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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.

Wrocław

Podstawowe informacje

Powierzchnia całkowita 2,7912 ha

Liczba działek ewidencyjnych 1

Właściciel 1 właściciel prywatny

Lokalizacja

Województwo dolnośląskie

Gmina Kobierzyce

Miejscowość Małuszów

Odległość do: 

Drogi ekspresowej S8 (węzeł Kobierzyce) 4 km

Autostrady A4
(węzeł Wrocław Południe)

6 km

Centrum Wrocławia 17 km

Portu lotniczego Wrocław 16 km

Węzeł 

Wrocław Stadion

Węzeł 

Wrocław Północ

Węzeł 

Wrocław Południe

Węzeł 

Kobierzyce

Węzeł 

Pietrzykowice
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Sąsiedztwo:
Nieruchomość położona w gminie Kobierzyce,
obręb Małuszów, bezpośrednio przy drodze
krajowej nr 35. W sąsiedztwie znajduje się
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park
Wisłosan”, 7R Park Wrocław oraz grunty rolne.

Dojazd do nieruchomości:
Dojazd do nieruchomości zapewniony drogą
serwisową położoną wzdłuż drogi krajowej nr 35 –
zjazd z ronda.
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Planowanie przestrzenne
W 2015 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący zmianą ówczesnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem zmiany było m.in. dostosowanie terenu do
istniejącego układu komunikacyjnego (rondo + droga serwisowa) oraz poprawa wskaźników kształtowania
zabudowy.
- Podstawowe przeznaczenie terenu: produkcja,
obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych
i ogrodniczych, urządzenia wytwarzające energię
z OZE z wyłączeniem elektrowni wiatrowych,
usługi z zakresu: budownictwa, finansów,
gastronomii, handlu detalicznego i hurtowego,
turystyki, obsługi firm i klienta, usług drobnych,
sportu, obsługi pojazdów samochodowych,
transportu* etc.
- Powierzchnia zabudowy: do 90%
- Powierzchnia biologicznie czynna: min. 10%
- Intensywność zabudowy: 0,01 – 2,0
- Wysokość zabudowy: budynki do 30 m, budowle
do 99 m

*Zabudowa usługowa z zakresu transportu:
„Tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów związanych z przewozem, magazynowaniem i spedycją materiałów
i produktów, a także usługi obsługi, naprawy i wynajmu pojazdów mechanicznych oraz stacje paliw”
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