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Podstawowe informacje:

Powierzchnia terenu inwestycyjnego 45 ha

Właściciel Prywatny

Lokalizacja:

Województwo lubuskie

Gmina Sulechów

Miejscowość Brzezie k. Sulechowa

Odległość do: 

Drogi ekspresowej S3 (węzeł 
Sulechów) 

4 km

Drogi krajowej nr 32 4 km

Autostrady A2 (węzeł Jordanowo) 27,5 km

Sulechowa 3 km

Zielonej Góry 29 km

Poznania 135 km

Sulechów

S3

S3

Kontakt:
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Lokalizacja: Sulechów – 45 ha

Joanna Choromańska
Business Development Director
Industrial Agency
Tel. +48 664 026 254
joanna.choromanska@eu.jll.com
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dokładności lub poprawności całości lub jakiejkolwiek części tego dokumentu. Treść niniejszego dokumentu nie stanowi części jakiejkolwiek umowy lub oferty. Potencjalni nabywcy / najemcy nie powinni 
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Lokalizacja:
Nieruchomość zlokalizowana jest w
województwie lubuskim, w sąsiedztwie miasta
Sulechów. W pobliżu nieruchomości znajduje się
droga ekspresowa nr S3 (węzeł Sulechów).

Planowanie przestrzenne:
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjętego
uchwałą nr 0007.218.2020 z dnia 21 kwietnia
2020, o następujących parametrach:

- Przeznaczenie terenu: funkcja usługowo-
techniczno-produkcyjna, tj. pod lokalizację baz,
warsztatów, magazynów, obiektów
przemysłowych, transportowych i składowych

– Maksymalna powierzchnia zabudowy: 80%
– Maksymalna wysokość: 45 m (kominy i maszty:

60 m)

– Minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
10%

– Miejsca parkingowe: min. jedno miejsce
parkingowe na 5 zatrudnionych

Decyzja środowiskowa:
Uzyskana została decyzja środowiskowa na
pierwszą fazę inwestycji, która zezwala na
budowę dwóch hal magazynowo-produkcyjnych
o łącznej powierzchni 103 225.30 m².

Infrastruktura:
Uzyskane zostały warunki techniczne
przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej:

- Prąd: moc przyłączeniowa – 4.9 MW

- Gaz: moc przyłączeniowa – 2 743 m³/h

- Woda i ścieki: 20 m³/h
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