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Dotyczy:  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, położonym w Mysłowicach przy ulicy 
Spacerowej 21 (KW nr KA1L/00024866/5) 
 
 

 
Grunt (działka) 

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo 
własności budynku i budowli nieruchomości zabudowanej 
budynkiem restauracyjnym.                                                                                               
 
Działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnymi: 1211/58, 
1212/58, o powierzchni łącznej 1.458 m

2 

 

 

 
 
Opis Nieruchomości 

Budynek składa się z dwóch połączonych ze sobą części                  
o różnej wysokości. Każdy z nich posiada własny 
dwuspadowy dach. Obiekt piętrowy z poddaszem 
użytkowym, niepodpiwniczony z zabudowanym tarasem, 
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.  
 
Nieruchomość obecnie wykorzystywana jako 
restauracja. 
W budynku znajdują się trzy wydzielone sale: restauracyjna, 
konferencyjno – szkoleniowa oraz kameralna. Budynek 
wyposażony w instalację monitoringu, klimatyzację, 
ogrzewanie gazowe oraz elektryczne, stolarka okienna                          
i drzwiowa drewniana o wysokim standardzie, podłogi: 
parkiet, kamień naturalny oraz glazura. Pomieszczenia 
kuchenne oraz łazienki – ściany i podłogi wyłożone glazurą.  
Parter 240m2, sala bankietowa (30-40 gości), kuchnia                   
z pomieszczeniami gospodarczymi i magazynami, biuro i 
pokój personelu, portiernia oraz sanitariaty. 
Pierwsze piętro: 211m2, dwie sale konsumpcyjne 80-120 
gości), zaplecze socjalne i gospodarcze, sanitariaty. 
Sale konsumpcyjne z wyjściem na zabudowany, przeszklony 
taras o powierzchni 69m2. 
Drugie piętro: 83m2, 3 pokoje gościnne – w każdym węzeł 
sanitarny z kabiną natryskową, jeden apartament – węzeł 
sanitarny z wanną, sanitariaty oraz magazyn. 
Kuchnia 

 
 
 
 

Parametry techniczne 
budynku 

Stan techniczny dobry. 
Standard wysoki. 
Rok budowy 1987 
Lata modernizacji: 1999.2001.2005 
Powierzchnia zabudowy: 312.90m2 
Powierzchnia użytkowa:  561,35m2 
Powierzchnia całkowita: 672.80 m2 
Kubatura:                        2040.00m3 
 

 

Opis głównych cech 
nieruchomości 

Nieruchomość położona jest w Mysłowicach, dzielnicy 
Wesoła przy Al. Spacerowa w pierwszej linii zabudowy – 
stanowią jeden kompleks. W bezpośrednim sąsiedztwie 
nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane, tereny 
zieleni. Lokalizacja atrakcyjna. Komunikacja bardzo dobra. 
Dojazd stanowi istniejąca droga o nawierzchni utwardzonej 
asfaltowej – z dwóch stron nieruchomości. 
Uzbrojenie terenu – sieci: energetyczna, wodociągowa, 
teletechniczna. Ogrodzona i oświetlona. Kształt działki 
regularny, teren płaski, otoczony lasem.   
 
 

 

http://www.okbank.pl/


Lokalizacja 

Nieruchomość położona pomiędzy drogą Katowice – Tychy 
oraz autostradą Cieszyn – Warszawa, co powoduje, że 
miejsce jest łatwo dostępne w otoczeniu zieleni 
murckowskiego lasu 
 

 

Ograniczenia w 
rozporządzaniu 
nieruchomością 

BRAK  

 
Pozostałe informacje 
 

Możliwość zakupu 
nieruchomości 
 

 
Egzekucja komornicza, II termin licytacji wyznaczony na 
dzień 26.03.2021r. 
 

 

Cena oszacowania 
 
1.344.390,00 zł brutto 
 

 

Cena wywołania 
 
896.260,00 zł brutto 
 

 

Obwieszczenie o II 
terminie licytacji 

Szczegółowa informacja o licytacji na następnej stronie.  

 
 
 
Dane do kontaktu: 
 

O.K. Bank Spółdzielczy 
Poniedziałek - Piątek 
w godzinach od 7.15 do 15.15 
tel. 32 33 91 829  
mail:dwt@okbank.pl 
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 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą Centrali w Warszawie – Grupa BPS       System Ochrony Zrzeszenia BPS 
 

Uczestnik ogólnopolskiego projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży   
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