
 

 KSSE - Podstrefa Tyska

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność przedstawić:

                              OFERTA NR 1/2011
      „ teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach”

Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej  
nieruchomości gruntowej o powierzchni ponad 19,0 ha położonej w Lędzinach.

 OPIS NIERUCHOMOŚCI  

POWIERZCHNIA ŁĄCZNA: 19,7078 ha 
Sprzedaż całości lub części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lędzinach po 
północnej stronie Wschodniej Obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego(GOP).
Przeznaczenie: produkcja, magazyny,składy oraz usługi logistyczne.

Ozn:
( 1PU)-przeznaczenie podstawowe:Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 
zabudowy usługowej.
przeznaczenie dopuszczalne: Handel detaliczny i hurtowy,usługi gastronomii, usługi typu biurowego, 
hotele, motele, stacje paliw płynnych i gazowych,zieleń urządzona, czasowe miejsca postojowe,, 
wewnętrzna obsługa komunikacyjna, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym zbiorniki 
retencyjne i zbiorniki p.poż,.
(2 ZL) i (3 ZL)-przeznaczenie:  utrzymanie istniejącego użytkowania terenu w postaci lasu
(4 KDS) -droga publiczna klasy ekspresowej wraz z węzłem drogowym
(5 KDZ)-droga publiczna klasy zbiorcze
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 LOKALIZACJA  
Nieruchomość położona jest w Lędzinach na północ od wschodniej Obwodnicy GOP

 KOMUNIKACJA  
Wschodnia Obwodnica GOP na długości 30,2 km jest częściowo oznakowana jako droga ekspresowa 
S1. Granice ekspresowego odcinka wyznaczają węzły drogowe:

• DW796 ( Dąbrowa Górnicza, dzielnica Ząbkowice)
• DK86( Tychy, dzielnica Wartogłowiec)



 

 OTOCZENIE  
Jest częścią trasy europejskiej E75, drogi krajowej nr 1, drogi ekspresowej S1 oraz częściowo trasy 
europejskiej E462. Biegnie od Podwarpia przez miejscowości Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, 
Jaworzno, Mysłowice, Imielin, Lędziny i tereny powiatu grodzkiego Katowice do Tychów.

 OPIS INFRASTRUKTYRY TECHNICZNEJ  

Zaopatrzenia w wodę: I) z istniejącego wodociągu Ø 160mm,
II) awaryjne włączenie do wodociągu Ø 225mm oddalonego od planowanej 
inwestycji o ok. 1500 m,
Pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo-komunalne oraz 
na potrzeby zabezpieczenia przeciw pożarowego,

Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych:

Lokalnym miejskim systemem kanalizacji do istniejącej mechaniczno- 
biologicznej oczyszczalni ścieków „ Ziemowit”,-zlokalizowanej poza 
granicą planu. 

Odprowadzenie wód opadowych: Do cieku Ławeckiego,

Zaopatrzenia w ciepło: Dopuszcza się lokalne źródła ciepła na terenach poza zasięgiem 
zorganizowanego systemu ciepłowniczego, z zastosowanie ekologicznych 
technologii cechującą się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania,

Zaopatrzenia w gaz: Gaz ziemny z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Ø 160mm, - 
wykorzystanie gazu jako paliwa gazowego dla kotłowni gazowej z 
przeznaczeniem na cele ogrzewania pomieszczeń, klimatyzacji i 
wentylacji. 

Zaopatrzenia w energię 
elektryczną:

Dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o układ sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć 20kV ze stacji 
110/20/6 kV „ Urbanowice”,
warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej planowanej inwestycji 
zakwalifikowanej do III grupy przyłączeniowej tj o mocy zainstalowanej 
urządzeń do odbioru energii elektrycznej powyżej 40 kV w oparciu o 
niezależne przyłącza w rozdzielni, poprzez:
-budowę dwusekcyjnej stacji transformatorowej 20/0,4kV,
-budowę linii kablowej 20 kV,
-zabudowę stacji celem zwiększenia mocy dyspozycyjnej,

Telekomunikacja: Rozwój w oparciu o istniejącą sieć TP S.A , dopuszczając możliwość 
obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci,

Gospodarka odpadami: Zgodnie z obowiązującym systemem gospodarki odpadami komunalnymi
Dopuszcza się inne zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej pod warunkiem uzgodnienia ich z zarządcami tych  
systemów.

 WAŻNE  
Teren nie jest objęty statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej !!!
Nie prowadzono do dnia dzisiejszego eksploatacji górniczej pod terenem. Gmina Lędziny ustaliła z 
kopalnią ustanowienie filara ochronnego dla terenu objętego planem zagospodarowania 
przestrzennego chroniącego teren przed oddziaływaniem górniczym. Filar wpisany jest do MPZP.
Uzyskanie zgody na usytuowanie węzła drogowego, wpisanie tej lokalizacji do Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, uzgodniony koszt i kształt wraz z wszystkimi parametrami z 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, opracowana uzgodniona koncepcja węzła 
drogowego.



 

    

                          DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TERENU-1
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                         DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TERENU-3

                              

             SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Oferta inwestycyjna:
„Nr  1/2011-teren  inwestycyjny  nieruchomość  gruntowa  w 
Lędzinach”
Bliższych informacji w Podstrefie Tyskiej udzieli Państwu Pani Dominika Czernow
tel.kom. 694-463-943
e-mail: d.czernow@ksse.com.pl
ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
Tel.(+48) 32/217-50-42
Fax(+48) 32/329-12-20

mailto:d.czernow@gmail.com.pl

	        	                      OFERTA NR 1/2011
	      „ teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach”

