Oferta inwestycyjna
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Województwo: Dolnośląskie
Gmina : Gryfów Śląski

PołoŜenie miasta- Gryfów Śląski
Gryfów Śląski połoŜony jest w
zachodniej części województwa dolnośląskiego, w
powiecie lwóweckim, na Pogórzu Izerskim. Miasto
Gryfów Śląski oddalone jest od stolicy powiatu
Lwówka Śląskiego o 18 kilometrów. W odległości
50 kilometrów od Gryfowa Śląskiego znajduje się
przejście graniczne z Czechami w Jakuszycach, a 36
km jest do przejścia granicznego z Niemcami –
Jędrzychowic, zaś stolica województwa połoŜona
jest w odległości 134 kilometrów. W latach 19751998 miasto administracyjnie naleŜało do woj.
Jeleniogórskiego. Miasto i Gmina Gryfów Śląski są
połoŜone w obszarze o bardzo znacznych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych,
przy
waŜnym
międzynarodowym szlaku komunikacyjnym, w
bliskim sąsiedztwie granicy z Niemcami i Czechami,
w makroregionie Sudety Zachodnie, w obszarze
mezoregionu Pogórze Izerskie – malowniczej
wysoczyzny o pagórkowatym charakterze, gdzie
róŜnice wysokości względnych osiągają 150 m. Na
obszar ten składają się mikroregiony: Wzniesienia
Radoniowskie, ObniŜenie Lubomierza, Wzgórza
Radomickie, Dolina Kwisy, Dolina Oldzy.

Połączenia komunikacyjne.
Podstawową siecią komunikacyjną przebiegającą przez Gryfów Śląski jest sieć
drogowa. Sieć kolejowa straciła na znaczeniu i obecnie funkcjonują tylko stacja kolejowa w
Gryfowie Śląskim, Uboczu i Młyńsku. Przez gminę przebiega łącznie 123,5 km dróg, z tego :
5,2 km drogi krajowej nr 30 zwanej „drogą podsudecką” stanowiącą gospodarczą oś
subregionu łączącą najwaŜniejsze jego miasta i przebiegająca od Zgorzelca przez Lubań,
Gryfów Śl., Jelenią Górę, Bolków, Świebodzice, Świdnicę, DzierŜoniów i Ząbkowice Śląskie.
Kontakt.
Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski
e-mail: wburmistrz@gryfow.pl
tel.kontakowe; 667 777 164, (075)7813553

Oferta nr 1 (oznaczona na mapie symbolem 9 P,UR,U ;10KS ;2 P,U,DG)
Teren projektowanego zespołu zabudowy o szeroko rozumianych funkcjach
produkcyjnych, rzemiosła , handlu hurtowego, magazynów i usług. Uchwałą nr
XVIII/114/2008 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 kwietnia 2008roku
przeznaczony na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
małej Przedsiębiorczości.

Północna część miasta

Wschodnia część miasta

Lokalizacja.
Atrakcyjny teren w północnej i wschodniej części miasta przy drodze krajowej nr 30,
lokalizacja przy stacji benzynowej ORELEN.
Właściciel.
Własność gminy z moŜliwością wykupu.
Istniejąca zabudowa.
Teren niezabudowany.
Uzbrojenie terenu.
Teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową.
Powierzchnia.
Teren o powierzchni 4,81ha
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta.
9 P,UR,U
1. Teren projektowanego zespołu zabudowy o szeroko rozumianych funkcjach produkcyjnych
(P), rzemiosła (UR), handlu hurtowego, magazynów i usług (U) lub tp. z niezbędnym
zakresem urządzeń towarzyszących.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) parkingi dla uŜytkowników terenu,
2) obiekty gospodarcze i garaŜe związane z przeznaczeniem podstawowym,
3) zieleń urządzona,
4) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem masztów antenowych
i innych urządzeń emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące.
3. Wyklucza się prowadzenie działalności znacząco oddziaływującej na środowisko.
4. Wymaga się, aby ewentualne uciąŜliwości wynikające z działalności prowadzonej na
terenie nie wykraczały poza granice nieruchomości inwestorów.
5. Dla projektowanej zabudowy ustala się max. dopuszczaną wysokość – 12 m od poziomu
terenu do najwyŜszego punktu kalenicy z moŜliwością odstąpienia z przyczyn
technologicznych związanych z prowadzoną działalnością.
6. Z uwagi na eksponowaną lokalizację od strony drogi krajowej, zakazuje się sytuowania
typowych obiektów kontenerowych oraz stosowania okładzin z tworzyw
sztucznych i agresywnej kolorystyki.
7. Wymaga się zapewnienia w obrębie działek niezbędnych miejsc parkingowych
w tym dla samochodów cięŜarowych.
8. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wydzielonych działek
– 25%.
9. Zakazuje się ogradzania posesji połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych
ogrodzeniami pełnymi oraz stosowania ogrodzeń o przęsłach z typowych
elementów betonowych.
10. Obsługa komunikacyjna – z ulicy 14 KD oraz z drogi wewnętrznej KDW.
11. Zaleca się przeprowadzenie procedury scalenia oraz ponownego podziału części
działek w celu umoŜliwienia ich lepszego zagospodarowania.
12. Dopuszcza się parcelację terenu, inną niŜ przedstawiona w rysunku planu pod warunkiem
zachowania minimalnej wielkości działki 0,5 ha. Wydzielając wewnętrzne ulice
dojazdowe wymaga się zachowania min. szerokości pasa drogowego – 12 m.
13. Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN L-110 przecinająca teren – do zachowania
lub przebudowy wg szczegółowych uzgodnień między właścicielami nieruchomości
i Koncernem Energetycznym.
10 KS
1. Teren projektowanych obiektów związanych z obsługą komunikacji samochodowej
typu: stacje paliw, parkingi, w tym parkingi dla samochodów cięŜarowych przejeŜdŜających
przez miasto w ruchu tranzytowym, warsztaty, myjnie, salony samochodowe
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
1) obiekty gospodarcze i garaŜe związane z przeznaczeniem podstawowym,

2) zieleń urządzona,
3) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem masztów antenowych
i innych urządzeń emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące.
3. Obsługa komunikacyjna – od strony ulicy Lwóweckiej lub ewentualnie od strony ulicy
wewnętrznej wyznaczonej w kwartale 9 P,UR,U.
4. Dopuszcza się wtórną parcelację terenu w oparciu o przepisy odrębne.
5. Fragment napowietrznej linii elektroenergetycznej 20 kV L-110 – do zachowania lub
przebudowy w przypadku kolizji z projektowanym zainwestowaniem. Warunki usunięcia
kolizji naleŜy uzgodnić z Koncernem Energetycznym.
6. Istniejące oczko wodne – d

Szczegółowe dane dotyczące zapisów MPZP dla północnej części miasta i danego terenu dostępne na stronie
www.bip_gryfow_slaski.pl

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta.
1.Przeznaczenie podstawowe terenu:
tereny przemysłowe, zabudowy usługowej i działalności gospodarczej wraz z niezbędnym zakresem urządzeń
towarzyszących
2.Przeznaczenie uzupełniające:
a)
parkingi
b)
obiekty gospodarcze i garaŜe związane z przeznaczeniem podstawowym,
c)
zieleń urządzona,
d)
sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów antenowych,
3.Orientacyjna linia rozgraniczająca tereny 1P,U,DG i 1 U,ZP moŜe ulec przesunięciu jedynie w kierunek
terenu 1U,ZP o maks. 4 m.
4.Wyklucza się prowadzenie działalności znacząco oddziaływujących
na środowisko, dla których
sporządzanie raportu w sprawie oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w myśl obowiązujących
przepisów.
5.Ewentualna uciąŜliwość wynikająca z działalności prowadzonej w obrębie poszczególnych działek nie moŜe
przekraczać granic tych działek,
6.Tereny P,U,DG nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art.114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
7.Ogrzewanie budynków naleŜy rozwiązywać w oparciu o proekologiczne źródła energii,
8.Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w obrębie wydzielonych działek nie moŜe być mniejszy niŜ
15%,
9.Gospodarkę odpadami naleŜy trwale rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne
Ewentualne ścieki przemysłowe przed oprowadzeniem ich do kanalizacji sanitarnej wymagają oczyszczenia w
stopniu wymaganym przepisami szczególnymi ,
10. Ustala się następujące wymagania dla nowej zabudowy :
a)
wskaźnik zabudowy – min. 0,20 maks. 0,5
b)
wysokość zabudowy – maks. 12m z moŜliwością odstąpienia
z przyczyn technologicznych
związanych z prowadzoną działalnością.
c)
zakaz stosowanie ogrodzeń o przęsłach z typowych elementów betonowych i agresywnej kolorystyki,
d)
na działkach przylegających do ulic ozn. symb. KD/GP i KD/G elewacje frontowe budynków naleŜy
kształtować od strony tych ulic i place składowe umieszczać na zapleczu zabudowy,
e)
architektura o wysokich walorach estetycznych z uwagi na ekspozycję od strony drogi krajowej i
wojewódzkiej
11.Obsługa komunikacyjna z proj. ulicy lokalnej ozn. symbolem 3KD/L i proj. ulicy wewnętrznej ozn.
symbolem 1KDW
Ustala się zakaz wprowadzania zjazdów bezpośrednich z drogi krajowej ozn. symbolem KD/GP.
12.Zasady podziału na działki określa rysunek planu.
Dopuszcza się inny sposób podziału pod następującymi warunkami:
a)
podziałem naleŜy objąć cały teren wydzielony liniami rozgraniczającymi,
b)
min. pow. nowo wydzielanej działki – 0,5 ha
min. szerokości w linii zabudowy – 50 m

Szczegółowe dane dotyczące zapisów MPZP dla wschodniej części miasta i danego terenu dostępne na
stronie www.bip_gryfow_slaski.pl

Atrakcyjność lokalizacyjna.
Dogodne połoŜenie przy drodze krajowej nr 30 biegnącą do granicy z Niemcami (moŜliwość
bezpośredniego zjazdu),sąsiedztwo ogrodów działkowych i bliska lokalizacja stacji paliw.

Oferta nr 2 (oznaczona na mapie symbolem 14U)
Teren przeznaczany pod usługi komercyjne wraz zielenią towarzyszącą i parkingami, usługi komercyjne
stacje paliw np. z towarzyszącymi parkingami dla samochodów cięŜarowych przejeŜdŜających
przez miasto w ruchu tranzytowym.
Na całym terenie dopuszcza się lokalizację zainwestowania kubaturowego o funkcji usługowej, w tym usług
gastronomii, handlu, administracji, hoteli itp.
Proponowana koncepcja podziału terenu moŜe ulec zmianie w zaleŜności od potrzeb potencjalnych inwestorów.

Lokalizacja.
Atrakcyjny teren w południowej części miasta przy drodze krajowej nr 30, lokalizacja po
przeciwnej stronie stacji benzynowej STATOIL. Tereny znajdują się w sąsiedztwie planowanej
obwodnicy Gryfowa Śląskiego
Właściciel.
Własność gminy z moŜliwością wykupu.

Istniejąca zabudowa.
Teren niezabudowany.
Uzbrojenie terenu.
Teren z dostępnością do infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
gazowej.
Powierzchnia.
Teren o powierzchni około 12ha
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta.
14 U
1. Teren przeznaczany pod usługi komercyjne wraz zielenią towarzyszącą i parkingami.
Dopuszcza się lokalizację na terenach przeznaczonych pod usługi komercyjne
stacji paliw np. z towarzyszącymi parkingami dla samochodów cięŜarowych przejeŜdŜających
przez miasto w ruchu tranzytowym.
2. Na całym terenie dopuszcza się lokalizację zainwestowania kubaturowego o funkcji
usługowej, w tym usług gastronomii, handlu, administracji, hoteli itp.
3. Przeznaczenie uzupełniające:
1) parkingi dla uŜytkowników,
2) obiekty gospodarcze i garaŜe związane z przeznaczeniem podstawowym,
3) zieleń urządzona,
4) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem masztów antenowych
i innych urządzeń emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące.
4. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze uŜytkowe
lub 9 m od poziomu terenu do najwyŜszego punktu kalenicy.
5. Ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 35%.
6. Powierzchnia biologicznie czynna wydzielanych działek nie moŜe być mniejsza niŜ 25%
7. Ze względu na eksponowaną lokalizację od strony drogi krajowej ustala się wymóg
stosowania materiałów wykończeniowych z kamienia, ceramiki, drewna, tynków mi21
neralnych itp. Wyklucza się okładziny z tworzyw sztucznych. W kolorystyce naleŜy
stosować barwy stonowane i zharmonizowane z otoczeniem.
8. Zakazuje się lokalizacji typowych obiektów kontenerowych.
9. Sytuując nowe zainwestowanie kubaturowe naleŜy respektować nieprzekraczalne linie
zabudowy określone w rysunku planu.
10. Istniejący budynek na działce 43/1 – do zachowania – z moŜliwością rozbudowy
i adaptacji na cele usługowe.
11. Wymaga się realizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla osób
zatrudnionych i uŜytkowników (por. ustalenia w § 13 ust. 3).
12. Obsługa komunikacyjna – projektowanymi ulicami wewnętrznymi (KDW) od strony
ulicy Jeleniogórskiej (32 KD). Dopuszcza się realizację nowych włączeń do obwodnicy
i ul. Jeleniogórskiej po szczegółowym uzgodnieniu warunków włączenia z zarządcami
drogi.
13. Do czasu realizacji obwodnicy dopuszcza się obsługę komunikacyjną drogami tymczasowymi
prowadzonymi w liniach rozgraniczających projektowanych ulic.
14. Wymaga się, aby projekt zagospodarowania terenu zawierał projekt zieleni.
15. Nie ogranicza się moŜliwości realizowania nowych nasadzeń zieleni wysokiej i krzewów.
16. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 45%.
17. W rysunku planu przedstawiono orientacyjne podziały nieruchomości. Nie ogranicza
się moŜliwości dokonywania innych niŜ zaproponowane podziałów nieruchomości,
na zasadach określonych w przepisach odrębnych, pod warunkiem zapewnienia dojazdów
do wszystkich działek wewnętrznymi ulicami dojazdowymi o szerokości min.
12 m w liniach rozgraniczających (por. ustalenia w § 55 ust. 4). Ustala się minimalną
wielkość wydzielanych działek – 0,30 ha. Zaleca się scalenie i powtórny podział
działek sąsiednich.
18. Ze względu na nieustalony przebieg proj. obwodnicy parcele pomiędzy obwodnicą
a kwartałem zainwestowania pozostałe po ostatecznym wydzieleniu pasa terenu dla
obwodnicy zostaną przyłączone do działek sąsiednich.
19. Dopuszcza się, w przypadkach uzasadnionych przedłoŜonym przez inwestora projektem
obwodnicy poszerzenie jej linii rozgraniczających o więcej niŜ 5 m, za zgodą właściciela
terenów przyległych.
20. Do momentu budowy obwodnicy wyklucza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
w wyznaczonym w rysunku planu korytarzu niebudowlanym stanowiącym rezerwę

terenu pod budowę drogi. Ewentualną późniejszą budowę sieci w liniach rozgraniczających
drogi naleŜy uzgodnić z jej zarządcą.

Szczegółowe dane dotyczące zapisów MPZP dla południowej części miasta i danego terenu dostępne na stronie
www.bip_gryfow_slaski.pl

Atrakcyjność lokalizacyjna.
Dogodne połoŜenie przy drodze krajowej nr 30 biegnącą do granicy z Niemcami (moŜliwość
bezpośredniego zjazdu) bliska lokalizacja stacji. Teren znajduje się na wjeździe do miasta od
strony Jeleniej Góry.

