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DROGA „DK-1” Katowice – Bielsko Biała

DZIAŁKI INWESTYCYJNE



DZIAŁKI INWESTYCYJNE
W CZECHOWICACH DZIEDZICACH

Mamy przyjemność  zaprezentować  Państwu  działki  przemysłowo  –  usługowe  w  miejscowości
Czechowice Dziedzice, przy drodze ekspresowej DK-1 Katowice - Bielsko Biała.
Powierzchnia działek wystawionych na sprzedaż obejmuje powierzchnię 50000 m2.
Z działek do: Bielska Białej jest 15 km, Cieszyna jest 45 km, Katowic jest 50 km, Krakowa jest 100
km.



DANE DZIAŁEK WYSTAWIONYCH NA SPRZEDAŻ

Działki  o  powierzchni  50000 m2 (Rysunek 1)  wystawione na sprzedaż,  są  objęte  Miejscowym

Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czechowice Dziedzice (uchwała Nr XV/114/15

Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27 października 2015 roku)  oraz Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Czechowice Dziedzic. 

Rysunek 1: lokalizacja działek wystawionych na sprzedaż. 

W MPZP (Rysunek 2) na części powierzchni przewidziano tereny przemysłowo – usługowe, tj. na

powierzchni 25000 m2, a w SUiKZP (Rysunek 3) już na całości powierzchni przewidziano tereny

przemysłowo – usługowe, tj. na powierzchni 50000 m2.

Rysunek 2: zapis w MPZP działek wystawionych na sprzedaż. 



Rysunek 3: zapis w SUiKZP działek wystawionych na sprzedaż. 

Oznaczenie w MPZP (Rysunek 2) działki nr:

 906/3 oznaczenie w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

gminy Czechowice Dziedzice (uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach –

Dziedzicach z dnia 27 października 2015 roku) jako PU,H5 i MN3;

 906/4 oznaczenie w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

gminy Czechowice Dziedzice (uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach –

Dziedzicach z dnia 27 października 2015 roku) jako PU,H5 i MN3;

 958/4 oznaczenie w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

gminy Czechowice Dziedzice (uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach –

Dziedzicach z dnia 27 października 2015 roku) jako PU,H6 i MN4;

 4645/4  oznaczenie  w  obowiązującym  Miejscowym  Planie  Zagospodarowania

Przestrzennego gminy Czechowice Dziedzice (uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej  w

Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27 października 2015 roku) jako droga z nazwą ulicy

Smocza.



Oznaczenie w SUiKZP (Rysunek 3) działki nr:

 906/3  (zmieniono  dotychczasowe  przeznaczenie  działki  w  MPZP  gminy  Czechowice

Dziedzice uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27

października  2015  roku  z  MN3  i  PU,H5)  w  SUiKZP  gminy  Czechowice  Dziedzice

oznaczono symbolem F.5.AG;

 906/4  (zmieniono  dotychczasowe  przeznaczenie  działki  w  MPZP  gminy  Czechowice

Dziedzice uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27

października  2015  roku  z  MN3  i  PU,H5)  w  SUiKZP  gminy  Czechowice  Dziedzice

oznaczono symbolem F.5.AG;

 958/4  (zmieniono  dotychczasowe  przeznaczenie  działki  w  MPZP  gminy  Czechowice

Dziedzice uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27

października  2015  roku  z  MN3  i  PU,H5)  w  SUiKZP  gminy  Czechowice  Dziedzice

oznaczono symbolem F.5.AG;

 4645/4  (zmieniono  dotychczasowe  przeznaczenie  działki  w  MPZP  gminy  Czechowice

Dziedzice uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach z dnia 27

października  2015 roku z  drogi  z  nazwą ulicy Smocza)  w SUiKZP gminy Czechowice

Dziedzice oznaczono symbolem F.5.AG.

Dojazd do działek z DK-1 

Drogi  dojazdowe  do  działek  906/3,  906/4,  958/4  z  DK1 (Rysunek  4,  Rysunek  3,  Rysunek  5,

Rysunek  6,  Rysunek  7)  o  szerokości  6m,  zgodnie  z  MPZP  gminy  Czechowice  Dziedzice

(oznaczenie 2KDL1) oraz SUiKZP gminy Czechowie Dziedzice (oznaczenie 25.KDL).

Rysunek 4: zapis w MPZP gminy Czechowice Dziedzice dotyczący drogi dojazdowej do działek nr 906/3, 906/4, 958/4 z DK-1.



Rysunek 5: rozmieszczenie komunikacyjne do działek nr 906/3, 906/4, 958/4 z DK-1.

Rysunek 6: rozmieszczenie komunikacyjne do działek nr 906/3, 906/4, 958/4 z DK-1 zgodnie z MPZP gminy Czechowice Dziedzice.

Rysunek 7: rozmieszczenie komunikacyjne do działek nr 906/3, 906/4, 958/4 z DK-1 zgodnie z SUiKZP gminy Czechowice Dziedzice.



Do przedmiotowych działek można dojechać drogą asfaltową gminną o szerokości 6m, jednym pa-

sem drogowym, droga zakończona zostanie placem do zawracania (2DKL1 w MPZP i 25.KDL w

SUiKZP – Rysunek 6 i Rysunek 7). Na skrzyżowaniu drogi DK-1 z drogą dojazdową do oferowa-

nych działek, funkcjonuje sygnalizacja świetlna (Rysunek 5).

Media w zasięgu działek wystawionych na sprzedaż

Rysunek 8: rozmieszczenie mediów.

Wymiar działek:

 szerokość 190 m,

 długość 262 m.

Rysunek 9: wymiary działek.



Nabywca nie ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie działek wyżej opi-

sanych.

Cena w zaproszeniu do negocjacji za działki:

- o powierzchni 50000 m2 wynosi 110,00 złotych za m2 brutto,

- o powierzchni 25000 m2 wynosi 120,00 złotych za m2 brutto.



Uchwała Nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach
z dnia 27 października 2015r.

Rozdział II
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy

§ 5.1.  W celu  zachowania  ładu przestrzennego,  a  w szczególności  utrzymania  charakteru
zabudowy zespołów osadniczych, ustala się zasady kształtowania zabudowy obowiązujące na
całym obszarze opracowania: 
1) projektowane budynki należy lokalizować:
a) z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg publicznych i wewnętrznych,
określonych dla poszczególnych kategorii dróg w § 6 uchwały,
b)  dopuszcza  się  sytuowanie  budynków  bezpośrednio  w  granicy  z  sąsiednią  działką
budowlaną lub w odległości 1,5 m od tej granicy;
2)  ustala  się  podstawową  formę  zabudowy  bez  względu  na  przeznaczenie  -  budynki
wolnostojące:
a) dopuszcza się łączenie budynków mieszkalnych z gospodarczymi, usługowymi i garażami,
b) dopuszcza się dla terenów „MN” i „MN,U” budynki w zabudowie bliźniaczej,
c)  zakazuje  się,  bez  względu  na  przeznaczenie,  realizacji  budynków  w  zabudowie
szeregowej;
3) podstawowa forma dachu:
a)  dla  budynków  mieszkalnych  -  dachy  dwuspadowe  lub  wielospadowe  o  jednakowym
nachyleniu , z wysuniętymi okapami, z możliwością realizacji lukarn, facjat, świetlików, -
45głównych połaci 20 okien dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp., dopuszcza
się dachy płaskie,
b)  dla  budynków  mieszkalno  -  usługowych  i  usługowych  -  dachy  dwuspadowe  lub
wielospadowe , dopuszcza się dachy płaskie, - 45o nachyleniu głównych połaci 15
c)  dla  budynków  gospodarczych  i  garaży  w  zabudowie  jednorodzinnej  -  forma  dachu
dostosowana do dachów budynków mieszkalnych - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o
jednakowym nachyleniu  z wysuniętymi okapami, z możliwością realizacji świetlików, okien
- 45głównych połaci 20 dachowych, zadaszeń nad wejściem, naczółków itp., dopuszcza się
dachy jednospadowe i płaskie,
d)  dla  budynków  inwentarskich  i  gospodarczych  w  zabudowie  zagrodowej  -  dachy
dwuspadowe lub , z wysuniętymi okapami, - 45wielospadowe o jednakowym nachyleniu
głównych  połaci  15  z  możliwością  realizacji  okien  dachowych,  zadaszeń  nad  wejściem,
naczółków itp., dopuszcza się dachy jednospadowe oraz płaskie,
e)  dla  budynków  produkcyjnych,  składowych  i  magazynowych  realizowanych  na
wydzielonych  terenach  oznaczonych  symbolami  „PU,H”  -  dachy  jedno,  dwu  lub
wielospadowe o jednakowym nachyleniu , dopuszcza się inne formy dachu, - 15głównych
połaci – 5
f) dla budynków kultu religijnego - dowolna;
4) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków mieszkalnych - 10 metrów,
b) budynków usługowych i mieszkalno - usługowych - 12 metrów, z wyłączeniem terenu
„PU,H2”, „PU,H3”; dla terenu „PU,H2”, „PU,H3” - 20 metrów,
c)  budynków  produkcyjnych,  magazynowych,  składowych  -  12  metrów,  z  wyłączeniem
terenu „PU,H2”, „PU,H3”; dla terenu „PU,H2”, „PU,H3” - 20 metrów,
d) budynków gospodarczych i inwentarskich w zabudowie zagrodowej - 10 metrów;
e) budynków gospodarczych i garaży w zabudowie jednorodzinnej - 6 metrów,
f) obiektów infrastruktury technicznej - 12 metrów,



g) budynków kultury sakralnej - 20 metrów,
h) budowli - 30 metrów,
i) małej architektury - 3 metry;
5) warunki dla budynków istniejących:
a) przy nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie istniejącego budynku forma dachu ( układ
połaci, kąt nachylenia, pokrycie) może nawiązywać do dachu istniejącego bez konieczności
spełniania warunków określonych w pkt 3, dopuszcza się zwiększenie do 20% wysokości
określonej w pkt 4,
b)  jeżeli  plan  nie  dopuszcza  na  danym terenie  lokalizacji  nowych budynków,  możliwość
rozbudowy budynków istniejących ogranicza się do zwiększenia powierzchni zabudowy o nie
więcej niż 25 %;
6) ustala się zakaz realizacji wypełnień ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych od
strony  dróg  i  terenów  publicznych  oraz  stosowania  jako  materiałów  wykończeniowych
elewacji  listew  z  tworzyw  sztucznych  typu  „siding”,  blachy  falistej  i  trapezowej  (za
wyjątkiem obiektów w zabudowie produkcyjnej, składowej i magazynowej);
7) na terenach zabudowy usługowej i produkcyjno - usługowej wzdłuż granic działki oraz w
miejscach  dostępnych  pomiędzy  dojściami  i  elementami  małej  architektury  należy
wprowadzić zieleń wysoką i niską o charakterze izolacyjno - osłonowym oraz dekoracyjnym;
8)  ustala  się  obowiązek  zapewnienia  odpowiedniej  ilość  miejsc  parkingowych  (m.p.)
zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej, stosownie do poniższych wymogów:
a)  dla  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  zabudowy  zagrodowej  -  2  miejsca
parkingowe lub garażowe łącznie na 1 budynek mieszkalny,
b) dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej - 2 miejsca parkingowe lub garażowe łącznie na
1 lokal mieszkalny oraz miejsca parkingowe dla usług wymienione w lit. d,
c) dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - 2 m.p./10 zatrudnionych,
d)  dla  obiektów  usługowych:  -  obiekty  kultury  -  1  m.p./20  użytkowników,  -  obiekty
administracji - 1 m.p./10 pracowników, - obiekty sportu i rekreacji - 1 m.p./10 użytkowników,
- przychodnie zdrowia - 1m.p./100m2 powierzchni użytkowej, - obiekty handlowe i usługowe
- 1m.p./50m2 powierzchni użytkowej, - bary, restauracje 1m.p./ 5 miejsc konsumpcyjnych, -
biura - 1m.p./50m2 powierzchni użytkowej,
e) podane wartości wskaźników należy traktować jako minimalne, z zastrzeżeniem, iż dla
obiektów wymienionych w lit. b) i c) nie mniej niż 3 miejsca parkingowe. 
2. Ustala się parametry i wskaźniki kształtowania projektowanej zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać:
a) na terenach „MN” - 30% powierzchni działki budowlanej,
b) na terenach „MN,U”; „U”; „Uks” - 50% powierzchni działki budowlanej,
c) na terenach „PU,H” - 60% powierzchni działki budowlanej,
d) na terenach „U”, „PU,H” dla stacji paliw - 40% powierzchni działki budowlanej;
2) powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić:
a) na terenach „MN” - co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej,
b) na terenach „MN,U”; „U”; „Uks” - co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,
c) na terenach „PU,H” - co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej,
d)  na  terenach  „U”,  „PU,H”  dla  stacji  paliw  -  co  najmniej  15%  powierzchni  działki
budowlanej.
3.  Ustala  się  wskaźniki  intensywności  zabudowy (jako wskaźniki  powierzchni  całkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej):
1) maksymalny wskaźnik:
a) na terenach „MN” - 1,2
b) na terenach „MN,U”, „U” - 2,0
c) na terenach „PU,H”, „UKs” - 2,4;
2) minimalny wskaźnik na wszystkich terenach przeznaczonych do zabudowy - 0,02.



4. W granicach obszaru objętego planem nie występują przestrzenie publiczne w rozumieniu
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające określenia zasad ich
kształtowania.
§ 6. Na terenach przeznaczonych do zabudowy ustala się następujące nieprzekraczalne linie
zabudowy dla lokalizacji nowych budynków:
1) przy drodze oznaczonej symbolem KDGP - minimum 25 metrów od krawędzi jezdni;
2) przy drogach (ulicach) oznaczonych symbolem KDZ - minimum 10 metrów od krawędzi
jezdni;
3)  przy  drogach  (ulicach)  oznaczonych  symbolem  KDL1,  2  -  minimum  10  metrów  od
krawędzi jezdni;
4) przy drogach (ulicach) oznaczonych symbolem KDD - minimum 8 metrów od krawędzi
jezdni;
5) przy drogach (ulicach) oznaczonych symbolem KDW - minimum 5 metrów od krawędzi
jezdni.

Pośrednictwo w sprzedaży, zakupie, wynajmie, najmie
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