
Hotel Refleks 
 
1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. Położenie terenowe 

Nieruchomość położona w Toruniu, w strefie pośredniej miasta, na terenie 
osiedla mieszkaniowego "Osiedle Chrobrego". W pobliżu - ok. 1km znajduje się 
toruńska starówka, obok skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Bażyńskich. 

 
1.2. Istniejąca zabudowa 

Budynek hotelowy z zapleczem. 
Parametry techniczne 
Powierzchnia ogólna Po = 2037,37 m2 
Powierzchnia zabudowy Pz = 491,13 m2 
Kubatura K = 7650 m2 
 

1.3. Potencjał rozwoju 
Teren umożliwiający niewielką rozbudowę. 

1.4. Strefy ochronne 
Brak. 

1.5. Sposób wykorzystania 
Nieruchomość jest wykorzystywana jako hotel z zapleczem administracyjnym, 
socjalnym, niewielkim barem, oraz niewielką salą konferencyjną. 
Przy budynku zlokalizowany jest parking. 

1.6. Usługi, handel i komunikacja 
Nieruchomość jest zlokalizowana na terenie osiedla mieszkaniowego. 
Podstawowy handel, usługi i komunikacja w pobliżu. W odległości około 100m 
znajduje się większy obiekt handlowy i usługowy - zespół sklepów "Kwadrat" (na 
południowy zachód), a nieco dalej LIDL. 
Na sąsiedniej działce znajduje się szkoła podstawowa. 
W kierunku północno zachodnim znajduje się kościół. Około 250 m dalej znajduje 
się kryty basen. 
Przystanki tramwajowe w odległości około 300m. 
Dworzec kolejowy - Toruń Wschodni w odległości około 1,2 km. 

1.7. Sąsiedztwo 
Tereny mieszkaniowe wielorodzinne - bloki i wieżowce, przedszkola, sklepy, 
szkoła, kościół, tereny zielone. 

1.8. Zagrożenia ekologiczne 
Przeciętne dla całej miejscowości, oddzielnych badań nie prowadzono. 
 

2. GRUNT 
 
2.1. Powierzchnia gruntu: 2237 m2 
2.2. Nachylenie gruntu: do 5% - stwierdzenie wizualne, bez pomiaru 
2.3. Warunki geotechniczne przeciętne 
2.4. Kształt działki: wielokąt o zwartym kształcie zbliżonym do prostokąta. 
2.5. Wystawa : zachód 
2.6. Urządzenie działki 

Od strony zaplecza teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z elementów stalowych na 
słupkach murowanych. Brama stalowa z automatem. 



Parking, drogi i chodniki z nawierzchnią z polbruku. Stan techniczny dobry.     
Zieleń ozdobna (trawa, krzewy, drzewa), oświetlenie terenu. 
 
 
 

2.7. Przyległa ulica lub droga 
Bezpośrednie połączenie z drogą publiczną - z ulicą Wojska Polskiego. Obok 
skrzyżowanie z ulicą Bażyńskich. Nawierzchnia asfaltowa z chodnikami, 
oświetleniem, kanalizacją. Średni ruch pojazdów. 
Około 250m na północ znajduje się jedna z głównych ulic miasta - ulica 
Kościuszki z dużym ruchem i liniami tramwajowymi i autobusowymi. 

2.8. Ogólnodostępne instalacje 
woda, kanalizacja, gaz, kable energetyczne i telefoniczne, ciepłociąg. 

 
3.  BUDYNEK HOTELOWY 

 
Opis budynku: 
Rok budowy: lata 60-te, przebudowa w 1996r. Remont w latach 2011-2012 
obejmujący klatkę schodową i hall na parterze. 
Budynek jest 5 kondygnacyjny. W części podpiwniczony. 
Znajdują się w nich część hotelowa (61 pokoi - 96 miejsc noclegowych) z 
recepcją, bar hotelowy na 30 miejsc z pomieszczeniami niewielkiego zaplecza 
kuchennego i magazynowego, sala konferencyjna na 20 miejsc. 
 
Struktura pokoi hotelowych: 
4 pokoje trzyosobowe (12 miejsc) 
14 pokoi dwuosobowych typu studio (28 miejsc) 
11 pokoi dwuosobowych (22 miejsc) 
30 pokoi jednoosobowych (30 miejsc) 
2 apartamenty dwuosobowe (4 miejsca) 
 
Funkcja: hotel ** (wg kategoryzacji) oferujący typowe pobyty hotelowe (noclegi, 
śniadania), 
Organizowane są tam również imprezy o różnym charakterze i wielkości. 
Obiekt przystosowany do działalności całorocznej. 
Poza standardowymi usługami hotelowymi umożliwia on również  
przeprowadzanie szkoleń. 
Konstrukcja: tradycyjna z elementami uprzemysłowionymi 
Ściany: murowane, ocieplone, tynk zewnętrzny. 
Ścianki działowe: murowane. 
Stropy: gęstożebrowe, system DZ3 
Stropodach: konstrukcja żelbetowa. 
Dach płaski z żelbetowych elementów prefabrykowanych, pokrycie z papy. 
Stolarka i ślusarka: okna z tworzyw sztucznych, typowe, drzwi typowe płycinowe 
- w części nowe. 
Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe. 
Posadzki: w pokojach i korytarzach hotelowych wykładziny z tworzyw sztucznych 
- dywanowe. 
Płytki ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych, barowych, hallu 
i w sali konferencyjnej. 



Tynki i okładziny: tynk wewnętrzny, malowany, okładziny z płytek ceramicznych 
w częściach sanitarnych i zaplecza. Panele ścienne z tworzyw sztucznych na 
korytarzach. 
Instalacje: elektryczność, woda, kanalizacja, c.o., gaz, wentylacja grawitacyjna i 
mechaniczna,instalacja telefoniczna, TV kablowa, instalacja alarmowa - ppoż. 
Klimatyzacja w barze i sali konferencyjnej. 
Budynek z lat 60-tych adaptowany dla obecnej funkcji. 
Część gastronomiczna - bufet śniadaniowy zapleczem kuchennym. Hotel 
posiada zgodę na sprzedaż tylko piwa (nieruchomość sąsiaduje ze szkołą 
podstawową, w pobliżu kościół.) 
Budynek zmodernizowany w latach 90- tych. 
Swobodny dostęp pojazdów, parkowanie i dostawa. 

 


