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Bydgoszcz, Białe Błota – 9,5 ha

Podstawowe informacje:

Powierzchnia terenu inwestycyjnego 9,6566 ha

Właściciel Prywatny

Liczba działek ewidencyjnych 5

Lokalizacja:

Województwo kujawsko-pomorskie

Gmina Białe Błota

Miejscowość Lisi Ogon

Odległość do: 

Drogi ekspresowej S10 (węzeł 
Bydgoszcz Błonie) 

6,2 km

Drogi ekspresowej S5 (węzeł 
Bydgoszcz Opławiec)

16,4 km

Autostrady A1 (węzeł Toruń Południe) 65,7 km

Autostrady A2 (węzeł Poznań Wschód) 115 km

Bydgoszczy 13,2 km

Poznania 134 km
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ha

Bydgoszcz, Białe Błota – 9,5 ha

Lokalizacja:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Lisi
Ogon, zlokalizowanej na obrzeżach Bydgoszczy.

Nieruchomość zlokalizowana jest w przemysłowej
części miejscowości Lisi Ogon, gdzie znajdują się
takie firmy jak Raben Logistic Polska, General
Logistics Systems Poland Sp. z o.o. oraz Poczta
Polska.

Planowanie przestrzenne:
Trwa procedura uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla terenu
obejmującego przedmiotową nieruchomość na
podstawie podjętej uchwały nr RGK.0007.103.2018
Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 października
2018 r. Zaplanowane przeznaczenie terenu to
zabudowa produkcyjna i magazynowa.

Infrastruktura:
Uzyskane zostały warunki techiczne na wszystkie
media:

Prąd: moc przyłączeniowa – 2150 kW

Gaz: moc przyłączeniowa – 4640 kW

Woda i ścieki – 351 m³/mc

Zjazd publiczny:
14.02.2020 r. wydana została decyzja na lokalizację
zjazdu publicznego. Decyzja zezwala na budowę
głównego zjazdu z drogi wewnętrznej
przebiegającej przez działkę nr 112/12 – ul.
Zajęcza, do działki nr 112/26 gdzie zlokalizowana
zostanie hala logistyczno-magazynowo-
produkcyjna.

14.02.2020 r. wydana została również decyzja na
lokalizację drugiego zjazdu publicznego – na cele
pożarowe. Decyzja zezwala na budowę zjazdu z ul.
Pocztowej przebiegającej przez działkę nr 111/5,
do działki nr 112/24. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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Główny zjazd 

– ul. Zajęcza

Kierunek:         

Gdańsk

Kierunek:            

Warszawa

https://bialeblota.e-mapa.net/

