
Gmina Oławastr.1
przyjazna inwestorom

 www.GminaOlawa.pl 

Lokalizacja: 

Właściciel:

Wielkość:   

Kształt:   

Klasyfikacja gruntów:

Różnica poziomów:

Przeznaczenie:

Ograniczenia ekologiczne:

Wskaźnik zabudowy:

Ograniczenia wysokości 

budynków:

Poziom wód podziemnych:

Godzikowice, gmina Oława, powiat oławski, 
województwo dolnośląskie

gmina Oława- działka 10 ha,
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
“Invest-Park”- działka 9 ha

9 i 10 ha, możliwość podziału według potrzeb 
inwestora

regularny

grunt wyłączony z produkcji rolnej, RIV, RV

teren równy

teren aktywności gospodarczej 

mała uciążliwość dla środowiska

90%

max. 30 m

w odniesieniu do masztów, słupów, silosów
oraz innych urządzeń technologicznych 
dopuszcza się wysokość do 60 m

2 - 5 m

informacje o nieruchomości

STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W GODZIKOWICACH
Podstrefa III Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK”

Lokalizacja oferowanych nieruchomości*

Oferowane nieruchomości

*podkład zdjęciowy przed budową infrastruktury i zakładu 
SIL-PRO Bloczki Silikatowe i 2P POLAND

mapka poglądowa

sprzedane tereny przemysłowe

wolne tereny przemysłowe

teren w całości położony w granicach podstrefy Oława III 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Invest-Park”

Legenda

tereny należące do gminy Oława

tereny należące do WSSE “Invest-Park”

k
otoP iksrasP              

energia - 2 MW 

skrzyżowanie 
bezkolizyjne

droga krajowa 
nr 94

zjazd do autostrady A4 
- 16 km

gaz wysokiego 
ciśnienia

zjazd do autostrady A4 
- 13 km

5 ha

DN 400 PN 4.0 MPa

94

gazociąg - średniego 
ciśnienia DE 225

transformator kanalizacja sanitarna
i kanalizacja deszczowa

kanalizacja

wodociąg

droga lokalna

GODZIKOWICE

GAĆ

OPOLE - 50 km

WROCŁAW - 30 km

9 ha

10 ha



Gmina Oława
przyjazna inwestorom

 www.GminaOlawa.pl 

infrastruktura

Energia:

Gaz:

Woda:     

Kanalizacja sanitarna:

Kanalizacja deszczowa:

Śmieci:

Drogi:

na terenie znajduje się transformator, 

osiągalna moc 2 MW - patrz mapka poglądowa na 

stronie 3

Lokalny dostawca energii wykonał projekt 

zwiększający dostępną moc do 20 MW

na terenie - patrz mapka poglądowa na str. 1

na terenie, wodociąg przebiega wzdłuż terenu

 - patrz mapka poglądowa na str. 1

na terenie, kanalizacja przebiega wzdłuż terenu

 - patrz mapka poglądowa na str. 1

na terenie, kanalizacja przebiega wzdłuż terenu

 - patrz mapka poglądowa na str. 1

4 km od strefy znajduje się Zakład Gospodarowania 

Odpadami w Gaci

teren położony przy drodze krajowej nr 94 relacji 

Wrocław-Opole. Z drogi krajowej na teren strefy 

istnieje zjazd skrzyżowaniem bezkolizyjnym - patrz 

zdjęcie obok i mapka poglądowa na str.1

W 2010 r. gmina wykonała na terenie strefy drogę 

wewnętrzną w ramach “Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010” 

- patrz zdjęcie obok i mapka poglądowa na str. 1

połączenia drogowe* 

wjazd do strefy z drogi krajowej nr 94 

droga wewnętrzna na terenie strefy

połączenia transportowe

Autostrada:

Droga krajowa:   

Kolej:

Najbliższe lotnisko:

A4 Berlin - Drezno - Wrocław - Kraków - 13 km

Nr 94 przebiega wzdłuż strefy 

4 km

we Wrocławiu około 40 km.

ułatwienia dla inwestorów

działalność w strefie ekonomicznej

zwolnienia z podatku od nieruchomości do 3 lat

możliwość  podziału terenu według potrzeb inwestora

atrakcyjna cena gruntów

zwolnienie nabywców z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej

możliwość nabycia terenu na własność

sprawnie działające instytucje wspierające przedsiębiorczość

dobrze wykwalifikowani pracownicy, kadra techniczna i specjaliści

kierunki kształcenia zawodowego zapewniającego stały dopływ młodych, dobrze 

zainwestowali w Godzikowicach

SIL-PRO Bloczki Silikatowe, (na zdjęciu obok)

2P POLAND

EBERSPÄCHER

infrastruktura*

zakład w godzikowickiej strefie SIL-PRO

str.2

*podkład zdjęciowy przed budową infrastruktury i zakładu SIL-PRO 


