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Bierkowo

Numer KW SL1S/00071834/2

Dzia³ka uzbrojona bêdzie w sieæ wodoci¹gow¹ i kanalizacyjn¹ oraz przy³¹cza 
wodne i kanalizacyjne doprowadzone do granicy dzia³ki w ci¹gu 6 miesiêcy od 
sprzeda¿y. Nabywca ponosi osobn¹ op³atê za przy³¹cze energetyczne. 
O wykonanie do dzia³ki przy³¹cza energetycznego nabywca wystêpuje osobiœcie 
do Zak³adu Energetycznego w S³upsku.

Odleg³oœæ od wa¿niejszych miast:  S³upsk – 2 km, Gdañsk 110 km, Poznañ 290 km, 
Berlin 360 km. Odleg³oœæ od najbli¿szego portu morskiego (port Gdynia) - 104 km, 
portu lotniczego (Gdañsk) - 120 km

Dzia³ki nie s¹ objête obowi¹zuj¹cym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.W dniu 24 kwietnia 2008 r. Rada Gminy S³upsk podjê³a Uchwa³ê 
Nr XV/134/2008 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w czêœci obrêbów Bierkowo 
-Strzelino.

Dzia³ki w projekcie planu znajduj¹ siê na terenie oznaczonym jako: teren produkcji, 
sk³adów i us³ug wielofunkcyjnych. Z ustaleniami szczegó³owymi w zakresie 
zabudowy i zagospodarowania terenu mo¿na zapoznaæ siê w siedzibie 
Urzêdu Gminy S³upsk. 

Niskie koszty pracy, zwolnienia od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców 
realizuj¹cych inwestycje na terenie gminy; bogate otoczenie biznesu. Rada Gminy 
S³upsk w dniu 28.09.2007. 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.

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)

Numery geodezyjne dzia³ek Nr dzia³ki: 555/3;  Pow. dzia³ki w ha: 2,8714;  Cena: 775.280,00
Nr dzia³ki: 555/4;  Pow. dzia³ki w ha: 1,3622;  Cena: 367.800,00
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