
 

 

  

 
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

 
Położenie   
 
 

Nazwa lokalizacji oraz numery działek  
 

Teren inwestycyjny przy ul. Nad Koleją i 
Gospodarczej w bezpośrednim 
sąsiedztwie specjalnej strefy 

ekonomicznej 
 

Nieruchomość o pow. 2,9085 ha,  
działka nr 252 

  

Miasto / Gmina Racibórz 

Powiat Raciborski 

Województwo Śląskie 

Powierzchnia 
nieruchomości 
 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym 
kawałku) ha  

Łączna powierzchnia terenu wynosi 2,9085ha 

Kształt działki  Zbliżona do kwadratu 

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Nie ma możliwości powiększenia terenu 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 
 

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  
 

54,69 zl/m2 

oszacowana wartość rynkowa prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej wraz z zabudowaniami  

 
1 590 702,00 zł 

Właściciel / właściciele 
 

 
 

Własność: Gmina Miasta Racibórz udział 1/1 na 
podstawie KW GL1R/00026408/5 

Użytkownik wieczysty działek gruntu: SM 
Nowoczesna udział 1/1 na podstawie 

GL1R/00026408/5 

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N) 

TAK 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 

Tereny produkcyjne, składy i magazyny 

Charakterystyka 
działki 
 

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią ha 
 
 

Klasa gruntów całego terenu 2,9085 ha: 
Tereny przemysłowe, zurbanizowane tereny 

zabudowane 

Różnica poziomów terenu m Teren jest na jednym poziomie 

Ograniczenia wysokości budynków [m] Wysokość budynków do 15m 
W przypadku uzasadnionym względem 

technologicznym, np. posadowieniem komina, 
możliwe jest zwiększenie wysokości. 

Procent dopuszczalnej zabudowy  Nie ma limitu dopuszczalnej zabudowy 

Obecne użytkowanie 
 

Obecnie część działki zagospodarowana jest 
budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu 
przedmiot własności, na działce znajduje się: 
a) zbiornik,silos,budynek magazynowy o p.u. 

   157,50m2i pow.zab.165m2   
b) zbiornik,silos,budynek  magazynowy o p.u. 
    263,25m2i pow.zab.276m2 

c) budynek biurowy/ administracyjny/ -Nad Koleją  
   7A o p.u.  66,42m2i pow.zab.93m2 
d) budynek transportu i łączności -Nad Koleją 7 o 
    p.u. 584,38m2i pow.zab.527m2 

e) pozostały budynek niemieszkalny o p.u 6,98m2i  
    pow.zab.10m2 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
i gruntowych (T/N) 

NIE 



 

 

  

 Czy były prowadzone badania geologiczne 
 terenu (T/N)  

NIE 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 
(T/N) 

NIE 

Przeszkody podziemne (T/N) NIE 

Przeszkody występujące na powierzchni terenu 
(T/N) 

NIE 

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) NIE 

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) TAK 

Połączenia 
transportowe  
 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi  
i jej szerokość) 

Droga asfalto – betonowa (szer. – ok. 6,5m) -  
dopuszczona dla tranzytu ciężkiego. 

Autostrada / droga krajowa km 
 

Połączenie: 
z autostradą A4: 

- na północnym wschodzie poprzez drogę DW 919 
(dystans 40 km - węzeł Sośnicowice); 

z autostradą D1 w Republice Czeskiej (przejście 
graniczne Chałupki/Bohumin): 

- od północnego zachodu drogą DK 45  (dystans 25 
km) 

z autostradą A1 drogą DW 935 - dystans 26km 

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km 
   

Port rzeczny Gliwice – w odległości 47km od 
Raciborza 

 
Port rzeczny Opole – w odległości 79 km od 

Raciborza 

Kolej km 
 

3,2km 

Bocznica kolejowa km 
 

3,2km 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km 
 

 

Katowice – Pyrzowice (90 km) 
Ostrava – Mosnov (69 km) 

Najbliższe miasto wojewódzkie km Katowice (76 km) 
Ostrava Cz. (30 km) 

Istniejąca 
infrastruktura  
 
 

Elektryczność na terenie (T/N) TAK 

 Odległość przyłącza od granicy terenu 
         

15kv  - na terenie działki działki 
0,4kv – na terenie działki działki 
110kv – 100m  od granicy działki 

 Napięcie                         
 

0,4kv, 15kv, 110kv 

 Dostępna moc            Max. 15MW 

Gaz na terenie (T/N)        TAK 

 Odległość przyłącza od granicy działki  
        

60 m od granicy działki 

 Wartość kaloryczna         
 

Nie mniej niż 31 MJ/Nm3 

 Średnica rury             
 

225 mm 

 Dostępna objętość         
 

5500 Nm3/h 

Woda  na terenie (T/N) TAK 
 

 Odległość przyłącza od granicy terenu 
         

Na terenie działki 

 Dostępna objętość               
 

22 464 m3/24h 

Kanalizacja na terenie (T/N)              TAK 

 Odległość przyłącza od granicy terenu 
         

Na terenie działki 

 Dostępna objętość           
 

21 500 m3/24h 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź  
w bezpośrednim sąsiedztwie 

NIE 



 

 

  

Telefony (T/N) TAK 

 Odległość przyłącza od granicy terenu         Na terenie działki 

Uwagi 
 

 
 

Działka nr 252 o pow. 2,9085 ha przypomina kształt nieproporcjonalnego kwadratu z bezpośrednim wjazdem 
z ul Gospodarczej i Nad Koleją. Dogodny dostęp zapewniony jest od ul. Gospodarczej gdzie znajduje się 
brama wjazdowa. Działka jest ogrodzona i oświetlona, część terenu działki jest wyłożona płytami betonowymi 
oraz występuje istniejąca zabudowa stanowiąca odrębny od gruntu przedmiot własności. 
 
Zabudowania: 
a) zbiornik,silos,budynek magazynowy: p.u 157,50m2 ,pow.zabud.157,50m2i kubatura 551,25m3 
budynek przeznaczony pod magazyn, jednokondygnacyjny, fundamenty murowane z bloczków 
żwirobetonowych, ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z bloczków żużlobetonowych. Dach o
konstrukcji stalowej, kryty blachą falistą. Brama wjazdowa metalowa, brak wypraw tynkarskich zewn i wewn. 
Budynek nie posiada posadzki, występuje klepisko. Budynek nie posiada instalacji.  
 
b) zbiornik,silos,budynek magazynowy: p.u 263,25m2,pow.zabud.276m2i kubatura 921,38m3 
budynek przeznaczony pod magazyn, jednokondygnacyjny, fundamenty murowane z bloczków 
żwirobetonowych, ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z bloczków żużlobetonowych. Dach o 
konstrukcji stalowej, kryty blachą falistą. Brama wjazdowa metalowa, brak wypraw tynkarskich zewn i wewn. 
Budynek nie posiada posadzki, występuje klepisko. Budynek nie posiada instalacji.  
 
c) budynek biurowy / administracyjny/ - Nad Koleją 7A: p.u 66,42m2,pow.zabud.93m2 i kubatura 199,26m3 
budynek składa się z jedenastu pomieszczeń niepodpiwniczony. Podzielony został na funkcje 
administracyjno-biurowe oraz socjalne dla pracowników. 
Ławy fundamentowe żelbetowe, do poziomu 0,00 z bloczków żwirobetonowych, ściany konstrukcyjne 
budynku wykonane z cegły pełnej. Ściany działowe wykonane z cegły pełnej otynkowane. Strop stanowią 
płyty typu Żerań, dach drewniany z układem krokwiowo-płatwiowym, pokrycie dachu blachą trapezową 
powlekaną. Stolarka okienna PVC, drzwi wewnętrzne płytowe. 
Posadzka na gruncie z podbudową żwirową, dalej jastrych i lastryko, w pomieszczeniach biurowych 
wykładzina PVC. Budynek posiada instalację zimnej wody. Ogrzewanie pomieszczeń – grzejniki elektryczne, 
c.w.u. podgrzewana ogrzewaczami. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i telefoniczną bez gazu. 
 
d) budynek transportu i łączności -Nad Koleją 7: p.u 584,38m2 ,pow.zabud.527m2 i kubatura 2156,63m3 
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z którego dwie wydzielone części budynku przeznaczone są 
na funkcje garażowe, dwie kolejne części to pomieszczenie po nieczynnej kotłowni oraz podręczne 
magazynki. Ławy fundamentowe wykonane z cegły pełnej klinkierowej. Budynek posiada konstrukcję 
szkieletową, słupy  i ściany osłonowe z cegły pełnej. Ściany działowe z cegły pełnej. Konstrukcja dachu jest 
układem krokwiowo-płatwiowym, pokrycie dachu w części papą termozgrzewalną. Okna drewniane oraz 
ślusarka okienna, bramy garażowe wjazdowe metalowe. Posadzki stanowią wylewki betonowe. 
Budynek posiada instalację zimnej wody. Ogrzewanie pomieszczeń – grzejniki elektryczne, c.w.u. 
podgrzewana ogrzewaczami. Budynek wyposażony w instalację elektryczną  bez gazu. 
 
e) pozostały budynek niemieszkalny: p.u 6,98m2 ,pow.zabud.10m2 i kubatura 24,75m3 
budynek pełni rolę obiektu technicznego, fundamenty z bloczków żwirobetonowych, ściany konstrukcyjne z 
cegły pełnej. Strop stanowią płyty typu Żerań, dach drewniany z układem krokwiowo-płatwiowym, pokrycie 
dachu blachą trapezową powlekaną. Okno w ramie stalowe pojedynczej, posadzka na gruncie z podbudową 
żwirową, dalej jastrych i lastryko z wykładziną PVC. Budynek nie posiada instalacji zimnej i ciepłej wody. 
Ogrzewanie pomieszczenia grzejnikiem elektrycznym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną  bez 
gazu. 
 
Stan techniczno-użytkowy oraz stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej 
Instalacje: nieruchomość została ogrodzona i oświetlona, istniejące zabudowania oprócz hal magazynowych 
wyposażone są w instalacje elektryczną, wodociągową, dostęp do drogi z ul Gospodarczej i Nad Koleją.
 
Dodatkowe atuty: 

 teren gotowy do sprzedaży  
 

 Miasto Racibórz oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości. 

 w bezpośrednim sąsiedztwie projektowana droga szybkiego ruchu Racibórz - Pszczyna 

Osoba 
przygotowująca 
ofertę 

Jerzy Witek – Kierownik Działu Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” 
Tel. 32 415 3524 
email: techniczny@nowoczesna.com 
 

Osoby do 
kontaktu 
 
 
 

Tadeusz Wojnar – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” 
tel. 32 415 4576 
 
Rafał Jasiński, Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” 
Tel. 32 415 3524 
email: techniczny@nowoczesna.com 

 

 



 

 

  

Lokalizacja terenu wraz z zaznaczonymi granicami nieruchomości 
 

 
Przebieg projektowanej drogi Racibórz- Pszczyna 



 

 

  

 
 

Uzbrojenie terenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


