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Dane podstawowe



 
1. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 21-12-2011
 2.Dezyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody  
     na realizacje przedsięwzięcia z dnia 16-08-2011  

3.Działki znajdują się w obszarze z sieciami 
elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną 
gazową i teletechniczną 

4.Brak obowiązującego miejscowego 
p l a n u  z a g o s p o d a r o w a n i a  
przestrzennego. 

Działka położona jest w południowej 
części miasta Gubin przy drodze 
wojewódzkiej . Dogodna lokalizacja przy 
wyjeździe z miasta. 

Teren przygotowany pod 
inwestycje: stacja paliw!!!

działka nr 8/4, 8/3, 8/5
 
działka nr 8/4, 8/3, 8/5 

pełna dokumentacja!
decyzja o warunkach zabudowy

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

planowane zjazdy

286
Droga 

Wojewódzka

0,3768 ha

8/4

0,0391 ha
8/3 

0,8147 ha

8/5 



1.   Łączna powierzchnia: 0,9263 
2. Działki znajdują się w obszarze z sieciami 
elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną gazową 
i teletechniczną 
4. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 25-02-
2011(dla obydwu działek) 
     5. Decyzja w sprawie zgody na wykonanie 

zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej 
286 dnia 21-04-2011. 

  

Działki zlokalizowana są w południowej części miasta Gubin 
przy drodze wojewódzkiej nr 286. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się działki przeznaczona pod inwestycję: stacji paliw. 
Prezentowane działki posiadają warunki zabudowy na budowę 
budynku mieszkalno – usługowego. Teren ten jest bardzo 
dobrym miejscem, aby zainwestować w budowę obiektu 

handlowego typu  

albo

dyskont spożywczy
    market budowlany 

planowane zjazdy
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działka nr 8/2, 9, 10
 
działka nr 8/2, 9, 10 
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pełna dokumentacja!



Województwo: Lubuskie 

Powiat: Krośnieński

Gmina: Gubin

Miejscowość: Gubin

Ulica: Chodkiewicza

Ni
em

cy

285

286

286

Droga nr 286 w 
kierunku Lubska
i drogi krajowej 
32 do miejsca 
granicznego 
w Gubinku 

Droga nr 286 w 
kierunku Centrum
i przejścia 
granicznego

Droga nr 285 
w kierunku 
Sękowici drogi 
krajowej 32 do 
przejścia 
granicznego 
w Gubinku 

przejście 
graniczne

550 m od stacji paliw HOREX
850 m od merketu BIEDRONKA  
1,3 km od marketu LIDL
1.3 km od targowiska handlowego

Lokalizacja i otoczenie 



Zajmujemy się prowadzeniem działalności gospodarczej w 
zakresie m.in. najmu lokali i dzierżawy gruntów, świadczymy 
usługi administracyjne na rzecz podmiotów gospodarczych 
trudniących się handlem i usługami. Na terenach spółki swą 
działalność prowadzi ponad 70 podmiotów gospodarczych w 
zakresie usług :gastronomicznych, kosmetycznych i fryzjerskich, 
krawieckich, poligraficznych, skupu i sprzedaży walut obcych,  a 
także handlu artykułami przemysłowymi, odzieżowymi, 
obuwniczymi, spożywczymi, tytoniowymi, zoologicznymi.

NIERUCHOMOŚCI:

Obrońców Pokoju 21 

Bolesława Chrobrego 8 

Aleje Łużyckie 1A
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