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Gmina S³upsk

Urz¹d Gminy w S³upsku, ul. Sportowa 34, tel. (59) 842 93 62, fax. (59) 842 92 54
http://www.gminaslupsk.pl ;  e-mail: info@gminaslupsk.pl

Justyna Zbijowska tel. (59) 842 84 62 wew. 53
Miros³awa Jakubowska tel. (59) 842 84 62 wew. 53
e-mail: justynaj@gminaslupsk.pl  ;wiêcej na stronie www.dzialki.gminaslupsk.pl

Redzikowo

Numer KW SL1S/00064397/4

Dzia³ki w ci¹gu 6 miesiêcy od sprzeda¿y uzbrojone bêd¹ w sieæ wodoci¹gow¹ 
i kanalizacyjn¹ oraz przy³¹cza wodne i kanalizacyjne doprowadzone do granicy 
dzia³ek. Nabywca ponosi osobn¹ op³atê za przy³¹cze energetyczne. O wykonanie 
do dzia³ki przy³¹cza energetycznego nabywca wystêpuje osobiœcie do 
Zak³adu Energetycznego w S³upsku.

W ci¹gu 6 miesiêcy od sprzeda¿y zostanie wybudowana utwardzona droga 
dojazdowa do granicy dzia³ek. 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. W miejscowoœci 
Redzikowo zaczyna siê obwodnica miejska która koñczy siê w Reblinku. 
Liczy 16,3 kilometra d³ugoœci. Jest czêœci¹ drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdañsk.
Dojazd do dzia³ki komunikacj¹ miejsk¹ ZTM - linia numer 4.

Teren inwestycyjny po³o¿ony w odleg³oœci oko³o 1 km od miasta S³upska, 
nieopodal Parku Wodnego Redzikowo. Po³o¿ony obok nieczynnego lotniska 
wojskowego S³upsk Redzikowo o 1 km. Teren inwestycyjny po³o¿ony 
w s¹siedztwie S³upskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa „Redzikowo” 
licz¹ca  62,4777 ha.  

Istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwa³a Rady Gminy 
S³upsk z dnia 28.09.2007 Uchwa³a nr XI/80/2007

Obszar zabudowy us³ugowej w tym handel detaliczny i hurtowy.  Teren dogodny 
dla us³ug hotelowo - pensjonatowych i gastronomicznych. Dogodna lokalizacja 
dla sk³adów, magazynów, centrów spedycyjnych, baz transportowych, 
sklepów wielkopowierzchniowych i innych. 

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: 1/41;  Pow. dzia³ki w ha: 1,8044;  Cena: 637.830,00
Nr dzia³ki: 1/40;  Pow. dzia³ki w ha: 0,9397;  Cena: 332.530,00
Nr dzia³ki: 1/38;  Pow. dzia³ki w ha: 0,9125;  Cena: 322.930,00
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