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OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 

1. NA SPRZEDAŻ, 

2. POD WYNAJEM.  

3. SPRZEDAŻ TERENU. 

Bardzo atrakcyjny teren inwestycyjny przeznaczony pod budowę hal produkcyjnych lub 
magazynowych, ewentualnie na sprzedaż. Właścicielem terenu jest Wrocławska firma, specjalizująca 
się w budownictwie komercyjnym, przemysłowym oraz mieszkaniowym, świadcząca usługi jako 
generalny wykonawca robót budowlanych. Firma „Arkop” oferuje ponad 13,5 hektara doskonale 
położonych i skomunikowanych gruntów. Oferowany teren w całości znajduje się w wydzielonej 
strefie aktywności gospodarczej, o łącznej powierzchni ok. 131,5ha. 
 
Lokalizacja: 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gminie Kostomłoty, bezpośrednio przy planowanym 
węźle autostradowym Kostomłoty łączącym autostradę A4 i drogę krajową nr 5. Teren w całości 
znajduje się w strefie aktywności gospodarczej.  
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji przebiega autostrada A4, stanowiąca część 
międzynarodowego korytarza komunikacyjnego Berlin – Drezno – Wrocław – Katowice - Kraków – 
Lwów – Kijów oraz na kierunku północ – południe w odległości około 450m znajduje się droga 
krajowa nr 5, łącząca Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Kamienną Gorę, prowadząca do przez 
przejście graniczne w Lubawce na teren Republiki Czeskiej. Na skrzyżowaniu szlaków powstał węzeł 
drogowy Kostomłoty Generujący ruch kołowy o dużym natężeniu w wyżej wspomnianych kierunkach. 
Dodatkowo Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku przewiduje te szlaki jako 
najistotniejsze dla regionu i w dużej mierze całego kraju, które postawią Dolny Śląsk w pozycji 
jednego z najważniejszych regionów węzłowych. Węzeł Kostomłoty, według strategii korytarzy 
transportowych, będzie istotnym przystankiem w ramach III korytarza łączącego zachodnią i 
wschodnią Europę (Berlin – Kijów). Co za tym idzie, jego okolice staną się bardzo dogodnym miejscem 
do prowadzenia działalności logistycznej, dystrybucyjnej, magazynowej a także produkcyjnej. 
 
Bardzo dużym atutem lokalizacji jest bliskość największych ośrodków miejskich, przemysłowych, 
biznesowych w regionie: 
▪ Wrocław – ok. 30km. 
▪ Legnica – ok. 45km. 
▪ Wałbrzych – ok. 40km. 
▪ Jelenia Góra – ok. 70km. 
▪ Lubin – ok. 55km. 
▪ Świdnica – ok. 25km. 
▪ Wrocławski Port Lotniczy (w tym Cargo, Urząd Celny) – ok. 20km.   



Lokalizacja 

 
 
Atuty Lokalizacji: 
▪ teren w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 – węzeł Kostomłoty i drogi krajowej nr 5 
▪ bliskość lotniska – ok. 15km ( Cargo, Urząd Celny ). 
▪ bardzo dobre połączenia komunikacyjne z największymi miastami w regionie. 
▪ bardzo dogodna lokalizacja do prowadzenia działalności logistycznej, magazynowej. 
 
Działki wchodzące w skład terenów inwestycyjnych: 
 

nr działki: nr KW powierzchnia 

467/3 35526 2,2751ha 

467/4 34762 2,0700ha 

468/4 4422 5,5382ha 

468/6 35833 2,5139ha 

469/2 37749 1,2864ha 

ŁĄCZNIE : --------------- 13,6836ha 

 
Wyrys z mapy ewidencyjnej:



Położenie  
Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą odchodząca od trasy krajowej nr 5. Teren jest 
bardzo dobrze wyeksponowany, a obiekty, które na nim powstaną będą doskonale widoczne z autostrady i 
drogi krajowej nr 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teren w całości znajduje się w strefie aktywności gospodarczej – powierzchnia całego terenu 
objętego strefą to 131,69ha, z czego nieruchomości na terenach przeznaczonych pod nowe 
zainwestowanie stanowią własność:  

▪ Gminy Kostomłoty – 0,4597ha 
▪ Agencji Nieruchomości Rolnych – 88,65ha 
▪ Prywatną – 42,57ha 

 
Tereny sąsiednie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone zostały pod 
zabudowę przemysłową, usługową oraz działalność bazową dla obsługi transportu, w tym stacje 
paliw, myjnie, parkingi i postoje dla samochodów ciężarowych i dostawczych.  
 
Rodzaje transakcji, którymi zainteresowana jest firma ARKOP: 
1. Sprzedaż wybudowanego obiektu, wraz z pomieszczeniami biurowymi, oferta dostosowana do 

wymagań i rodzaju prowadzonej działalności klienta. 
- możliwe dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności z zakresu: 

▪ produkcja, 
▪ magazynowanie, 
▪ składowanie, 
▪ logistyka. 

 
2. Wynajem Hali, wraz z pomieszczeniami biurowymi, oferta dostosowana do wymagań i rodzaju 

prowadzonej działalności klienta lub klientów. (wynajem obiektu jako całości jednemu klientowi 
lub kilku mniejszym).  

- możliwe dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności z zakresu: 
▪ produkcja, 
▪ magazynowanie, 
▪ składowanie, 
▪ logistyka. 

 
3. Sprzedaż lub dzierżawa gruntu (istnieje możliwość wydzielenia mniejszych działek). 
 
Uzbrojenie terenu: 
 

Istniejąca infrastruktura techniczna 
Energia elektryczna – sieć energetyczna średniego napięcia (20kV) poprowadzona wzdłuż 
drogi krajowej nr 5 
▪ Napięcie     20kV, 380V 
▪ Dostępna moc    1 – 2 MW 
 
Gaz 
▪ Średnica rurociągu     0,3m 
▪ Odległość od granicy działki  1400m 
 
Woda – sieć wodociągowa poprowadzona wzdłuż drogi krajowej nr 5 
▪ Dostępność    100 – 200m3 / doba 
 
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna poprowadzona wzdłuż drogi krajowej nr 5 
▪ Dostępność    100m3 / doba 
 

Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na dostawę mediów istnieje możliwość zwiększenia dostaw 
adekwatnie do potrzeb klienta. 
 



Parametry kształtujące funkcję, układ i przeznaczenie terenu: 
Teren w całości objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
który dla działek wchodzących w skład nieruchomości przewiduje: 
 

JAKO PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE: 
▪ działalność przemysłową, 
▪ działalność składową i magazynową. 
 

JAKO PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE: 
▪ urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place składowe i 

manewrowe,  
▪ niezbędne sieci infrastruktury technicznej i związane z nimi urządzenia. 

 
Maksymalna powierzchnia zabudowy, uwzględniając wymogi określone w planie - ok. 10,500m2. 
 
Zapisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
1) Dla nieruchomości produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej oznaczonych na 
rysunku planu symbolem P/U: 

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 80%, 
b) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie 

czynnego, 
c) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może 

przekraczać 18m,  
d) dopuszczalne płaskie i symetryczne, dwu- lub wielospadowe formy dachów: 
e) zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikami:  

0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 1 stanowisko na 40m2 powierzchni użytkowej usług, 
f) place składowe i manewrowe na terenie własnym; 

 
2) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej oznaczonych 

na rysunku planu symbolem P/U: 
a) dopuszcza się scalanie gruntów, 
b) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 5000m2, 
c) szerokość frontu działek nie może być mniejsza niż 40m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w 

przedziale od 80° do 90°; 
 

Dla przedmiotowej nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustala 
się przeznaczenie: 
1. Podstawowe ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 

a) 50m od zewnętrznej krawędzi jezdni autostrady A-4, 
b) 10m od granicy terenu z terenem projektowanego węzła autostradowego „Kostomłoty”,  
c) 10m od linii rozgraniczających teren z drogami 3 KD-L i 1 KDW; 

2) tereny niezabudowane i nieutwardzone należy zagospodarować zielenią wysoką, szybko rosnącą, 
z gatunków odpornych na zanieczyszczenia i zgodnych z przyrodniczym siedliskiem rejonu. 

 
 

Cena sprzedaży działek 75zł / 1m2.



 


