.in. na: sale konferencyjne, szkoleniowe, open space’y, do tego 

pokoje gospodarcze i socjalne. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu. Ponadto 

budynek wyposażony w rampę dla osób niepełnosprawnych. Na działce znajduje się 

utwardzony plac, 

z licznymi miejscami parkingowymi. Wokół nieruchomości trawniki z nasadzonymi krzewami i 

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

elektryczną, wentylacji i klimatyzacji, przeciwpożarową, alarmową, telefoniczną.

1214/17

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1592/0/T08304
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1793/0/T07184
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1794/0/T07180
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1797/0/T45231
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1808/0/T09233
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1814/0/T03589


27 Ruda Śląska, ul. Brata Alberta 26 1 755 8 666

Budynek biurowo-usługowy w Rudzie Śląskiej, w pobliżu autostrady A4.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 8 666 m².

Na częściowo ogrodzonym terenie mieści się budynek biurowo-usługowy o powierzchni 

użytkowej 1341,88 m² oraz budynek pomocniczy (garaże) – 413,26 m². Obiekt biurowy 3-

kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne wraz z piwnicą). Wewnątrz znajdują się różnorodne 

pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie gabinetowym) oraz pomieszczenia techniczne, 

gospodarcze i socjalne. Na działce częściowo utwardzony plac z miejscami postojowymi. 

Nieruchomość z dobrą ekspozycją od ulicy oraz korzystnym kształtem działki. Budynek 

posiada instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, 

alarmową, przeciwpożarową, odgromową oraz instalacje teletechniczne związane z funkcją 

użytkową centrali telefonicznej.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 1341,88 m²

• budynek pomocniczy (garaże) o pow. użytkowej 413,26 m²

Łączna powierzchnia budynków wynosi 1755,14 m².

1662/132; 3063/365 

;201

28 Czeladź, ul. 1-Maja 29 2 026 2 462

Budynek pod hotel, w centrum miasta.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 462 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy 3-kondygnacyjny z piwnicą, o 

powierzchni użytkowej 1981,45 m2 oraz budynek pomocniczy (44,06 m2). Wewnątrz 

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

gospodarcze i techniczne. Obiekt do adaptacji według potrzeb i wykorzystania na cele 

biurowo-usługowe. Nieruchomość z korzystną ekspozycją i wjazdem od ul. 1 Maja. Na działce 

utwardzony teren z miejscami parkingowymi oraz w części porośnięty drzewami. Obiekt 

podłączony jest do sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewany z własnej 

kotłowni gazowej.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 1981,45 m2

• budynek pomocniczy (agregatornia) o pow. użytkowej 44,06 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2 025,51 m2.

286/2; 287; 288; 

289; 290; 296/2; 

297/2

30 Lubliniec, ul. Karola Miarki 22 2 688 4 040

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

31 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 60 6 742 15 353

Kompleks budynków biurowych w centrum Sosnowca, w pobliżu drogi ekspresowej 

S86.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 15 353 m2.

Na częściowo ogrodzonej nieruchomości znajdują się 4 budynki o powierzchni użytkowej 

6742 m2 i łącznej powierzchni zabudowy 2185 m2. Trzy budynki tworzą jeden obiekt o 

kształcie litery L. Wewnątrz mieszczą się różnorodne pomieszczenia biurowe (m.in. w układzie 

gabinetowym, sale konferencyjne, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i 

techniczne. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i miejscami postojowymi tuż obok.

Dostęp do drogi możliwy od strony północnej – ul. Gen. Grota-Roweckiego i od strony 

zachodniej – ul. Gospodarczej.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowo-administracyjny o pow. użytkowej 3144,89 m2 (7 kondygnacji 

naziemnych i 1 podziemna)

• budynek biurowy o pow. użytkowej 2128,9 m2 (2 kondygnacje naziemne i 1 

podziemna)

• budynek pomocniczy o pow. użytkowej 1151,98 m2 (2 kondygnacje naziemne i 1 

podziemna)

• budynek przewiązka o pow. użytkowej 316,2 m2 (1 kondygnacje naziemna i 1 

podziemna)

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 6742 m2.

6378, 6379, 6380, 

6381, 6382, 6383, 

6384, 6385, 6386, 

6387, 6388, 6389, 

6390, 6391, 

6392,6393/2, 6394, 

6702, 6703

32 Radzionków, ul. Szymały 77/79 3 646 9 636

Obiekt pod hotel, 20 km od centrum Katowic.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 3341,60 m2

• budynek garażowy o pow. użytkowej 304,20 m2

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 3341,60 m2 

oraz budynek garażowy (304,20 m2). Obiekt biurowy 4-kondygnacyjny wraz z piwnicą. 

Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), 

pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Na działce utwardzony teren z licznymi 

miejscami postojowymi. Nieruchomość z korzystną ekspozycją i bramą wjazdową od ul. 

Szymały. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz posiada 

węzeł cieplny do ogrzewania budynku.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 3645,80 m2.

564/123,913/127, 

914/127, 915/127, 

916/127, 1667/127, 

1669/127

33 Racibórz, ul. Mickiewicza 20/22 4 080 2 843

Duży budynek biurowy w centrum Raciborza, tuż przy stacji kolejowej.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 843 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy z 1993 roku o powierzchni użytkowej 

3879,20 m2 oraz budynek pomocniczy (157,30 m2) i garaż (43,10 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 

przylega do obiektu Poczty Polskiej, ponadto na działce utwardzony teren z licznymi 

miejscami postojowymi oraz parking tuż przy obiekcie.

Nieruchomość z bardzo korzystną ekspozycją i bramą wjazdową od ul. Mickiewicza. Obiekt 

wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, telefoniczną oraz posiada 

własną kotłownie gazową.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 3879,20 m2

• budynek pomocniczy  o pow. użytkowej 157,30 m2

• budynek garażowy o pow. użytkowej 43,10 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4079,60 m2.

3559/99;3593/99;50

48/99

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1832/0/T03219
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1834/0/T09007
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1848/0/T05603
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1860/0/T02526
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1863/0/T03421
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1868/0/T03521


34 Rybnik, ul. Hallera 6 2 949 1 810

Duży budynek biurowy w Rybniku, w pobliżu Rynku.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 1 810 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej: 

2827,40 m
2
 oraz budynek techniczny (88,50 m

2
) i garaż (33,10 m

2
). Wzajemne 

usytuowanie tworzy kształt litery L, co zapewnia idealną ekspozycję budynku. Obiekt biurowy 

5-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa od strony 

wschodniej oraz jedno od strony południowej. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne 

powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, sala konferencyjna), pomieszczenia 

socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto do dyspozycji dwie klatki schodowe. 

Nieruchomość z wjazdem od ulicy Hallera (brama wjazdowa na parking wewnętrzny) oraz 

Pocztowej. Tuż obok również miejsca postojowe. Obiekt podłączony jest do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. 

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 2827,40 m2

• budynek techniczny o pow. użytkowej 88,50 m2

• budynek garażowy o pow. użytkowej 33,10 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2949 m2.

4840/180

35 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 54/60 1 468 5 898

Nieruchomość pod mieszkania i usługi w Częstochowie, w pobliżu Jasnej Góry.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 5 898 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek mieszkalno-usługowy o powierzchni 

użytkowej 884,74 m2 oraz gospodarczy (137,28 m2), magazynowy (114,01 m2), garażowo-

magazynowy (277,70 m2) i wiata garażowa (54,20 m2). Obiekt mieszkalno-usługowy o 2 

kondygnacjach naziemnych wraz z piwnicą. Wewnątrz znajduje się osiem mieszkań (o 

powierzchniach od 35 do 61 m2) oraz pomieszczenia techniczne, socjalne. Budynek 

podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ogrzewany z własnej kotłowni 

gazowej. Obiekt gospodarczy zaś o dwóch kondygnacjach (1 naziemna i 1 podziemna). Wjazd 

na nieruchomość od ulicy Wyszyńskiego. Ponadto na terenie utwardzone miejsca postojowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek mieszkalno-usługowy o pow. użytkowej 884,74 m2

• budynek gospodarczy o pow. użytkowej 137,28 m2

• budynek magazynowy o pow. użytkowej 114,01 m2

• budynek garażowo-magazynowy o pow. użytkowej 277,70 m2

• wiata garażowa o pow. użytkowej 54,20 m2

Łączna powierzchna użytkowa budynków wynosi 1467,93 m2.

6/2, 6/5

36 Pilica ul. Żarnowiecka 46 515 1 615

Budynek biurowy w Pilicy, 45 km od Krakowa.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 2316 o powierzchni 1 615 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 403,99 m 2 

oraz budynek gospodarczy – 110,57 m
2
. Obiekt biurowo-mieszkalny o 3 kondygnacjach 

wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie 

gabinetowym, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Ponadto w 

budynku gospodarczym (3-kondygnacyjnym) część pokoi zaaranżowanych na mieszkalne. Na 

działce utwardzony plac z miejscami postojowymi. Nieruchomość podłączona do sieci wodno-

kanalizacyjnej oraz posiada własną kotłownię olejową.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 403,99 m2

• budynek gospodarczy o pow. użytkowej 110,57 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 514,56 m2.

2316

37 Siemianowice Śląskie, ul. Ligonia 5 1 643 1 734

Budynek biurowy w Siemianowicach Śląskich, 6 km od centrum Katowic.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 734 m2.

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1509,84 m2 

oraz budynek pomocniczy – 132,99 m2. Obiekt biurowy 3 kondygnacyjny wraz z piwnicą. 

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

gabinetowym, większe sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Komunikacje 

zapewniają 3 klatki schodowe. Wejście z rampą dla osób niepełnosprawnych i wjazdem od 

ulicy Ligonia. Na działce utwardzony plac z miejsca parkingowymi.

Obiekt podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz posiada węzeł cieplny. 

Nieruchomość po odświeżeniu do szybkiej adaptacji według własnych potrzeb na cele 

biurowo-usługowe.

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 1509,84 m2

• budynek pomocniczy o pow. użytkowej 132,99 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1642,83 m2.

1707/253; 1875/220; 

2148/253; 2509/220; 

2627/220; 2629/220; 

2631/220; 2633/220

38 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 79/Siemiradzkiego 5 8 911 16 178

Kompleks budynków biurowych blisko centrum Bielska-Białej. Idealne miejsce pod 

biura, usługi lub mieszkania.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 16 178 m2.

Na częściowo ogrodzonym i utwardzonym terenie znajdują się 4 budynki: 2 biurowe, 2 

techniczne i wiata. Obiekty biurowe posiadają 5 kondygnacji wraz z piwnicą, zaś techniczne 

2 kondygnacje. Wewnątrz budynków mieszczą się różnorodne pomieszczenia biurowe (m.in. 

w układzie gabinetowym, sale konferencyjne, większe pokoje), pomieszczenia socjalne, 

gospodarcze i techniczne. Nieruchomość z dobrą ekspozycją od ulicy Cieszyńskiej oraz 

wjazdem od ulicy Siemiradzkiego i Browarnej (łącznie 4 bramy i furtka, dodatkowo wejście 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych).

Na działce i w okolicy dostępne miejsca parkingowe. Obiekty podłączone są do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

W skład nieruchomości wchodzą budynki:

• budynek biurowy A o pow. użytkowej 4692,5 m2

• budynek biurowy D o pow. użytkowej 3082,40 m2

• budynek techniczny B o pow. użytkowej 600,3 m2

• budynek techniczny C o pow. użytkowej 536,1 m2

• wiata o pow. użytkowej 119,70 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 8911,3 m2.

583/23, 583/24, 

583/25, 583/26, 

583/31, 583/32, 

583/28, 583/38, 

121/1, 1183, 925/1

39 Zabrze, ul. Legnicka 13 58 1 065

Działka w Zabrzu, tuż przy autostradzie A4.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 1 065 m2.

Na terenie znajduje się budynek techniczny (koncentrator) o powierzchni użytkowej – 58,08 

m2. Dojazd na działkę drogą asfaltową. Nieruchomość z potencjałem na m.in.: stację paliw, 

myjnie, bądź małą halę produkcyjną.

2291/86, 2292/86, 

2321/86, 2322/86

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1877/0/T03144
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1883/0/T08947
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1885/0/T04083
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1911/0/T02848
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1913/0/T09865
https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1915/0/T00466


40 Wodzisław Śląski, ul. Daszyńskiego 24 1 194 2 389

Budynek biurowy w centrum Wodzisławia Śląskiego.

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 389 m2.

Na częściowo ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 

1106,59 m2 oraz garaż – 13,80 m2, budynek trafostacji – 8,10 m2, wiata – 15,42 m2 i magazyn 

– 50,26 m2. Obiekt biurowy 3 kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz budynku mieszczą się 

różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym, większe sale), 

pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Wjazd na nieruchomość od ulicy 

Daszyńskiego. Do dyspozycji rampa dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na działce 

utwardzony plac z miejsca parkingowymi.

Obiekt podłączony do sieci elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej. 

Nieruchomość po odświeżeniu do szybkiej adaptacji według własnych potrzeb na cele 

biurowo-usługowe. 

W skład nieruchomości wchodzą:

• budynek biurowy o pow. użytkowej 1106,59 m2

• budynek garażowy o pow. użytkowej 13,80 m
2

• budynek trafostacji o pow. użytkowej 8,10 m2

• wiata o pow. użytkowej 15,42 m2

• magazyn o pow. użytkowej 50,26 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1194,17 m2.

761/143

https://www.nieruchomosci.orange.pl/szczegoly_ogloszenia/1916/0/T00853

