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Ta strona używa Cookies. Dowiedz się

więcej o celu ich używania. Korzystając ze
strony wyrażasz zgodę na używanie

cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami
przeglądarki.  
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Najem lokali użytkowych:
 
SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na Osiedlu "Tysiąclecia" w Katowicach w pawilonach
handlowych wolnostojących oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Lokale użytkowe zlokalizowane są na Osiedlu
gdzie zaspakajają potrzeby swoich kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Lokale użytkowe posiadają wysoką jakość,
funkcjonalność, atrakcyjną lokalizację, dobre połączenie komunikacji miejskiej i samochodowej, liczne parkingi wokół
pawilonów handlowych i budynków mieszkalnych.
Warunkiem zawarcia umowy lokalu użytkowego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej najem lokalu użytkowego oraz
przedłożenie kserokopii wpisu z handlowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 
SM "Piast" oferuje najem lokali użytkowych na zasadzie umowy najmu na działalność handlowo-usługowo lub
biurową, lokale położone w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na małe sklepiki, punkty usługowe, biura itp.
przy ulicy:

Tysiąclecia 1 o pow. 8,16 m2 (kiosk wolnostojący obok przystanku na sprzedaż prasy, biletów itp.)

Piastów 9 o pow. 40,50 m2 (wolny od 01.12.2022 r.)

 
Tereny z parkingami i placami składowymi:
 
Ponadto SM "Piast" oferuje najem:

Miejsca postojowe w parkingach krytych i otwartych na terenie Zaplecza Technicznego Spółdzielni przy ulicy Tysiąclecia
84A w Katowicach na zasadzie abonamentu miesięcznego:

parking otwarty - 96,00 zł/m-c + VAT,
parking kryty - 155,00 zł/m-c + VAT - obecnie brak wolnych miejsc.

 
oraz w budynkach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, 2A, 4, 4A, 6, 9 i 10 w Katowicach w następujących formach:

opłata za miejsce postojowe wygrodzone siatką - 165,00 zł/m-c + VAT
opłata za miejsce postojowe otwarte - 155,00 zł/m-c + VAT
opłata za miejsce postojowe dla jednośladów - 77,00 zł/m-c + VAT

 
Bliższych informacji odnośnie najmu udziela:
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Zespół Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego
ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach, pok. nr 14 
tel.: 32 254-65-05 wew. 143-145, fax: 254-10-25
e-mail: pm@smpiast.pl
 
 

Wynajem sali konferencyjnej:
 

mailto:pm@smpiast.pl
http://www.smpiast.pl/images/wynajemsali.png
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(kliknij, aby powiekszyć)

 
 
Więcej informacji oraz rezerwacje sali:
 
tel.: 32 254-65-05
e-mail: sekretariat@smpiast.pl
 

 
następna »
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