
OFERTA NA DZIAŁKĘ 

Zabrze Roosevelta 134 

 

Lokalizacja:  

Działka o numerze 45/6 znajduje się dokładnie na granicy dwóch miejscowości tj. Gliwic i Zabrza. W 

2013 roku została zakończona strategiczna dla miasta inwestycja budowy odcinka Drogowej Trasy 

Średnicowej Zabrze-Gliwice. Proponowana nieruchomość znajduje się dokładnie wzdłuż zjazdu z DTŚ. 

Zakończeniem zjazdu jest nowo wybudowane rondo przy zbiegu ulic Roosevelta (od strony Zabrza – 

jedna z głównych ulic ) oraz Sikorskiego (od strony Gliwic). Działka 45/6 z jednej strony sąsiaduje ze 

zjazdem z Drogowej Trasy Średnicowej, z drugiej strony przylega do niej wewnętrzna droga 

dojazdowa wzdłuż internatu prowadząca do kortów tenisowych, a od frontu graniczy z pasem zieleni 

biegnącym wzdłuż ulicy Roosevelta.  

 

 



Tuż przed rondem znajduje się zjazd dedykowany wyłącznie dojazdowi do nieruchomości. Zjazd ten 

to widoczna na mapie  działka nr 41/2, na której ułożona jest czerwona kostka brukowa. Na rzecz  

działki 45/6 ustanowiono służebność drogi koniecznej na fragmencie działki 42/2, która stanowi teren 

gminny pasa drogowego. 

 

 

Otoczenie: 

Działka 45/6 z jednej strony sąsiaduje ze zjazdem z Drogowej Trasy Średnicowej. Od strony wjazdu z 

ulicy Roosevelta znajduje się niewielki pas zieleni.  

Od strony zachodniej nieruchomość sąsiaduje z granicą Gminy Gliwice, a w bezpośrednim sąsiedztwie 

ma zabudowania szkoły, hali sportowej oraz internatu.  

Od strony południa sąsiedztwem jest Park Miejski. Jest to teren lasu.  

W otoczeniu nie ma żadnych uciążliwości ani budynków mieszkalnych. W odległości ok. 300 m 

znajdują się jedynie obiekty usługowe.  

Z uwagi na wybudowany nowy odcinek drogowy ulica Roosvelta/Sikorskiego charakteryzuje się 

bardzo dużym natężeniem ruchu.  

Powierzchnia i uzbrojenie: 

Działka posiada regularny kształt. Powierzchnia nieruchomości wynosi 5635 m2. Do nieruchomości 

przypisane jest 133 m2 fragmentu działki 42/2 na której ustanowiona jest służebność drogi 

dojazdowej. Działka 42/2 jest działką gminą wyznaczoną jako pas drogowy. Działka uzbrojona jest w 

sieć wodociągową, w drodze znajduje się nowe przyłącze energetyczne oraz kanalizacja sanitarna. Na 

działce zlokalizowany jest pusty budynek mieszkalny (do rozbiórki) oraz pozostałości po starej stajni 

(w granicy działki). 

 

 



Własność 

 

 

 

  



Miejski Plan Zagospodarowania 

Dla działki ustanowiony jest plan zagospodarowania przestrzennego, który ustala jej przeznaczenie 

jako MU (mieszkaniowo-usługowy).  

Zapisy planu są następujące: 

 

 

Z uwagi na lokalizację działki jej lokalizacje można rozpatrywać na dwa potencjalne cele: 

1. Działka nadaje się na cele mieszkaniowe, graniczy z terenem Parku od strony Zabrza, 

sąsiaduje z kortami tenisowymi, jest oddzielona pasem zieleni od głównej ulicy, sąsiadujące 

budyni to przedszkole, hala sportowa, w niewielkiej odległości jest duże osiedle 

mieszkaniowe Gliwice-Sośnica. Cel mieszkaniowy może też być spełniony poprzez budowę 

mieszkań przeznaczonych na wynajem dla studentów, w stronę Zabrza najbliższy Wydział 

Zarządzania i Biotechnologii Politechnik Śląskiej znajduje się przy tej samej ulicy tj. Roosvelta 

26 w odległości ok. 2,5km, a w stronę Gliwice Campus Politechnik (akademiki) znajduje się 

przy ulicy Łużyckiej (przedłużenie Sikorskiego) w odległości ok. 6 km. Dodatkowo 

bezpośrednio sąsiadujący wjazd na Drogowa Trasę Średnicową pozwala na bardzo łatwa 

komunikację z resztą aglomeracji śląskiej.  

2. Działka nadaje się również na cele usługowe , przy przelotowej drodze, z dużym natężeniem 

ruchu w centrum dużej aglomeracji miejskiej działka może być wykorzystana na wszelkiego 

rodzaju usługi związane np. hotelarstwem, z gastronomią (dom weselny, restauracja), 



ochroną zdrowia, sportem (obok jest hala sportowa i korty tenisowe), rekreacją lub szeroko 

pojętą obsługą motoryzacji.  

 

Cena nieruchomości 1.200.000 PLN 

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT 
 

 


