
Gliwice, ul. Tymiankowa – 3,4 ha

Podstawowe informacje

Powierzchnia całkowita ok. 3,4 ha

Liczba działek ewidencyjnych 3

Właściciel prywatny

Lokalizacja

Województwo śląskie

Gmina Gliwice

Odległość do:

Autostrady  A4 (węzeł Gliwice Zachód) 3,5 km

Autostrada A1 (węzeł Gliwice Sośnica) 9,4 km

Drogi krajowej nr 78 (węzeł Gliwice Zachód) 2,3 km

Lotniska Katowice Pyrzowice 52 km

Centrum Katowic 37 km

Centrum Wrocławia 174 km
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Land Transactions Manager
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węzeł Gliwice 
Sośnicawęzeł Gliwice 

Zachód



Sąsiedztwo

Nieruchomość położona jest

w Gliwicach w województwie

śląskim, tuż przy autostradzie A4

i drodze krajowej nr 78 (węzeł

Gliwice Zachód). W jej najbliższym

otoczeniu znajdują się tereny

rolnicze oraz centrum handlowo –

usługowe, a po drugiej stronie

autostrady A4 - Przedsiębiorstwo

Składowania i Utylizacji Odpadów.
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Gliwice, ul. Tymiankowa – 3,4 ha

Planowanie przestrzenne

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona jest pod

tereny zabudowy usługowej transportu. Najważniejsze parametry planu to:

• Przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa związana z obsługą transportu, taką jak centra logistyczne, 

bazy transportowe wraz z obiektami towarzyszącymi;

• Powierzchnia zabudowy: max. 70%;

• Intensywność zabudowy: max. 0,8;

• Powierzchnia biologicznie czynna: min. 10%;

• Wysokość budynku: max. 12 m.


