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Tereny inwestycyjne Strefy
Aktywności Gospodarczej
przy autostradzie A-18

w Gminie Iłowa

Odległości od przejść
granicznych z Niemcami:

Przewóz / Podrosche - 25 km
Olszyna / Forst - 40 km

Łęknica / Bad Muskau - 40 km
Zgorzelec / Gorlitz - 45 km

Obszary te przeznaczone zostały m.in. pod:
zakłady przemysłowe i drobnej wytwórczości,
usługi komercyjne, takie jak handel, gastronomia,
salony i stacje serwisowe,
składy i bazy transportowe,
administracja gospodarcza i biurowa.

Łączna powierzchnia Strefy Aktywności
Gospodarczej wynosi ponad 109 ha. Istnieje
dla niej aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego. Funkcjonuje komunikacja
podmiejska i międzymiastowa z Żarami,
Żaganiem, Zieloną Górą i Zgorzelcem.

Gminne tereny inwestycyjne zlokalizowane są przy autostradzie
A-18 Berlin – Wrocław – Lwów, bezpośrednio przy węźle
autostradowym „Iłowa”, łączącym drogę wojewódzką nr 296
Kożuchów – Żagań – Lubań – Zgorzelec z autostradą.

Lokalizacja i przeznaczenie
terenów inwestycyjnych Tereny inwestycyjne

są terenami czystymi ekologicznie
i przeznaczonymi pod zabudowę
przemysłową lub utworzenie
strefy wolnocłowej.



Gmina Iłowa
ul. Żeromskiego 27
68-120 Iłowa
tel. +48 68 368 14 00
fax +48 68 368 14 01
e-mail: ilowa@ilowa.pl
www.ilowa.pl
www.ilowa.eu

Woda
Planowane jest podłączenie działek do miejskiej sieci wodociągowej.
Stacje uzdatniania wody (bazujące na studniach głębinowych)
posiadają rezerwę produkcyjną w wysokości 450 m3 na dobę.

Ścieki
Nowo wybudowana w 2002 roku oczyszczalnia ścieków dysponuje
rezerwą 250 m3 na dobę.

Energia elektryczna
Przez tereny inwestycyjne przebiegają linie energetyczne:
wysokiego napięcia WN 220 kV, 110 kV oraz średniego napięcia
SN 20 kV. Zaopatrzenie w energię elektryczną może nastąpić
poprzez wybudowanie stacji transformatorowej (warunki zasilania
do uzgodnienia z Zakładem Energetycznym Enea w Zielonej Górze).

Gaz ziemny
Istnieje możliwość wybudowania stacji redukcyjnej o wydajności
maks. 7000 m3/h gazu ziemnego, podłączonej do przebiegającego
przez działki gazociągu wysokiego ciśnienia GZ 41,5 (warunki budowy
stacji do uzgodnienia z Zakładem Gazowniczym w Zgorzelcu).

Telekomunikacja
Tereny inwestycyjne posiadają dogodny dostęp do sieci łączności
przewodowej i telefonii komórkowej. Centrala telefoniczna
w Iłowej w pełni zaspokoi potrzeby inwestorów w zakresie
usług telekomunikacyjnych.

Drogi
Działki są bardzo korzystnie usytuowane w pobliżu autostrady
A-18 Berlin – Wrocław – Lwów, w obrębie węzła autostradowego
„Iłowa” oraz drogi wojewódzkiej nr 296 Kożuchów – Żagań –
Lubań – Zgorzelec. W ramach projektu pt. „Uzbrojenie Strefy
Aktywności Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie
Iłowa” zostały wybudowane drogi dojazdowe do działek.

Infrastruktura techniczna

Kolej
Linia kolejowa znajduje się w odległości około 0,5 km – stacja
„Iłowa” zlokalizowana jest na ważnym szlaku kolejowym
Zielona Góra – Żary – Węgliniec – Lubań. Istnieje możliwość
wybudowania bocznicy kolejowej.


