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Dzia³ka nr 156/13
P³aszewko

34,0807 ha

Nie. Etap - opracowanie dokumentacji technicznej

Niewielka odleg³oœæ od drogi wojewódzkiej Nr 210 oraz obwodnicy S³upska
(droga krajowa Nr 6). Odleg³oœæ od wa¿niejszych miast: Gdañsk 110 km, 
Poznañ 290 km,  Berlin 360 km. Odleg³oœæ od najbli¿szego portu morskiego 
(port Gdynia) - 104 km, portu lotniczego (Gdañsk) - 120 km.

Obszar od strefy inwestycyjnej dzieli obwodnica S³upska i obszar leœny.
Od strony pó³nocnej graniczy z miastem S³upsk

Istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. 
Uchwa³a Rady Gminy S³upsk nr IX/84/2011 z dnia 05.08.2011.

Przeznaczenie nieruchomoœci Obszar zabudowy us³ugowo – produkcyjnej, na którym dopuszcza siê
wielopoziomowe obiekty handlowe. Teren przeznaczony dla nastêpuj¹cych bran¿:
- motoryzacyjnej,
- przetwórstwo tworzyw sztucznych,
- przetwórstwo drzewne (produkcja mebli),
- przetwórstwo spo¿ywcze,
- przemys³ elektromaszynowy,
- centra dystrybucyjne i logistyczne,
- us³ugi transportu i magazynowania,
- istnieje mo¿liwoœæ wydzielenia mniejszych dzia³ek.

Zachêty inwestycyjne Niskie koszty pracy, zwolnienia od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców 
realizuj¹cych inwestycje na terenie gminy; bogate otoczenie biznesu. Rada Gminy 
S³upsk w dniu 28.09.2007r. przyjê³a uchwa³ê X/85/2007 sprawie zwolnieñ 
przedmiotowych od podatku od nieruchomoœci oraz przyjêcia programu pomocy 
de minimis udzielanej przedsiêbiorcom na wspieranie nowych inwestycji 
i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy S³upsk.

Ksiêga wieczysta SL15/00092748/5

Dane statystyczne Liczba mieszkañców Gminy S³upsk: 15408,
- bezrobocie - 10,8% (2010, GUS),
- wydatki gminy na 1 mieszkañca - 4001,55 (2010, GUS)
- œrednie miesiêczne wynagrodzenie dla woj. pomorskiego - 3569,44 brutto
  (2011, GUS)
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