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Olsztynek, Ameryka – 1,7 ha

Podstawowe informacje

Powierzchnia całkowita 1,7 ha

Liczba działek ewidencyjnych 1

Właściciel 1 właściciel prywatny

Lokalizacja

Województwo warmińsko-mazurskie

Gmina Olsztynek

Miejscowość Ameryka

Odległość do: 

Drogi ekspresowej S51 i drogi krajowej
nr 58 (węzeł Olsztynek-Wschód)

0,5 km

Drogi ekspresowej S7 
(węzeł Olsztynek-Zachód)

5 km

Centrum Olsztynka 3,5 km

Centrum Olsztyna 24 km

Lotniska Olsztyn-Mazury 71 km

Katarzyna Bieszczad
Land Transactions Manager
Industrial Agency
Tel. +48 784 907 339
katarzyna.bieszczad@eu.jll.com

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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Olsztynek – gmina przyjazna inwestorom
MPZP: Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i charakteryzuje się 
wyjątkowo korzystnymi parametrami:
– Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowo-przemysłowa i magazynowa
– Powierzchnia biologicznie czynna: min. 20%
– Wysokość zabudowy: do 20 m

Sąsiedztwo:
Nieruchomość jest położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie węzła Olsztynek Wschód. Stwarza 
to doskonałe warunki dla lokalizacji hali 
magazynowej. W sąsiedztwie działki znajduje się 
centrum dystrybucyjne Zalando Lounge, jeden 
z największych i najnowocześniejszych obiektów 
magazynowych w Polsce.

Infrastruktura techniczna:
Na potrzeby budowy centrum dystrybucyjnego 
Zalando Lounge, do nieruchomości 
doprowadzono  wszystkie niezbędne media. 
Ponadto węzeł Olsztynek Wschód został 
przebudowany i dostosowany do ruchu 
samochodów ciężarowych.
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polegać na tym dokumencie, ale powinni samodzielnie uzyskać dodatkowe informacje.
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