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NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH 

W

MIĘDZYLESIU 



O PKP S.A.

www.pkpsa.pl/nieruchomosci

2

Nasze oferty wynajmu i sprzedaży nieruchomości umieszczane są na stronie internetowej:

www.pkpsa.pl/nieruchomosci

Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. zarządza 
ponad 100 tys. nieruchomości na sprzedaż i wynajem 
w całej Polsce. 

Należą do nas dworce kolejowe, lokale użytkowe, budynki 
magazynowe, grunty, nieczynne linie kolejowe, mieszkania



PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu posiada 

w swojej ofercie do zagospodarowania nieruchomości zlokalizowane na terenie 

stacji kolejowej Międzylesie. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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LOKALE UŻYTKOWE W BUDYNKU DWORCA
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POSZUKUJESZ ATRAKCYJNEGO LOKALU DLA SWOJEGO BIURA, SZUKASZ WYJĄTKOWEJ 

LOKALIZACJI.

PKP S.A. POSIADA W SWOJEJ OFERCIE IDEALNE LOKALE DO PROWADZENIA BIUR, 

PRZEZNACZONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ  HANDLOWO – USŁUGOWĄ, Z PRZEZNACZENIEM NA 

HOSTEL.

Wyremontowany, przepiękny budynek dworca kolejowego w Międzylesiu może stanowić idealne miejsce dla ciebie.

Zalety: ruch tranzytowy między Polską, a Czechami, przy międzynarodowej linii kolejowej Wrocław – Praga, lokalizacja

budynku w malowniczej miejscowości, codzienny ruch podróżnych, dogodny dojazd, część z proponowanych przez

nas lokali posiada osobne wejścia.

Nietypowe miejsce jakim jest budynek dworca kolejowego będzie dodatkowym atutem.

W swojej ofercie posiadamy lokale o powierzchni użytkowej od 17,30 m2 do 295,40 m2. Lokale zlokalizowane na

parterze oraz I piętrze budynku z wejściem z poczekalni bądź niezależne od ulicy lub peronu I. Lokale składające się

z jednego pomieszczenia bądź kompleksu pomieszczeń z zapleczem socjalnym, wyposażone w instalacje elektryczną

i teletechniczną.



KOMPLEKS BUDYNKÓW EKSPEDYCJI

www.pkpsa.pl/nieruchomosci

5

Kompleks budynków ekspedycji składa się z dwóch budynków – ekspedycji parterowej 

i ekspedycji piętrowej, budynki połączone są ze sobą ścianą szczytową od 

strony południowej.

Powierzchnia budynków:  2 014,80 m² 

Możliwości zagospodarowania: centrum transportowo-logistyczne, spedycja, produkcja 

nieuciążliwa – część pomieszczeń doskonale nadaje się na laboratorium.

Infrastruktura: cały obiekt wyposażony w instalację elektryczną, podłączony jest do sieci 

telefonicznej i Internetu, pomieszczenia ogrzewane z w pełni zautomatyzowanej kotłowni centralnej, 

zasilanej na olej opałowy.



KOMPLEKS BUDYNKÓW EKSPEDYCJI - DANE PODSTAWOWE

Budynek ekspedycji piętrowej o powierzchni 1157 m2 to obiekt trójkondygnacyjny,

w budynku znajdują się pomieszczenia biurowe w większości z zapleczem socjalnym

i osobnymi sanitariatami. W części parterowej znajduje się sala konferencyjna. Część pomieszczeń

doskonale nadaje się na laboratorium - płytki ceramiczne na ścianach i podłogach.

Budynek ekspedycji parterowej o powierzchni 857,80 m2 to obiekt jednokondygnacyjny, w budynku

znajdują się pomieszczenia biurowe z sanitariatami oraz dwa pomieszczenia magazynowe o łącznej

powierzchni 214,60 m2. Wokół budynku znajduje się betonowa rampa z możliwością dojazdu

z możliwością dojazdu zarówno samochodem ciężarowym jak i transportem szynowym.
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BUDYNEK BYŁEJ STRAŻY GRANICZNEJ
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Przedmiotem oferty jest dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 1 259,50 m2 byłej Straży

Granicznej.

Nieruchomość po gruntownej modernizacji wyposażona jest w system sygnalizacji

przeciwpożarowej, sygnalizację napadowo-włamaniową, wentylację mechaniczną, centralne

ogrzewanie oraz instalację elektryczną. Budynek podłączony jest do sieci telefonicznej

i Internetu.



BUDYNEK BIUROWY, WIATA, TORY BOCZNICOWE
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Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym, wiatą warsztatową oraz 

torami bocznymi

Powierzchnia gruntu: 1,4658 ha

Powierzchnia budynku biurowego: 309,70 m2

Wiata – powierzchnia użytkowa: 1442 m2

Tory – długość: 446,00 m

Możliwości zagospodarowania: naprawa, modernizacja, remont taboru kolejowego.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie działki nr 334/23 o pow. 1,4658 ha, AM-1 obręb 

Międzylesie.



Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy do kontaktu

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 

we Wrocławiu, 

ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, 

Wydział Handlowy tel. (74) 637 38 46, (71) 717 59 57 


