
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻENIE –  Nieruchomość  znajduje  się  w rejonie  ulic  Bydgoskiej  i  Dalekiej,  na  terenach 
składowo –  przemysłowych  po dawnych  zakładach  przemysłu  lniarskiego Makop.  Od centrum 
miasta  i  dworców  PKP  i  PKS  odległość  4  km,  od  drogi  krajowej  nr  22  Elbląg  -  Gdańsk  - 
2 km, dojazd poprzez ul. Daleką. Odległość o aglomeracji miejskich – Elbląg – 40 km, Gdańsk – 
70  km.  Położona  jest  w  bezpośrednim  otoczeniu  obiektów  o  charakterze  magazynowym 
i  przemysłowym.  Atrakcyjność  działki  wynika  z  położenia  w  strefie  przemysłowej  miasta, 
powszechnie uważanej przez mieszkańców za jedno z centrów magazynowo – hurtowych miasta. 
Teren położony wzdłuż rzeki Nogat z możliwością zagospodarowania i wykorzystywania rzeki, 
jako  drogi  transportowej,  blisko  znajduje  się  czynny  port.  Przylega  do  terenów  ustanowionej 
w 2003 r. Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

PRZEZNACZENIE – Wg nieobowiązującego planu ogólnego tereny te stanowią przemysłowe 
części miasta. Brak planu, zabudowa w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy w trybie art. 61 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

CHARAKTERYSTYKA TERENU –  Teren płaski, kształt nieruchomości regularny,  należy do 
nieużytków poprzemysłowych, brak badań geologicznych (dawne składy lnu).

POWIERZCHNIA: 
dz. 2 o pow. 0.5786, dz. 6 o pow. 3.6764, dz. 10/6 o pow. 2.3550, dz. 10/7 o pow. 0.6776, dz. 10/8 
o pow. 0.2760. 
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 7.5636

UZBROJENIE –  na terenie nieruchomości brak uzbrojenia, zaopatrzenie w wodę w odległości 
poniżej 500 m od granicy terenu, ok. 1 km od tego terenu znajduje się GPZ Rakowiec (Główny 
Punkt Zasilania Miasta) posiadający rezerwę mocy rzędu kilkunastu MW, zaopatrzenie w gaz w 
odległości  poniżej  500  m  od  granicy,  woda  na  terenie  nieruchomości,  dostępność  kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w odległości poniżej 500m od granicy. 
Na  terenie  sąsiadującej  Strefy  PSSE  powstały  zakłady,  dla  których  doprowadzono  wszystkie 
niezbędne media: wodociąg, kanalizację, prąd i gaz oraz telefonię

ZABUDOWA – wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 61 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

WŁAŚCICIEL – Miasto Malbork

SPOSÓB ZBYCIA – sprzedaż na własność

Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, 
tel. 55 647 99 00, fax. 55 647 33 45
Kontakt w sprawie inwestycji: Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej
e-mail: rgwz@um.malbork.pl

OFERTA – MakopOFERTA – za kanałem Ulgi
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