
DZIAŁKA 10/5 

 

Obręb 004 Miasto Świdwin 

Działka nr 10/5  

Powierzchnia: 0,5012 ha 

Kształt: prostokąt  

Możliwość powiększenia o: 0,3000 ha i 0,3434 ha 

Właściciel gruntu: Skarb Państwa 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny przemysłowe, 

magazynowo-składowe i usługowe 

Warunki nabycia/udostępnienia: dzierżawa  

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: RIVb 0,0801 ha; RV 0,4211 ha, grunty w trakcie 

odrolnienia. 

Ograniczenie wysokości budynków: maksymalnie 9 metrów 

Procent dopuszczanej zabudowy: do 60% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie 

czynna minimum 20% powierzchni działki 

Obecne użytkowanie: nieużytki 

Media:  

- wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- wykonane przyłącze wody, 

- możliwość wykonania przyłącza prądu w odległości 10,0 m od granicy działki (moc do 1300 

kW, napięcie 15,0/0,4 kV) 

- możliwość wykonania przyłącza gazu w odległości 300,0 m od granicy działki (średnica 

rury 225 mm)  

  

 

Komunikacja:  

• działka położona na terenie Strefy Aktywności Biznesowej w Świdwinie przy ul. 

Spółdzielczej (droga powiatowa 1074Z) 

• 0,7 km do drogi wojewódzkiej 162 Kołobrzeg-Drawsko Pomorskie  

• 42 km do drogi krajowej S6 

• 115 km do Szczecina  

• 235 km do Berlina  

• 93 km od lotniska międzynarodowego Szczecin-Goleniów 

• 115 od portu 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁKA 10/6 

 

Obręb 004 Miasto Świdwin 

Działka nr 10/6  

Powierzchnia: 0,3000 ha 

Kształt: prostokąt  

Możliwość powiększenia o: 0,5012 ha i 0,3434 ha 

Właściciel gruntu: Skarb Państwa 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny przemysłowe, 

magazynowo-składowe i usługowe 

Warunki nabycia/udostępnienia: dzierżawa  

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: RIVb 0,0801 ha; RV 0,4211 ha, grunty w trakcie 

odrolnienia. 

Ograniczenie wysokości budynków: maksymalnie 9 metrów 

Procent dopuszczanej zabudowy: do 60% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie 

czynna minimum 20% powierzchni działki 

Obecne użytkowanie: nieużytki 

Media:  

- wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- wykonane przyłącze wody, 

- możliwość wykonania przyłącza prądu w odległości 110,0 m od granicy działki (moc do 

1300 kW, napięcie 15,0/0,4 kV) 

- możliwość wykonania przyłącza gazu w odległości 410,0 m od granicy działki (średnica 

rury 225 mm)  

  

 

Komunikacja:  

• działka położona na terenie Strefy Aktywności Biznesowej w Świdwinie przy ul. 

Spółdzielczej (droga powiatowa 1074Z) 

• 0,7 km do drogi wojewódzkiej 162 Kołobrzeg-Drawsko Pomorskie  

• 42 km do drogi krajowej S6 

• 115 km do Szczecina  

• 235 km do Berlina  

• 93 km od lotniska międzynarodowego Szczecin-Goleniów 

• 115 od portu 

 

 

 

 

 



DZIAŁKA 10/7 

 

Obręb 004 Miasto Świdwin 

Działka nr 10/7  

Powierzchnia: 0,3434 ha  

Kształt: prostokąt  

Możliwość powiększenia o: 0,3000 ha i 0,5012 ha 

Właściciel gruntu: Skarb Państwa 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny przemysłowe, 

magazynowo-składowe i usługowe 

Warunki nabycia/udostępnienia: dzierżawa  

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: RIVb 0,0801 ha; RV 0,4211 ha, grunty w trakcie 

odrolnienia. 

Ograniczenie wysokości budynków: maksymalnie 9 metrów 

Procent dopuszczanej zabudowy: do 60% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie 

czynna minimum 20% powierzchni działki 

Obecne użytkowanie: nieużytki 

Media:  

- wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- wykonane przyłącze wody, 

- możliwość wykonania przyłącza prądu w odległości 170,0 m od granicy działki (moc do 

1300 kW, napięcie 15,0/0,4 kV) 

- możliwość wykonania przyłącza gazu w odległości 470,0 m od granicy działki (średnica 

rury 225 mm)  

  

  

 

Komunikacja:  

• działka położona na terenie Strefy Aktywności Biznesowej w Świdwinie przy ul. 

Spółdzielczej (droga powiatowa 1074Z) 

• 0,7 km do drogi wojewódzkiej 162 Kołobrzeg-Drawsko Pomorskie  

• 42 km do drogi krajowej S6 

• 115 km do Szczecina  

• 235 km do Berlina  

• 93 km od lotniska międzynarodowego Szczecin-Goleniów 

• 115 od portu 

 

 

 

 

 



DZIAŁKA 10/11 

 

Obręb 004 Miasto Świdwin 

Działka nr 10/11  

Powierzchnia: 0,6266 ha 

Kształt: prostokąt  

Możliwość powiększenia o: 0,4499 ha i 4,4792 ha  

Właściciel gruntu: Skarb Państwa 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny przemysłowe, 

magazynowo-składowe i usługowe 

Warunki nabycia/udostępnienia: dzierżawa  

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: RIVb 0,0801 ha; RV 0,4211 ha, grunty w trakcie 

odrolnienia. 

Ograniczenie wysokości budynków: maksymalnie 9 metrów 

Procent dopuszczanej zabudowy: do 60% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie 

czynna minimum 20% powierzchni działki 

Obecne użytkowanie: nieużytki 

Media:  

- wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- wykonane przyłącze wody, 

- możliwość wykonania przyłącza prądu w odległości 10,0 m od granicy działki (moc do 1300 

kW, napięcie 15,0/0,4 kV) 

- możliwość wykonania przyłącza gazu w odległości 300,0 m od granicy działki (średnica 

rury 225 mm)  

  

 

Komunikacja:  

• działka położona na terenie Strefy Aktywności Biznesowej w Świdwinie przy ul. 

Spółdzielczej (droga powiatowa 1074Z) 

• 0,7 km do drogi wojewódzkiej 162 Kołobrzeg-Drawsko Pomorskie  

• 42 km do drogi krajowej S6 

• 115 km do Szczecina  

• 235 km do Berlina  

• 93 km od lotniska międzynarodowego Szczecin-Goleniów 

• 115 od portu 

 

 

 

 

 



DZIAŁKA 10/12 

 

Obręb 004 Miasto Świdwin 

Działka nr 10/12  

Powierzchnia: 0,4499 ha 

Kształt: prostokąt  

Możliwość powiększenia o: 0,6266 ha i 0,4972 ha 

Właściciel gruntu: Skarb Państwa 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny przemysłowe, 

magazynowo-składowe i usługowe 

Warunki nabycia/udostępnienia: dzierżawa  

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: RIVb 0,0801 ha; RV 0,4211 ha, grunty w trakcie 

odrolnienia. 

Ograniczenie wysokości budynków: maksymalnie 9 metrów 

Procent dopuszczanej zabudowy: do 60% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie 

czynna minimum 20% powierzchni działki 

Obecne użytkowanie: nieużytki 

Media:  

- wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- wykonane przyłącze wody, 

- możliwość wykonania przyłącza prądu w odległości 110,0 m od granicy działki (moc do 

1300 kW, napięcie 15,0/0,4 kV) 

- możliwość wykonania przyłącza gazu w odległości 410,0 m od granicy działki (średnica 

rury 225 mm)  

  

 

Komunikacja:  

• działka położona na terenie Strefy Aktywności Biznesowej w Świdwinie przy ul. 

Spółdzielczej (droga powiatowa 1074Z) 

• 0,7 km do drogi wojewódzkiej 162 Kołobrzeg-Drawsko Pomorskie  

• 42 km do drogi krajowej S6 

• 115 km do Szczecina  

• 235 km do Berlina  

• 93 km od lotniska międzynarodowego Szczecin-Goleniów 

• 115 od portu 

 

 

 

 

 



DZIAŁKA 10/13 

 

Obręb 004 Miasto Świdwin 

Działka nr 10/13  

Powierzchnia: 0,4792 ha 

Kształt: prostokąt  

Możliwość powiększenia o: 0,4499 ha i 0,6266 ha 

Właściciel gruntu: Skarb Państwa 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny przemysłowe, 

magazynowo-składowe i usługowe 

Warunki nabycia/udostępnienia: dzierżawa  

Klasa gruntów wraz z powierzchnią: RIVb 0,0801 ha; RV 0,4211 ha, grunty w trakcie 

odrolnienia. 

Ograniczenie wysokości budynków: maksymalnie 9 metrów 

Procent dopuszczanej zabudowy: do 60% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie 

czynna minimum 20% powierzchni działki 

Obecne użytkowanie: nieużytki 

Media:  

- wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- wykonane przyłącze wody, 

- możliwość wykonania przyłącza prądu w odległości 170,0 m od granicy działki (moc do 

1300 kW, napięcie 15,0/0,4 kV) 

- możliwość wykonania przyłącza gazu w odległości 470,0 m od granicy działki (średnica 

rury 225 mm)  

  

 

Komunikacja:  

• działka położona na terenie Strefy Aktywności Biznesowej w Świdwinie przy ul. 

Spółdzielczej (droga powiatowa 1074Z) 

• 0,7 km do drogi wojewódzkiej 162 Kołobrzeg-Drawsko Pomorskie  

• 42 km do drogi krajowej S6 

• 115 km do Szczecina  

• 235 km do Berlina  

• 93 km od lotniska międzynarodowego Szczecin-Goleniów 

• 115 od portu 

 


