Dolny Śląsk, Polkowice – 11 ha
S3
Węzeł Kaźmierzów
(w budowie)

S3 (odcinek w
budowie)

Polkowice
Węzeł Polkowice
Południe

S3
A4
Legnica
Węzeł Legnica
Południe

A4

Podstawowe informacje:
Powierzchnia terenu inwestycyjnego
Liczba działek ewidencyjnych
Właściciel

11,1 ha
1

S3
Węzeł Kaźmierzów
(w trakcie budowy)

1 właściciel
prywatny

Lokalizacja:
Województwo
Gmina

DK3

dolnośląskie
Polkowice - miasto

Polkowice

Odległość do:
11 ha

Drogi ekspresowej S3 (węzeł Polkowice
Południe)

5,6 km

Autostrady A4 (węzeł Legnica Południe)

45,4 km

Autostrady A2 (węzeł Jordanowo)

116 km

DK3

Granicy Niemiec (Zgorzelec)

96 km

Wrocławia

91 km

Węzeł Polkowice
Południe
S3
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Dolny Śląsk, Polkowice – 11 ha
Lokalizacja i otoczenie
Nieruchomość położona jest w południowozachodniej części miasta Polkowice – jest to
dzielnica przemysłowo-logistyczna. W najbliższym
sąsiedztwie znajdują się obiekty produkcyjne
i magazynowe m.in. Volkswagen Motor Polska,
Sitech, Sanden Manufacturing Polska, Centrum
Dystrybucyjne CCC i inne, częściowo są one objęte
Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Lokalizacja w pobliżu drogi ekspresowej S3
zapewnia dogodny dojazd w kierunku północnym
(do autostrady A2) oraz w kierunku południowym
(do autostrady A4). Bezpośredni dostęp do drogi
publicznej zapewniony jest poprzez nowo
wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 331,
przebiegającej wzdłuż południowej granicy działki.

11 ha

Planowanie przestrzenne
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjętego
uchwałą Nr XXV/307/05 Rady Miejskiej w
Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r., o
następujących parametrach:
Przeznaczenie terenu:
- Zabudowa przemysłowa

P-8

– Powierzchnia zabudowy: nie ustala się
– Intensywność zabudowy: max. 1,5
– Powierzchnia biologicznie czynna: min. 10%
– Wysokość zabudowy: nie ustala się
Miejsca parkingowe: min. 0,5 stanowiska
postojowego na 1 zatrudnionego
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