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Buduj i inwestuj w Toruniu

[1]
Najnowsza oferta miejskich nieruchomości. Na sprzedaż wystawione są tereny
inwestycyjne znajdujące się w rejonie ulicy Olsztyńskiej oraz w Strefie
Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód, a pod użytkowanie wieczyste działki pod
zabudowę jednorodzinną przy ulicy Golubskiej.

Rejon ulicy Olsztyńskiej
Doskonała lokalizacja, dobre skomunikowanie z centrum miasta, położenie przy drodze krajowej nr
15, w pobliżu autostrada A1 – to najlepsze warunki do inwestycji. Przy ulicy Olsztyńskiej znajduje się
7 działek o powierzchni od 0,5 do 2,5 ha przeznaczonych pod usługi. Tereny położone są na
intensywnie rozwijającym się osiedlu Bielawy, naprzeciw centrum handlowego. Kompleks będzie w
przyszłości sąsiadował z zajezdnią tramwajową oraz parkingiem park &ride, który miasto planuje
wybudować, by ułatwić komunikację z centrum i zmniejszyć problem z parkowaniem.
Sieci elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna znajdują się w ulicy Olsztyńskiej,
dojazd do działek zapewniony jest także przez tę ulicę, na wysokości zjazdu z Centrum Handlowego
Bielawy.
Termin przetargu: 21 listopada 2017 roku
Termin wpłacania wadium: 14 listopada 2017 roku
Strefa Inwestycyjno-Logistyczna Toruń-Wschód
Oferta dla firm zajmujących się produkcją, logistyką oraz magazynowaniem i usługami, to tereny
inwestycyjne znajdujące się w okolicy ul. Przelot. Działki znajdujące się w Strefie
Inwestycyjno-Logistycznej Toruń-Wschód położone są w bezpośrednim sąsiedztwie węzła
autostradowego Lubicz, między drogami krajowymi 15 i 80. Wybudowana w 2015 roku ulica Przelot
stanowi zaplecze infrastrukturalne dla pobliskich działek, znajduje się tam kanalizacja teletechniczna,
wodociąg, sieć elektroenergetyczna, gazociągioraz kanalizacje.
Miasto oferuje na sprzedaż dwie duże niezagospodarowane działki – 2,7 ha oraz 4,3 ha, które
doskonale nadają się na stworzenie w Toruniu znaczącej inwestycji.
Termin przetargu: 12grudnia 2017 roku
Termin wpłacania wadium: 5 grudnia 2017 roku.
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Ulica Golubska
Wyjątkowa oferta czeka także dla zainteresowanych budownictwem jednorodzinnym – działki
położone na osiedlu Rudak, w pobliżu jeziora Nagus. Piękna okolica, dużo zieleni, a jednocześnie
możliwość szybkiego dojazdu do centrum, to niewątpliwe atuty tego miejsca. Do wylicytowania w
użytkowanie wieczyste przeznaczone jest pięć działek o powierzchni 646 m² i pięć liczących 760 m².
Termin przetargu: 19 grudnia 2017 roku
Termin wpłacania wadium: 12 grudnia 2017 roku.
Szczegóły dotyczące przetargów oraz regulamin dostępne są na stronie:
http://www.bip.torun.pl/inw_main.php [2].
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