
Podstawowe informacje

Powierzchnia całkowita
3,3943 ha

(Możliwa ekspansja do 8 ha)
Liczba działek 
ewidencyjnych

1

Właściciel 1 właściciel prywatny

Lokalizacja:

Województwo lubuskie

Gmina Międzyrzecz

Miasto Międzyrzecz

Odległość do: 

Drogi ekspresowej S3 (węzeł 
Międzyrzecz Północ)

2 km

Autostrady A2
(węzeł Jordanowo)

18 km

Centrum Międzyrzecza 1,5 km

Gorzowa Wielkopolskiego 48 km

Lotniska Zielona Góra –
Babimost 

57 km
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Lokalizacja: Międzyrzecz, ul.  Zakaszewskiego – 3,4 ha

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy dokument ma charakter jedynie informacyjny, JLL oraz jej podmioty powiązane i przedstawiciele nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego treść. JLL nie udziela gwarancji co do 
dokładności lub poprawności całości lub jakiejkolwiek części tego dokumentu. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi części jakiejkolwiek umowy lub oferty. Potencjalni nabywcy / najemcy nie powinni 
polegać na tym dokumencie, ale powinni samodzielnie uzyskać dodatkowe informacje.
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Międzyrzecz, ul.  Zakaszewskiego – 3,4 ha
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Działka przylega do ulicy Zakaszewskiego, 
w związku z czym nie ma konieczności budowy 
nowej drogi do planowanej inwestycji. 
Nieruchomość jest dobrze skomunikowana 
z drogą ekspresową S3 (2 km do węzła Międzyrzecz 
Północ).

Sąsiedztwo:

Nieruchomość jest położona w północnej części
miasta, w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym.
W pobliżu nieruchomości znajdują się obiekty
produkcyjne między innymi: Essel Polska –
producent opakowań plastikowych, ZPUM Polskie
Rury Preizolowane oraz Sinus Polska – producent
wyrobów metalowych.

Miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego:

Teren objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i
charakteryzuje się wyjątkowo korzystnymi
parametrami:

– Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna z
przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, bazy
transportowe, bazy budowlane, składy i
magazyny

– Powierzchnia zabudowy: max. 80%
– Powierzchnia biologicznie czynna: min. 20%
– Wysokość zabudowy: max. 25 m

Decyzja Środowiskowa:

10.05.2019 r. wydana została decyzja
środowiskowa na budowę hali logistyczo-
magazynowo-produkcyjnej o powierzchni 15 666
m².
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Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

https://miedzyrzecz.e-geoportal.pl/?plan=40

