
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sprzedaż dobrze zlokalizowany teren przemysłowy – 

(dawny teren Hutmen) 

53-234 WROCŁAW | ul. Grabiszyńska 241 

Całkowita powierzchnia: 19,1944 ha 

Całkowita powierzchnia budynków: 81.760,37 m2 GUA 

500m do obwodnicy DK5 

6km do autostrady A8 I 8 km do autostrady a4 

Wieczyste użytkowanie gruntu 

Zagospodarowanie terenu: działalność przemysłowa i handlowa 

Brak miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego 

 

Oferujemy atrakcyjny teren przemysłowy, o powierzchni 19,2 ha, zlokalizowany w zachodniej części Wrocławia. Teren składa się 
z 55 budynków o łącznej powierzchni ok. 3 tys. m2 . Łączna powierzhcnia użytkowa wynosi 82 tys.m2 ,powierzchnia największego 
z budynków wynosi 25 tys. m2 . Większość z budynków została wybudowana w latach 60.-90. XX wieku. Teren otaczają inne 
obiekty o charakterze przemysłowym. Obecnie teren ten nie znajduje się w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, 
jednak przeznaczony jest on na działalność przemysłową i inną działalaność komercyjną. Największy obiekt –główna hala 
produkcyjna – znajduje się na liście zabytków. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teren idealny do działalności 

przemysłowej i komercyjnej – możliwa 

przyszła zmiana na funkcje mieszkalne 

 
Oczekiwanie na zmianę planu 

zagospodarowania  

 

 

 

 

 WROCŁAW | 19,2 ha 
  
NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNY 
TEREN PRZEMYSŁOWY WE 
WROCŁAWIU 

Teren składa się z następujących działek: 
 

 2/20   | 0,0145 ha  

 2/45   | 0,0613 ha 

 2/63   | 0,0150 ha 

 2/75   | 0,0068 ha 

 2/87   | 0,0236 ha              łącznie 

 2/97   | 0,2869 ha         19,1944 ha 

 2/103   |  17,5438 ha 

 2/105   | 0,0951 ha 

 6/3   | 0,4588 ha 

 2/43        | 0,6550 ha 

 2/58   | 0,0336 ha 
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Lokalizacja 
 

CEE, Polska, województwo dolnośląskie 
53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 
GPS: 51.097260873941096°N, 16.988193332295282°E 
 

 
 

Odległości drogowe: 
 
Wrocław – Berlin: 340 km, 4 godziny 
Wrocław – Warszawa: 360 km, 3,5 godziny 
Wrocław – Praga: 330 km, 4 godziny 
Wrocław – Wiedeń: 415 km, 5,5 godziny 
Wrocław – Frankfurt: 725 km, 7,5 godziny 
Wrocław – Monachium: 720 km, 7,5 godziny 
Wrocław – Kijów: 1.135 km, 13 godzin 
Wrocław – Amsterdam: 1.000 km, 10 godzin 
Wrocław – Hamburg: 630 km, 6,5 godzin 

 

 
źródło: maps.google.com 

500 km 

1.000 km 

źródło: wikipedia.org   

Autostrady   

Autostrady w 
budowie 



 
Okolica 
 
Teren przemysłowy otoczony jest głównie innymi obiektami przemysłowymi I handlowymi – fabrykami, biurowcami, 
magazynami oraz lokalami usługowo-przemysłowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Hotel Vega ***, 
hipermarket LIDL oraz stacja paliw ORLEN. Od północy działka otoczona jest linią kolejową i ogródkami działkowymi. 
Od południa przylega do ulicy Grabiszyńskiej, która zapewnia dojazd do działki. Po drugiej stronie ulicy Grabiszyńskiej 
znajdują się budynki mieszkalne, handlowe i inne budynki komerycyjne wraz z odrestaurowaną nieczynną zajezdnią 
tramwajową, przekształconą w muzeum. 

 

 
Source: hutmen.pl 

 
Dojazd i odległości od miejskich punktów komunikacyjnych 
 
Dostęp dla pieszych oraz dojazd na teren zapewniają dwa główne wejścia, zlokalizowane przy ul. Grabiszyńskiej. 
Wewnętrzna sieć dróg umożliwia dojazd do poszczególnych budynków. Wschodnia Obwodnica Wrocławia (DK5) 
znajduje się w odległości zaledwie 500m od obiektu, a dojazd do autostrady A8 z obiektu zajmuje niecałe 15 minut. 
Węzeł komunikacji miejskiej zlokalizowany jest na skrzyżowaniu al. Hallera i ul. Grabiszyńskiej, natomiast przystanki 
autobusowe i tramwajowe znajdują się wzdłuż ul. Grabiszyńskiej, naprzeciwko głównej bramy wjazdowej.  
 
Lotnisko Wrocław (WRO/EPWR): 11 km, 20 min jazdy 
A8 autostrada (Wrocław-Zachód): 5,5 km, 12 min jazdy 
A4 autostrada (Wrocław-Bielany): 7,8 km, 17 min jazdy 
Wrocław Dworzec Główny: 3,8 km, 12 min jazdy 
Wrocław Stare Miasto: 3,2 km, 10 min jazdy 

 

   
źródło: https://pl.worldorgs.com/katalog/wrocław/producent/hutmen-sa#, http://wroapp.pl/obiekt/hala-hutmen/, 
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclawski-zaklad-produkcyjny-upada-jest-decyzja-o-likwidacji,wia5-3273-60635.html (Bartosz Senderek) 

 

https://pl.worldorgs.com/katalog/wrocław/producent/hutmen-sa
http://wroapp.pl/obiekt/hala-hutmen/
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclawski-zaklad-produkcyjny-upada-jest-decyzja-o-likwidacji,wia5-3273-60635.html


Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego  
 

 
 

 
 

 

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego na cały kwartał 

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego na cały kwartał 
 
Inne plany w okolicy obejmują 
głównie cele mieszkaniowe 

Obszar ‘AG’ – Plan 
Działalności Gospodarczej 
dla Wrocławia w 2018 roku  
 
Obszar ‘MU’ – obszar 
mieszkalny i usługowy 



 
Plan 

 
 
 
 
 
 
Szczegóły 
 

▪ Jedna z największych działek inwestycyjnych w okolicy Wrocławia 
▪ Bardzo dobra lokalizacja 
▪ Łatwy start działalności przemysłowej lub innej działalności korporacyjnej 
▪ Możliwość podziału na mniejsze działki 
▪ Brak planu zagospodarowania przestrzennego 
▪ Możliwość rozbiórek, nowych konstrukcji, remontów lub przebudowy 
▪ Obiekt zabytkowy – główna hala produkcyjna; perspektywa zgłosznia wieży ciśnień na listę 

konserwatora zabytków 
▪ Tereny parkowe wdłuż ulicy Grabiszyńskiej; 
▪ Dobrze zagospodarowany teren z dobrą infrastrukturą i doskonałą łącznością z resztą miasta 
▪ Dostępne wszystkie media: woda, prąd, gaz, ogrzewanie, itd. 
▪ Części gruntu mogą podlegać pracom rekultywacyjnym 
▪ 55 budynków o łącznej powierzchni 80 tys. m2 , duży potencjał do uzyskania przychodów z najmu 

(ok. 1 mln zł miesięcznie) 
▪ Potencjalna możliwość zmiany wiodącej funkcji w przyszłości na mieszkalno-usługową 
▪ Potencjalnie znaczny wzrost wartości gruntów w związku ze zmianą obecnego Planu 

Zagospodarowania 
 
 
 
 



 
 
 
Wrocław – płynny i dynamiczny rynek gruntów 
 
Według najnowszych raportów Colliers Intl., JLL czy AXI IMMO popyt najemców w połączeniu z dużą aktywnością 
deweloperską w miastach takich jak Wrocław zaowocował w ostatnich latach zwiększonym zainteresowaniem na tereny 
pod inwestycje przemysłowe. W efekcie wzrosły ceny działek w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. Wrocław jest trzecim 
najdroższym miastem w Polsce, gdzie ceny gruntów wzrastają ze 180 do 300 zł/m2. Odpowiednio dobrze zlokalizowane 
tereny stały się bardzo trudne do znalezienia, co spowodowało zainteresowania u deweloperów terenami 
poprzemysłowymi. Według doniesień ww. agencji, pandemia COVID-19 nie wpłynęła istotnie na równowagę popytowo-
podażową na rynku gruntów i nie wpłynęła na jego płynność. 
 
Trwający rozwój sektora logistycznego, w tym w szczególności sektora e-commerce, prawdopodobnie nadal będzie 
generował popyt przy coraz bardziej ograniczonej podaży gruntów w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. Oznacza to 
prawdopodobnie dalszy wzrost i tak już wysokich cen. Inwestorzy będą zmuszeni do rozważenia lokalizacji położonych 
dalej od głównych rynków, a zainteresowanie terenami poprzemysłowymi – zwłaszcza w dużych miastach – 
najprawdopodobniej wzrośnie. 
 
Jedynym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę przy obliczaniu ceny gruntu, jest etap przygotowania działki (przede 
wszystkim należy uwzględnić aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, drogi dojazdowe, media, itp.). Ilość prac 
koniecznych do zajęcia nowo nabytego terenu ma ogromne znaczenie przy ustaleniu cen nieruchomości oraz planowaniu 
jakiejkolwiek na nim działalności. 
 

Witamy we Wrocławiu 

-w czwartym co do wielkości i drugim najbogatszym mieście w Polsce. Ze względu na bliskość granic z Niemcami i 
Czechami, Wrocław stał się dużym partnerem handlowym z tymi krajami. Firmy mające siedzibę we Wrocławiu, produkują 
autobusy, wagony kolejowe, sprzęty AGD, chemię, elektronikę i inne urządzenia. W mieście znajdują się fabryki i centra 
rozwojowe wielu zagranicznych i krajowych korporacji, takich jak WAGO, Siemens, Bosch, B/S/H, Whirlpool, Nokia, Volvo, 
HP, IBM, Google, Opera, Software, Bombardier, Transportations, WABCO, 3M i wiele innych. 

W czerwcu 2020 r. populację Wrocławia szacowano na 643.782 osoby, z czego million osób zamieszkuje aglomerację 
wrocławską. Szacuje się również, że we Wrocławiu mieszka kolejne 150-200 tys. osób, które nie są zameldowane na pobyt 
stały. Współczesny Wrocław ma jedną z największych, obok Warszawy i Poznania, koncentracji obcokrajowców w Polsce. 
Zdecydowana większość, to pracownicy migrujący z Ukrainy, ale także z Włoch, Hiszpanii, Korei Południowej, Indii, Rosji, 
a także Tucji.  

Wrocław jest także ważnym węzłem komunikacyjnym, położonym na szlaku wielku ważnych dróg tranzytowych, łączących 
Europę Zachodnią i Środkową z resztą Polski. Miasto otoczone jest od południa autostrada A4, która jest częścią 
europejskiej trasy E40, biegnącej od granicy polsko-niemieckiej do granicy polsko-ukraińskiej przez południową Polskę. 
672-kilometrowa autostrada, rozpoczynająca się w Jędrzychowicach, łączy Dolny Śląsk z Opolem i przemysłową 
metropolią Górnego Śląska, a także z  Krakowem, Tarnowem i Rzeszowem. Zapewnnia również łatwy dostęp do 
niemieckich miast, takich jak Drezno, Lipsk, Magdeburg oraz autostradą A18 do Berlina czy Hamburga. Bezpłatna 
obowdnica Wrocławia, wokół zachodniej i  północnej części miasta, łączy autostradę A4 z trzema głównymi trasami – drogą 
ekspresową S5, prowadzącą do Poznania i Bydgoszczy, drogą ekspresową S8 w kierunku Oleśnicy, Łodzi, Warszawy i 
Białegostoku oraz drogą krajową 8, prowadzącą do Pragi, Brna i wielu innych czeskich miast.  

 
Więcej informacji 
 
 
 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania 

dotyczące terenu przemysłowego 

lub chcesz się umówić na jego 

obejrzenie, skontaktuj się z naszym 

doradcą >>> 

 

 

Zbigniew Gogolin 

Likwidator 

zbigniew.gogolin@hutmen.pl 

 

 

mailto:zbigniew.gogolin@hutmen.pl

