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Sprzedaż nieruchomości nastąpi z najmem zwrotnym, gdzie Poczta

Polska S.A. zostanie najemcą pomieszczeń w budynku biurowym o

pow. użytkowej około 285,00 m kw.

Katowice, ul. Pocztowa 9 
grunt zabudowany

Powierzchnia gruntu: 2309 m kw.

Położenie: Katowice Pocztowa 9

Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego

Zabudowa: 

1. Budynek biurowy o pow. 5 944,95 m kw.

2. Budynek  niemieszkalny o pow. 59,69 m kw.

https://www.google.pl/maps/place/Pocztowa+9/@50.2580599,19.0201751,146m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4716ce48047ddeff:0x930ac5d10dd339e1
https://www.google.pl/maps/place/Pocztowa+9/@50.2580599,19.0201751,146m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x4716ce48047ddeff:0x930ac5d10dd339e1


Przedmiot sprzedaży:

Obiekt pochodzi z przełomu XIX i XX wieku – murowany
z cegły ceramicznej, podpiwniczony, o pięciu kondygnacjach
naziemnych – w części biurowej, z poddaszem użytkowym
częściowo jako powierzchnia magazynowa, podpiwniczony.
Budynek gospodarczy na zapleczu nieruchomości – murowany,
jednokondygnacyjny.

Obiekty wyposażone są w instalacje: energetyczną, wodną,
kanalizacyjną (miejską), gazową i telefoniczną. System centralnego
ogrzewania – własna kotłownia olejowo-gazowa.



Przedmiot sprzedaży:

Miejscowość Katowice

Ulica, nr budynku ul. Pocztowa 9

Powierzchnia budynków 1) Budynek biurowy – 5 944,95 m kw.

2) Budynek gospodarczy – 59,69 m kw.

Działka ewidencyjna Nr 74 obszaru 2 309 m kw.

Księga wieczysta KW nr KA1K/00073420/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w 

Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych

Stan prawny gruntu Użytkowanie wieczyste



Grunt:

Działka o pow. 2309 m2 o kształcie pięcioboku położona jest przy zbiegu ulic Pocztowej i Dworcowej. Teren działki zabudowany
w 80% powierzchni. Wjazd na nieruchomość bramami od strony ul. Pocztowej. Teren zabudowany wzdłuż granic – w przerwach
ogrodzenie murowane, bramy wjazdowe metalowe. Z przyległych ulic dostępne jest uzbrojenie: gazowe, wodne, kanalizacyjne
energetyczne, teletechniczne oraz co – około 60m od nieruchomości.
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze centralnego
ośrodka usługowego Śródmieście – obszar przestrzeni publicznych głównych. Nieruchomość znajduje się w gminnej ewidencji
zabytków prowadzonej przez Biuro Konserwatora Zabytków UrzęduMiasta Katowice.



Lokalizacja i dostępność komunikacyjna:

Nieruchomość położona jest w Katowicach, obręb Śródmieście - Załęże przy ul. Pocztowej – w Ścisłym centrum Katowic
w odległości około 150m od rynku. Od północy działka graniczy z nieruchomością zabudowaną obiektami Urzędu Miejskiego,
od zachodu – z terenem użytkowanym jako parking, od południa do nieruchomości przylega ul. Dworcowa, po drugiej
stronie ulicy biegną tory kolejowe – przy dworcu kolejowym w Katowicach. Od strony wschodniej – frontowej biegnie ulica
Pocztowa, wzdłuż której dominuje zabudowa zwarta – budynki 4 i 5–kondygnacyjne, wykorzystywane jako pomieszczenia
biurowe, m. in. UrzęduMiejskiego i Prokuratury, z usługami i handlem w parterze.



Zabudowa:

Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami: budynkiem biurowym pięciokondygnacyjnym podpiwniczonym z poddaszem
użytkowym o pow. użytkowej 5944,95m2 z przełomu XIX i XX wieku oraz budynkiem niemieszkalnym jednokondygnacyjnym
o pow. użytkowej 59,69m2. W budynku biurowym na poziomie piwnic mieszczą się pomieszczenia
magazynowe, warsztatowe i techniczne oraz kotłownia wyposażona w 2 kotły gazowo – olejowe. Posadzka w kotłowni wykończona
płytkami ceramicznymi, ściany – glazura, drzwi stalowe. Część frontowa parteru stanowi salę operacyjną: posadzka, filary, lady
marmurowe. Na tyłach znajdują się pomieszczenia zaplecza –magazynowe, gospodarcze, socjalne. Na pierwszym piętrze, podobnie
jak na parterze znajduje się sala operacyjna wykończonamarmurem. Po dwóch stronach Sali znajdują się pomieszczenia gabinetowe
z zapleczem socjalnym oraz skarbiec. W części gabinetowej posadzka – parkiet
dębowy, obniżony strop, ściany – płyty kartonowo – gipsowe.



Zabudowa:

W korytarzach – posadzka gresowa. Drugie, trzecie
i czwarte piętro to powierzchnie biurowe z zapleczem
socjalno-sanitarnym – podłogi PCV i gres. Dach
o konstrukcji drewnianej, kryty papą i dachówką.
Klatka schodowa od strony ul. Dworcowej: schody
częściowo drewniane, częściowo stalowo-żelbetowe.
Druga klatka schodowa – schody granitowe,
balustrady z elementów kutych z poręczami
drewnianymi. Klatki schodowe wyposażone są
w automatyczny system oddymiania. Budynek
wyposażony jest w dźwig osobowy – od parteru do IV
piętra. Sanitariaty wykończone płytkami ceramicznymi
podłogowymi i ściennymi. Okna w części frontowej -
drewniane zespolone, okna wychodzące na zaplecze -
PCV. Drzwi aluminiowe, przeszklone oraz typowe,
płytowe pełne. Grzejniki aluminiowe. Obiekt
wyposażony w instalacje: energetyczną, wodną,
kanalizacyjną (miejską), gazową i teletechniczną.
System centralnego ogrzewania - własna kotłownia
olejowo - gazowa.





Dziedziniec
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Prestiżowa lokalizacja



Klatka schodowaKorytarz



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

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.



Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.  

Kontakt: 

Urszula Wojtyna

Pion Infrastruktury  Wydział Zarządzania Nieruchomościami

w Katowicach 

Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice 

Telefon: 32 253 23 49 lub 48 519034724

E-mail: urszula.wojtyna@ poczta-polska.pl 

W sprawie oględzin nieruchomości:

Adam Mandrykowski

Telefon:  32 609 49 39 lub 48 502088628

E-mail:  adam.mandrykowski@ poczta-polska.pl 

mailto:Urszula.Wojtyna@katowice.poczta-polska.pl

