
OFERTA INWESTYCYJNA- Gmina Barwice 

Potencjał społeczno-gospodarczy Gminy Barwice jak również  perspektywy jej 

dynamicznego  oraz zrównoważonego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych wszystkich, 

którzy właśnie tutaj zechcą rozwijać swój biznes.  

Podmiotom, które są zainteresowane  lokalizacją swojego kapitału na terenie 

gminy oferujemy wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego. 

Gmina Barwice w swojej ofercie inwestycyjnej posiada kompleks działek  o łącznej 

powierzchni 1,9831 ha położonych przy ulicy Zwycięzców (obok budynku piekarni) 

 z przeznaczeniem  pod działalność gospodarczo – usługową.  Działki położone są 

 w odległości ok. 600 m od drogi wojewódzkiej nr  172.  W bezpośrednim sąsiedztwie działek  

znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej oraz gazowej jak również linia średniego napięcia 

 w oparciu, o którą istnieje możliwość budowy głównego punktu zasilania i zapewnienie 

mocy według wymagań przyszłego inwestora. 

Oferta : 

Dz. 8/11 – pow. 0,1057 ha; 

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa 

Dz. 8/12 – pow. 0,1092 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa 

Dz. 8/13 pow. 0,1093 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/14 pow. 0,1093 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/15pow. 0,1092 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/16 pow. 0,1093 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/17 pow. 0,1094 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa 

Dz. 8/19 pow. 0,1087 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  



Dz. 8/20 pow. 0,1092 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/21 pow. 0,1092 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/22 pow. 0,1092 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/23 pow. 0,1092 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/24 pow.0,1092 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa  

Dz. 8/25 pow. 0,1093 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa 

Dz. 8/30 pow. 0,2193 ha;  

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo - usługowa 

Dz. 8/34 pow. 0,2384 ha; 

 charakter:  niezabudowana, przeznaczenie: gospodarczo – usługowa. 

Wszelkie informacje na temat gruntów  Gminy Barwice uzyskać można  w Urzędzie 

Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice  pokój nr 19 lub pod 

 nr telefonu 94 373 63 09 wew. 19, adres email: alicjaz@um.barwice.pl . 

 

Zapraszamy do kontaktu 
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                                       LOKALIZACJA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


