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oferta inwestycyjna

Zainwestuj tutaj!
Wodzisław Śląski -- tu jest dobrze!

Wodzisławskie
Skrzaty

Reggae
Festiwal

Rodzinny Park Rozrywki 
„Trzy Wzgórza”

W życiu lubimy dogodność. Tacy 
jesteśmy. To właśnie dogodno-
ści szukamy najczęściej, gdy 
planujemy ułożyć swoje życie. 
A  licznych dogodności nie bra-
kuje w Wodzisławiu Śląskim. 

Wodzisław Śląski jest średniej 
wielkości miastem, które swoim 
mieszkańcom oferuje cały sze-
reg komfortowych rozwiązań. 
Jest bardzo korzystnie zlokali-
zowane, a zarazem skomuniko-
wane przez sieć drogową i  ko-
lejową. Dojazd do wybranego 
przez nas miejsca nie stanowi 
zatem żadnego problemu. 

Wodzisław Śląski jest tak-
że miastem, gdzie znajdziemy 
wszystkie niezbędne do spokoj-
nego i wygodnego życia instytu-
cje. Wszelkie urzędy, usługi me-
dyczne, edukacyjne, handlowe, 

bankowe, rekreacyjne czy kul-
turalne są w zasięgu ręki miesz-
kańca. Nie brak w mieście tere-
nów i miejsc, w których można 
odpoczywać na wiele różnych 
sposobów. Nie brak także po-
mysłów na ciekawe spędzanie 
wolnego czasu. Jest dogodnie. 
I  przyjemnie. 

Co dla wielu osób ważne, jest 
także ładnie. Wodzisław Śląski 
jest miastem, którego estetyka 
przestrzeni miejskiej, krajobra-
zu, architektury pozwala zwy-
czajnie cieszyć się otoczeniem, 
w  którym żyjemy. Nienagan-
nie zachowany średniowieczny 
układ centrum Starego Miasta, 
pięknie odrestaurowane zabyt-
ki, zadbana zieleń. To sprawia, 
że w dogodnej przestrzeni mia-
sta czujemy się dobrze.



Buduj go
WodzisłaW Śląski

z nami!
W ostatnich latach, ku naszej radości, zauważamy w mieście inten-
sywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Ten pozytywny trend 
pokazuje nam, że w Wodzisławiu warto budować. Przemawia za tym 
również atrakcyjna oferta inwestycyjna. Pod budownictwo miesz-
kaniowe miasto przygotowało odpowiednio skrojony, w pełni uzbro-
jony i dogodnie skomunikowany teren. Teren wyjątkowy. Leżący 
niemal w sercu miasta, a jednocześnie zlokalizowany w otoczeniu 
natury, zieleni i miłej ciszy. Oto osiedle Batory.
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Osiedle Batory, jak już wspomniano, położone jest bardzo do-
godnie. Otacza je natura, a jednocześnie blisko stąd do ścisłego 
centrum miasta. Co istotne, w niewielkiej odległości mieszkań-
cy osiedla znajdą bardzo dobrą ofertę edukacyjną i opiekuńczą. 
Do  przedszkoli, szkół, żłobków można udać się spacerem. Cał-
kiem blisko znajdziemy także opiekę medyczną oraz wszelkie 
urzędy i instytucje publiczne. Z pewnością wielkim atutem tego 
miejsca jest bliskie sąsiedztwo jednego z najpiękniejszych par-
ków w  Polsce – Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”, do 
którego z powstającego osiedla Batory można udać się w zaled-
wie kilka minut.

Zamysł przeznaczenia tego terenu 
pod budownictwo mieszkaniowe 
powstał jeszcze w ubiegłym wie-
ku. Już wtedy urbaniści wskazy-
wali go jako najlepszy i najbardziej 
dogodny dla przyszłych mieszkań-
ców. Zdania nie zmienili współ-
cześni urbaniści. Dlatego też od 
ponad dekady lokalizacja ta jest 
przysłowiowym oczkiem w gło-
wie Wodzisławia Śląskiego. Od lat 
dokładamy wszelkich starań, by 
zarówno teren inwestycyjny, jak 
i  przyszłość mieszkaniowa jego 
późniejszych mieszkańców speł-
niały potrzeby zainteresowanych.

Osiedle Batory -- lokalizacja Historia
oferta inwestycyjna

Sąsiedztwo
Osiedle Batory powstaje sukcesywnie od kilku lat. Swoje miejsce 
do życia znajdują tu kolejne rodziny. Cały teren podzielony jest 
na mniejsze działki, z których już parę zostało zabudowanych 
domami szeregowymi oraz niskimi budynkami wielorodzinnymi. 
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Komunikacja
Powstające osiedle Batory jest bardzo dobrze 
skomunikowane nową drogą miejską, która 
prowadzi bezpośrednio do drogi powiatowej – 
ulicy Kokoszyckiej, a ta do drogi wojewódzkiej 
936 – ulicy Pszowskiej. 

Opis terenu
Osiedle Batory to teren zielony, porośnięty dziki-
mi krzewami i samorosłymi drzewkami. Obszar 
zajmuje powierzchnię 9 ha, z czego 1,309 ha jest 
w pełni gotowe pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i usługową, 1,169  ha pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usłu-
gowej, a 6,477 ha pod tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. Obecnie istnieje moż-
liwość zabudowy szeregowej na sąsiadujących 
działkach. Zgodnie z miejskim planem zagospo-
darowania przestrzennego jest to teren usługo-
wo-mieszkaniowy.

Uzbrojenie terenu
Przygotowany pod budownictwo mieszkanio-
we teren na osiedlu Batory jest odpowiednio 
zabezpieczony w dostępność sieci energe-
tycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyj-
nej czy teletechnicznej.

Właściciel
Miasto Wodzisław Śląski

oferta inwestycyjna Osiedle Batory
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Lokalizacja
oferta inwestycyjna Osiedle Batory
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Znajdziesz nas na:
www.wodzislaw-slaski.pl/biznes-2

Mateusz Jamioła
Specjalista ds. rozwoju miasta
tel. 32 45 90 479; 725 998 584
e-mail: m.jamiola@wodzislaw-slaski.pl

Klaudia Więcek
Gł. specjalista ds. promocji i komunikacji
tel. 32 45 90 479
e-mail: k.wiecek@wodzislaw-slaski.pl

kontakt

http://www.wodzislaw-slaski.pl/biznes-2
mailto:m.jamiola%40wodzislaw-slaski.pl?subject=
mailto:k.wiecek%40wodzislaw-slaski.pl?subject=

