
Nieruchomość na sprzedaż

Bestwina ul. Podzamcze 16



Miejscowość Bestwina woj. śląskie

Ulica, nr budynku ul. Podzamcze 16

Przedmiot sprzedaży

Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z dwóch

działek wraz z posadowionymi na nich budynkami: biurowym głównym

o powierzchni użytkowej 471,30 m2 oraz biurowym bocznym o powierzchni

użytkowej 243,30 m2

Działka ewidencyjna
Działki: nr 89/28 obszaru 1448,00m2 oraz nr 89/60 obszaru 11,00m2 o łącznym 

obszarze 1459,00m2

Księga wieczysta
Księga wieczysta KA1P/00051686/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w 

Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu własność

PODSTAWOWE INFORMACJE



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Dojazd do nieruchomości stanowi droga gminna (ul. Podzamcze) o nawierzchni bitumicznej,

w dobrym stanie technicznym. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa (sklepy)

oraz boisko sportowe. W odległości około 300m od nieruchomości znajduje się Urząd Gminy Bestwina,

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

❑ Teren nieruchomość jest płaski, kształtem zbliżony do kwadratu.

❑ Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Bestwina posiada obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała Rady Gminy nr XVIII/131/2020 z dnia 30 marca 2020 r. opublikowana w dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 03 kwietnia 2020 r. poz. 2926), zgodnie z którym działki nr 89/28 i 

89/60 oznaczone są symbolem: 

6.UU – Tereny zabudowy usługowej

- strefa ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych

- strefa ochrony kompozycji układu osadniczego



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Część nieruchomości zagospodarowana jest na wjazd oraz plac manewrowy o nawierzchni bitumicznej,

który jest w dobrym stanie technicznym, a w pozostałej części jest urządzona ozdobną zielenią.

❑ Nieruchomość posiada częściowe ogrodzenie (poza stroną frontową) wykonane z siatki w ramie stalowej

na podmurówce betonowej.

❑ Dwa budynki biurowe, którymi zabudowana jest nieruchomość są połączone fragmentem ściany

zewnętrznej (brak bezpośredniego przejścia pomiędzy budynkami). Budynki wzniesione w technologii

tradycyjnej murowanej. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 330,00m2. Zakończenie budowy przypada

na ok 1993 rok.

❑ Po sprzedaży całej nieruchomości z nabywcą zostanie zawarta umowa najmu zwrotnego dla pomieszczeń

placówki pocztowej o powierzchni 155,70m2, zlokalizowanych na parterze budynku głównego oraz dla

pomieszczeń o powierzchni 40,30m2, zlokalizowanych w części piwnicznej tego samego budynku.



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Budynek biurowy główny o powierzchni użytkowej 471,30m2, w tym powierzchnia użytkowa piwnic

156,70m2. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. Parter budynku

zajmowany jest przez placówkę pocztową o powierzchni 155,70m2. Dodatkowo placówka korzysta z części

pomieszczeń piwnicznych o powierzchni 40,30m2 oraz z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych.

❑ Na I piętrze budynku znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 39,80m2, który jest

pustostanem oraz pomieszczenia o łącznej powierzchni 34,80m2 zajmowane przez Orange Polska S.A..

Orange Polska S.A. w piwnicy ww. budynku zajmuje również pomieszczenia o sumarycznej powierzchni

23,30m2.

❑ Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków betonowych, fundamenty

żelbetowe. Elewacja budynku wykonana częściowo z tynku wapienno – cementowego oraz częściowo

z blachy trapezowej powlekanej.

❑ Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną trójfazową (400V), gazową, wodociągową, kanalizacyjną

(własne szambo), c.o. (kocioł gazowy, grzejniki płytowe oraz żeliwne żeberkowe).



PODSTAWOWE INFORMACJE

❑ Budynek biurowy boczny o powierzchni użytkowej 243,30m2, w tym powierzchnia użytkowa piwnic

i 3 garaży.

❑ Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną i w całości stanowi

pustostan. Na I i II piętrze znajdowały się pokoje gościnne o łącznej powierzchni użytkowej 176,00m2.

❑ Orange Polska S.A. w piwnicy ww. budynku zajmuje pomieszczenia o sumarycznej powierzchni 21,70m2.

❑ Umowa najmu z Orange Polska S.A. dotycząca łącznej powierzchni zajmowanej w obu budynkach zawarta

jest na czas nieoznaczony z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.

❑ Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną (własne szambo),

c.o. (kocioł gazowy współdzielony z budynkiem głównym), a ponadto w instalację odgromową.



ZABUDOWA

Teren nieruchomość jest płaski, kształtem

zbliżony do kwadratu. Dwa budynki biurowe,

którymi zabudowana jest nieruchomość są

połączone fragmentem ściany zewnętrznej

(brak bezpośredniego przejścia pomiędzy

budynkami). Budynki wzniesione w

technologii tradycyjnej murowanej z

bloczków betonowych, fundamenty

żelbetowe. Elewacje budynków wykonane

częściowo z tynku wapienno – cementowego

oraz częściowo z blachy trapezowej

powlekanej.

Budynek biurowy główny wyposażony w

instalację elektryczną trójfazową (400V),

gazową, wodociągową, kanalizacyjną,

(własne szambo), c.o. (kocioł gazowy,

grzejniki płytowe oraz żeliwne żeberkowe).

Budynek biurowy boczny wyposażony w

instalację elektryczną, gazową, wodociągową,

kanalizacyjną (własne szambo), c.o. (kocioł

gazowy współdzielony z budynkiem

głównym), a ponadto w instalację

odgromową.

Położenie  Bestwiny na mapie



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość położona jest przy

ul. Podzamcze w Bestwinie, w gminie

Bestwina, w północnej części powiatu

bielskiego, w województwie śląskim.

Ulica ta jest przecznicą głównej ulicy

Krakowskiej, która prowadzi do

Czechowic – Dziedzic odległych o

5km. Do centrum Bielska – Białej

odległość wynosi ok. 9 km.

Położenie Bestwiny na mapie



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Bestwina położona jest w południowej Polsce,

w województwie śląskim. Wieś leży w bliskiej

odległości od Drogi Krajowej nr 1 łączącej

północ Polski (Gdańsk) z południem

(Zwardoniem). Odległość do granicy

z Czechami w Cieszynie to około 40 km.

W odległości około 12 km położona jest

miejscowość uzdrowiskowa Goczałkowice

Zdrój. W promieniu 45 km znajdują się

miejscowości wypoczynkowe takie jak: Wisła,

Ustroń, Szczyrk czy Żywiec.

Położ

Bestwina

Położenie Bestwiny na mapie Polski



POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Ulica Podzamcze przy której położona jest

nieruchomość jest drogą lokalną, łączącą

się z ulicą Krakowską, prowadzącą do

Czechowic – Dziedzic. W bezpośrednim

sąsiedztwie nieruchomości posadowiony

jest rząd budynków usługowych (sklep

spożywczy, sklep mięsny, piekarnia).

Naprzeciw znajduje się boisko piłkarskie

klubu LKS Bestwina. W promieniu około

500 m mieści się bank, Urząd Gminy,

apteka, biblioteka, zespół szkolno -

przedszkolny oraz będący w trakcie

budowy market spożywczy.



Kontakt: 

Poczta Polska S.A.

Ośrodek Infrastruktury w Katowicach

pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7,  40-940 Katowice,  pokój nr 420

Telefon: +48 519 034 724, 32/25 32 349

e-mail: anna.tabak-krawczyk@poczta-polska.pl

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.


