
Katowice ul. Rolna 7, 7a, 8a
woj. śląskie 
ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ KOMERYCYJNA 
PRZYGOTOWYWANA DO SPRZEDAŻY
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z posadowionymi 
na niej budynkami, stanowiącymi odrębną nieruchomość 

_____________________________________________ 



Miejscowość Katowice  woj. śląskie 

Ulica, nr budynku Rolna 7, 7a, 8a

Powierzchnia budynków
Nieruchomość jest zabudowana kompleksem 14 budynków o  łącznej powierzchni użytkowej

9 617,49m2. Budynki spełniają funkcję: usługową oraz transportu i łączności

Działka ewidencyjna

122/8, 122/11, 125/6, 162/1 (działka wyłączona ze sprzedaży), 162/4, 122/10, 125/5, 162/4, 

122/13, 122/26, 122/27, 122/28, 162/3 o łącznej powierzchni 3,7635 ha, obręb 0003 Ligota, 

karta mapy 30

Księga wieczysta
Księgi wieczyste nr: KA1K/00012945/5, KA1K/00133741/9, KA1K/00104206/5,
KA1K/00144964/8, prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód XI Wydział Ksiąg 

Wieczystych 

Stan prawny gruntu użytkowanie wieczyste 

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Nieruchomość położona jest na 11 działkach o sumarycznej powierzchni 3,7635 ha, zabudowanych 14 budynkami, stanowiącymi

własność Poczty Polskiej S.A.

❑ Nieruchomość w całości jest ogrodzona i pilnowana, teren jest płaski.

❑ Na terenie nieruchomości znajdują się place składowe i manewrowe, przy budynku Zajazdu Dyliżans znajduje się ogrodzony parking.

Dostęp do części nieruchomości zapewniony jest drogami wewnętrznymi o nawierzchni asfaltowej od ul. Rolnej, do części budynków

dostęp jest bezpośrednio z ul. Rolnej. Wzdłuż ulicy znajduje się zieleń urządzona i elementy małej architektury: murki, gazony i ławki.

❑ Nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami: U/KS – oznaczającym tereny zabudowy usługowej użyteczności

publicznej oraz stacji paliw, 2 KG – tereny garaży.

❑ Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną, sieć kanalizacji deszczowej, gazową oraz

teletechniczną.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

❑ Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Katowice,

dzielnica Ligota, powiecie katowickim, w odległości ok. 100m od

ul. Mikołowskiej, ok. 2km od autostrady A4 i w odległości ok. 4km od

centrum miasta. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa

wielorodzinna oraz Centrum Przesiadkowe Brynów, a w niedalekiej

odległości znajduje się galeria handlowa LIBERO.

❑ Katowice są miastem na prawach powiatu w południowej Polsce,

siedzibą władz województwa śląskiego, jednym z głównych ośrodków

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największym pod względem

ludności miastem konurbacji aglomeracji górnośląskiej. Katowice leżą

na trasie głównych szlaków krajowych i międzynarodowych zarówno

drogowych, jak i kolejowych. W pobliżu Centrum Katowic przebiega

autostrada A4 oraz Droga Trasa Średnicowa DTŚ, czyli droga

expressowa, łącząca największe miasta aglomeracji i będąca jej

„kręgosłupem”. Katowice leżą w sercu ogromnego zurbanizowanego

obszaru, tworzonego przez 16 miast z blisko 3 milionami mieszkańców.

W pobliżu, w Pyrzowicach funkcjonuje Międzynarodowy Port Lotniczy

Katowice-Pyrzowice.

Położenie miasta Katowice



MIASTO KATOWICE

Katowice stanowią ważny w skali kraju ośrodek gospodarczy,

ze znacznym udziałem działalności produkcyjnej. Są również

ośrodkiem koncentracji specjalistycznych usług medycznych, funkcji

akademickiej, kulturalnej oraz sportowej. Katowice położone są na

przecięciu ważnych szlaków europejskich.



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Ulica Rolna przy której położona jest 

nieruchomość usytuowana jest w południowej 

dzielnicy Katowic - w Ligocie. Po drugiej 

stronie nieruchomości znajduje się 

hipermarket OBI,  restauracja Mc Donald’s.  

W pobliżu funkcjonują markety LIDL i ALDI, 

a w niedalekiej odległości położona jest 

Galeria Handlowa LIBERO.

W bliskiej odległości nieruchomości położona 

jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

. 

Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth



Nieruchomość jest bardzo dobrze 

skomunikowana, gdyż posiada dogodny 

dojazd zarówno samochodem jaki środkami 

komunikacji miejskiej ze względu na 

pobliskie Centrum Przesiadkowe. 

W niedalekiej odległości jest autostrada A4 

oraz droga krajowa 81, której przedłużeniem 

jest droga wojewódzka 941.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

▲Tychy



Nieruchomość zabudowana jest kompleksem 14 budynków, na które składają się następujące budynki: administracyjny, dyspozytorni, 

hali garażowej, hali napraw SO, hali OC i OT, budynek magazynu centralnego, stacji paliw, budynek warsztat uczniowski, budynek 

wentylatorni 1 , budynek wentylatorni 2, wiaty magazynowej, Zajazdu Dyliżans oraz dwa budynki garażowe.

ZABUDOWA

Lp. Rodzaj budynku
Powierzchnia użytkowa 

w  m2

Powierzchnia całkowita 

w  m2

1. budynek administracyjny 1 129,67 1 228,75

2. budynek dyspozytorni 335,32 389,58

3. budynek hali garażowej 1 620,00 1 620,00

4. budynek hali napraw SO 1 657,69 1 657,69

5. budynek hali OC i OT 914,49 914,49

6. budynek magazynu centralnego 881,00 881,00

7. budynek stacji paliw 121,00 121,00

8. budynek warsztat uczni 224,70 224,70

9. budynek wentylatorni 1 35,00 35,00

10. budynek wentylatorni 2 35,00 35,00

11. budynek wiaty magazynowej 238,00 238,00

12. budynek Zajazdu Dyliżans 2 394,02 2 493,33

13. budynek garażowy 15,80 15,80

14. budynek garażowy 15,80 15,80



Kontakt: 

www.nieruchomosci.poczta-polska.pl

WKRÓTCE   NOWE   INFORMACJE   NA   TEMAT   SPRZEDAŻY  …….

Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony

Poczty Polskiej S.A. oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy, jak również jakiegokolwiek

zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego nabywca

powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan

nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w dacie oględzin/sprzedaży.


