
Prezentacja oferty inwestycyjnej 

turystycznej dla obszaru EGO SA

Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów Miasta Ełku, Gminy 
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej

Fundusze europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej



Miasto Ełk



Oferta nr 1 – Teren przy jeziorze Selment Mały i Szyba 

Położenie: Ełk, obręb 003 EŁK 3, przy Selment Mały i PKP

Numer działki: 3518, 3523

Powierzchnia nieruchomości:  4,5836 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Nie

Przeznaczenie: Nie dotyczy

Opis użytków: Nieużytki, Grunty zadrzewione i 
zakrzewione, Łąki trwałe, Grunty orne, Pastwiska trwałe. 

Położony przy wjeździe do miasta (ok. 500 m od DK 65)
teren przy dwóch niewielkich jeziorach: Selment Mały
i Szyba.

W sąsiedztwie terenu znajdują się tory kolejowe.

Teren jest ładnie położony w dogodnym miejscu
komunikacyjnym. Nie występują znaczne różnice
w ukształtowaniu gruntu. Na przyległym obszarze
znajduje się las.

Teren nie jest zagospodarowany. Obecnie znajdują się
tam nieużytki, dzikie wysypisko gruzu i ogródki
działkowe.



Oferta nr 2 – teren przy ul. Parkowej

Położenie: Ełk, obręb 003 EŁK 3, Parkowa

Numer działki: 3775/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,2211 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak 

Przeznaczenie: Teren usług sportowych

Opis użytków: Zurbanizowane tereny niezabudowane

Teren jest dogodnie położony w centralnej części miasta
nieopodal obecnej plaży miejskiej.

W pobliżu znajduje się ładnie zagospodarowany park, Centrum
Edukacji Ekologicznej, Centrum Informacji Turystyczno-
Kulturalnej oraz kemping.

Sąsiedztwo wspomnianych obiektów, bliskość jeziora oraz
położenie w centralnej części miasta stanowią o atrakcyjności
tego terenu.

Teren nie jest zagospodarowany.



Oferta nr 3 – Plaża miejska przy ul. Parkowej 

Położenie: Ełk, obręb 003 EŁK 3, Parkowa

Numer działki: 3775/3

Powierzchnia nieruchomości: 2,3307 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak 

Przeznaczenie: Teren urządzeń rekreacyjnych

Opis użytków: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Teren jest dogodnie położony w centralnej części miasta przy
ul. Parkowej.

Obecnie znajduje się tam plaża miejska wraz z molem
i wypożyczalnią kajaków mieszczącą się w blaszanym baraku. Na
terenie znajduje się obiekt usług gastronomicznych, kort
tenisowy, boisko do piłki siatkowej.

W pobliżu znajduje się ładnie zagospodarowany park, Centrum
Edukacji Ekologicznej, Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej
oraz kemping.

Sąsiedztwo wspomnianych obiektów, bliskość jeziora oraz
położenie w centralnej części miasta stanowią o atrakcyjności
tego terenu.

Teren jest obecnie użytkowany rekreacyjnie.



Oferta nr 4 – tereny nad rzeką Ełk

Położenie: Ełk, obręb 002 EŁK 2, rzeka Ełk w pobliżu ul. 
Suwalskiej i Krzemowej oraz linii kolejowej

Numer działki: 2121/7, 2121/9, 2121/12, 2120/1

Powierzchnia nieruchomości: 15,66 ha,

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak 

Przeznaczenie: Tereny zieleni parkowej oraz tereny 
naturalnej zieleni izolacyjnej w granicach obszaru SSSE

Opis użytków: tereny zadrzewione i zakrzewione

Rzeka Ełk na odcinku przylegającym do wskazanego terenu
przepływa w bliskim sąsiedztwie dzielnicy przemysłowej
miasta, która obejmuje tereny inwestycyjne w Suwalskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Ełk.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny
przemysłowe przewidziane pod usługi, składy,
budownictwo, rzemiosło.

Tereny są częściowo zadrzewione. Zgodnie z zapisami
MPZP są to tereny projektowanej zieleni parkowej
w korytarzu ekologicznym rzeki Ełk z ewentualnymi
urządzeniami rekreacyjnymi i sportowymi.

Obecnie tereny nie są użytkowane.



Oferta nr 5 – tereny nad Jeziorem Ełckim przy DK 16

Położenie: Ełk, obręb 0036  POHZ EŁK, ul. 11 Listopada 
(DK 16)

Numer działki: 11/2, 38, 85/2

Powierzchnia nieruchomości:

działka nr 85/2 – 0,6365 ha, 
działka nr 38 – 0,4700 ha, 
działka nr 11/2 – 0,3082 ha
Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak 

Przeznaczenie: Tereny zieleni ogólnodostępnej  
urządzone w formie bulwaru

Opis użytków: Tereny zadrzewione i zakrzewione

Wskazane tereny znajdują się nad jeziorem Ełckim, w jego północnej części przy wyjeździe z miasta w kierunku Mikołajek.

Obszary położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 16, która na terenie miasta biegnie ul. 11 Listopada.

Są to tereny atrakcyjnie turystycznie ze względu na fakt, iż są częściowo zadrzewione i posiadają łagodne zejście do
jeziora.

Tereny nieużytkowane.



Oferta nr 6 – teren przy ul. Baranki

Położenie: Ełk, obręb 003  EŁK 3, ul. Baranki

Numer działki: 3821

Powierzchnia nieruchomości: 1,6968 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak 

Przeznaczenie: Teren usług zdrowotnych z zielenią 
towarzysząca

Opis użytków: Zurbanizowane tereny 
niezagospodarowane

Teren zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Jeziora Ełckiego, w jego południowej części. Dojazd do terenu
możliwy jest drogą lokalną ul. Baranki, która łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 65.

Działka jest w znacznej części zalesiona.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku
„Pro-Medica” Sp. z o.o.

Obszar nie jest zagospodarowany.



Gmina Gołdap 



Oferta nr 1 – Teren w dzielnicy uzdrowiskowej 

Położenie: Gołdap , obręb 1

Numer działki: 2000

Powierzchnia terenu: 2,7488 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Gołdap

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak  

Przeznaczenie: zabudowa pensjonatowa

Opis użytków: grunty orne, pastwiska trwałe, lasy, 
grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki 

Tereny bardzo atrakcyjnie zlokalizowane w dzielnicy 
uzdrowiskowej miasta na przeciwko budowanego 
parku zdrojowego i jeziora Gołdap.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się las 
Kumiecie.

Tereny częściowo zadrzewione i zakrzewione 
o płaskim ukształtowaniu gruntu.

Obecnie tereny nie są użytkowane. 



Oferta nr 2 – Teren w dzielnicy uzdrowiskowej 

Położenie: Gołdap , obręb 1

Numer działki: 2002

Powierzchnia terenu: 1,6495 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Gołdap

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak  

Przeznaczenie: zabudowa pensjonatowa

Opis użytków: grunty orne, pastwiska trwałe, lasy, 
grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki 

Tereny bardzo atrakcyjnie zlokalizowane w dzielnicy
uzdrowiskowej miasta na przeciwko budowanego
parku zdrojowego i jeziora Gołdap.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się las
Kumiecie.

Tereny częściowo zadrzewione i zakrzewione
o płaskim ukształtowaniu gruntu.

Obecnie tereny nie są użytkowane.



Oferta nr 3 – Teren przy DK 65 

Położenie: Gołdap , obręb 1, Gołdap Gumbińska

Numer działki: 47/5

Powierzchnia trenu: 13,0812 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Gołdap

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Nie  

Opis użytków: grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe, 
sady, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki , 
rowy

Tereny bardzo atrakcyjne, zlokalizowane pomiędzy
drogą krajową nr 65 (ul. Gumbińska) a ulicą
Świerkową w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
Kumiecie.

Część terenu jest zalesiona. Występują również
zadrzewienia i zakrzewienia.

Ukształtowanie terenu jest jednorodne.

Obecnie teren nie jest użytkowany.



Oferta nr 4 – Teren przy DK 65 

Położenie: Gołdap , obręb 1, Gołdap Gumbińska

Numer działki: 1477/2

Powierzchnia trenu: 1,0667 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Gołdap

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Nie  

Opis użytków: nieużytki  

Tereny bardzo atrakcyjne, zlokalizowane pomiędzy
drogą krajową nr 65 (ul. Gumbińska) a ulicą
Świerkową w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
Kumiecie.

Część terenu jest zalesiona. Występują również
zadrzewienia i zakrzewienia.

Ukształtowanie terenu jest jednorodne.

Obecnie teren nie jest użytkowany.



Oferta nr 5 – Teren nad rzeką Gołdapą

Położenie: Gołdap, obręb 2, Lipowa 

Numery działek: 672

Powierzchnia trenu: 2,8972 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Gołdap 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Nie  

Opis użytków: grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe, 
rowy, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, zurbanizowane 
tereny niezabudowane, inne tereny zabudowane, nieużytki 

Teren zlokalizowany pomiędzy ulicą Lipową, a
Sikorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki
Gołdap.

Obecnie teren nie jest  w pełni 
zagospodarowany. 

Teren jest bardzo atrakcyjnie położony nad samą 
rzeką Gołdap, nieopodal centrum miasta.

Teren częściowo zakrzewiony. Ukształtowanie 
gruntu jest jednorodne.



Oferta nr 6 – Teren nad rzeką Gołdapą

Położenie: Gołdap, obręb 2, Generała Sikorskiego 

Numery działek: 673/5

Powierzchnia trenu: 1,1440ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Gołdap 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 

Nie  

Opis użytków: Zurbanizowane tereny 
niezabudowane

Teren zlokalizowany pomiędzy ulicą Lipową,
a Sikorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Gołdap.

Obecnie teren nie jest w pełni zagospodarowany.
Znajduje się na nim infrastruktura do gry w piłkę nożną
(bramki).

Teren jest bardzo atrakcyjnie położony nad samą rzeką
Gołdap, nieopodal centrum miasta.

Teren częściowo zakrzewiony. Ukształtowanie gruntu
jest jednorodne.



Oferta nr 7 – Teren nad rzeką Gołdapą

Położenie: Gołdap, obręb 2, Generała Sikorskiego 

Numery działek: 683/9

Powierzchnia trenu: 5,5798 ha 

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Gołdap 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 

Nie  

Opis użytków: Grunty orne, Łąki trwałe Pastwiska 
trwałe, Grunty zadrzewione i zakrzewione, 
Nieużytki, Rowy

Teren zlokalizowany pomiędzy ulicą Lipową,
a Sikorskiego w niedalekim sąsiedztwie rzeki Gołdap.

Obecnie teren nie jest zagospodarowany.

Teren jest bardzo atrakcyjnie położony w centrum
miasta, nieopodal rzeki Gołdap.

Teren częściowo zakrzewiony. Ukształtowanie gruntu
jest jednorodne.



Gmina Olecko



Oferta nr 1 – Teren na Osiedlu Lesk

Położenie: Olecko, obręb 0002 Olecko 2

Numer działki: 2092/3

Powierzchnia działki: 0,6484 ha

Możliwość powiększenia terenu: Nie 

Właściciel: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lesk”

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: realizacja i utrzymanie obiektów sportowych; 
zorganizowanie otwartej przestrzeni publicznej do celów 
sportowo-rekreacyjnych

Opis użytków: tereny rekreacji i sportu

Teren położony jest w południowej części miasta na
osiedlu mieszkaniowym Lesk.

Teren częściowo zadrzewiony i zakrzaczony, porośnięty
trawą.

Na terenie znajdują się zniszczone urządzenia sportowe,
boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. Obecnie
jedno z boisk zostało przerobione na plac manewrowy
do nauki jazdy.

Dojazd do terenu drogą lokalną połączoną z ulicą
Kościuszki (DW 655), która poprzez Aleję Zwycięstwa
łączy się z drogą krajową 65.



Oferta nr 2 – Teren na Osiedlu Lesk

Położenie: Olecko, obręb 0002 Olecko 2

Numer działki: 488/26

Powierzchnia działki: 1,5309 ha

Możliwość powiększenia terenu: Nie 

Właściciel: Gmina Olecko

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: adaptacja istniejącego boiska sportowego poprzez 
modernizację i wyposażenie nowocześniejsze urządzenia. 
Dodatkowo teren przeznaczony na zorganizowanie otwartej 
przestrzeni publicznej pod usługi sportowo-rekreacyjne

Opis użytków: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, inne tereny 
zabudowane

Teren położony jest w południowej części miasta na
osiedlu mieszkaniowym Lesk.

Teren częściowo zadrzewiony i zakrzaczony, porośnięty
trawą.

Na terenie znajduje się boisko do piłki nożnej, które jest
w trwałym zarządzie MOSiR. Teren sąsiaduje z terenami
na Osiedlu Lesk i stanowi własność gminy Olecko.

Dojazd do terenu drogą lokalną połączoną z ulicą
Kościuszki (DW 655), która łączy się poprzez Aleję
Zwycięstwa z drogą krajową 65.



Oferta nr 3 -Teren nad Jeziorem Oleckie Wielkie

Położenie: Olecko – teren znajdujący się nad Jeziorem 
Oleckie Wielkie

Numer działki: 1322, 1327

Powierzchnia działek: 2,7122 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak

Właściciel: Gmina Olecko

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: w 
trakcie opracowywania

Opis użytków: grunty orne, pastwiska trwałe

Tereny znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Oleckie
Wielkie przy drodze lokalnej Szosa do Krupina, która łączy się
z drogą wojewódzką nr 655 (przedłużenie ul. Kościuszki).

Tereny znajdują się po południowo-zachodniej stronie jeziora,
wzdłuż jego brzegu.

Zejście do jeziora jest dość strome. Obszar ma zróżnicowane
ukształtowanie terenu, ma charakter pagórkowaty, a miejscami
płaski. Teren porośnięty jest trawą, gdzieniegdzie znajdują się
niewielkie skupiska drzew i krzewów (drzewa porastają miejscami
zejście do jeziora). Obecnie teren wykorzystywany na cele
rolnicze.



Oferta nr 4 – teren nad jeziorem Oleckie Wielkie

Położenie: Olecko, obręb 0002 Olecko 2, nad j. Oleckie Wielkie

Numer działki: 1256

Powierzchnia działki: 1,8655 ha

Możliwość powiększenia terenu: Nie

Właściciel: Gmina Olecko, użytkowanie wieczyste osoba  fizyczna.

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: teren przeznaczony do przekształceń funkcjonalno-
użytkowych i własnościowych pod całoroczne usługi turystyczno-
wypoczynkowe oraz usługi ogólnodostępne związane z obsługą zbiornika 
wodnego.

Opis użytków: Inne tereny zabudowane

Teren położony bezpośrednio przy ul. Kościuszki (droga
wojewódzka nr 655 w kierunku Augustowa) nad
Jeziorem Oleckie Wielkie.

Teren znajduje się po południowo-wschodniej stronie
jeziora w południowej części miasta. Na
proponowanym terenie znajdują się budynki
magazynowe po dawnej bazie GS, stanowiące
własność prywatną, które są w złym stanie
technicznym i zgodnie z mpzp przeznaczone są do
rozbiórki.



Oferta nr 5 – „Szyjka” wzdłuż odcinka ul. Kościuszki

Położenie: Olecko, obręb 0002 Olecko 2, nad j. Oleckie Wielkie

Numer działki: 1188/102, 1188/108

Powierzchnia działki: 2,19 ha

Możliwość powiększenia terenu: Nie

Właściciel: Gmina Olecko

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: Pas terenu ogólnodostępnego nad brzegiem jeziora 
przeznaczony pod zorganizowanie kąpieliska, plaży, przystani wodnej z 
pomostami, wyciągu do nart wodnych wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi takimi jak: boiska sportowe, miejsca zabaw dla dzieci, 
miejsca piknikowe.

Opis użytków: pastwisko, pastwisko z łąką

Teren położony bezpośrednio przy ul. Kościuszki (droga wojewódzka nr 655 w kierunku Augustowa) przy przewężeniu
Jeziora Oleckie Wielkie.

Teren znajduje się po wschodniej stronie jeziora w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalnych. Jest to
prowizoryczne kąpielisko, które przeznaczone jest do sezonowego wykorzystania. W okresie letnim jest to miejsce do
kąpieli i wypoczynku, które jest oznakowane oraz objęte dyżurami służby ratowniczej wyposażonej w sprzęt ratowniczy.
Przez teren przebiega szlak pieszy – wiewiórcza ścieżka.



Miasto Suwałki 



Oferta nr 1 – teren hałdy po byłej żwirowni

Położenie: Suwałki , obręb 3, Sikorskiego

Numer działki: 30186

Powierzchnia nieruchomości: 42,933 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Skarb Państwa

Użytkowanie wieczyste: Gmina Miasto Suwałki 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: W trakcie 
sporządzania

Opis użytków: Grunty orne, Tereny różne

Teren po byłej żwirowni w bezpośrednim sąsiedztwie DW 652,
otoczony gruntami ornymi i pastwiskami. Teren oddalony od
osiedli ludzkich.

Na terenie znajdują się zalegające hałdy piachu, częściowo
zadrzewione i zakrzewione. W wschodniej i południowo-
wschodniej części terenu znajdują się oczka wodne.

Teren charakteryzuje się zróżnicowanym i urozmaiconym
ukształtowaniem gruntu.

Obecnie teren nie jest użytkowany. Wykorzystywany przez
miłośników jazdy terenowej.



Oferta nr 2 – Teren przy ulicy Sikorskiego

Położenie: Suwałki, obręb nr 3,  Października, 
Sikorskiego

Numer działki: 30128

Powierzchnia nieruchomości: 3,5451 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Suwałki

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 

Nie

Opis użytków: Pastwiska trwałe, grunty orne, 
nieużytki

Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie DW 652
(ul. Sikorskiego).

Grunty mogą zostać przeznaczone na realizację inwestycji
na cele turystyczne i sportowe.

Teren obecnie nie jest zagospodarowany.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się hałda po byłej
żwirowni.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowanie Przestrzennego są to „tereny
proponowanych kompleksów turystycznych i sportowo-
rekreacyjnych”.



Oferta nr 3 – Teren przy ulicy Krasickiego

Położenie: Suwałki, obręb nr 3,  Krasickiego

Numer działki: 30207; 30208/1

Powierzchnia nieruchomości: 2,4538 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Suwałki

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 

Nie

Opis użytków: Pastwiska trwałe, grunty orne, łąki 
trwałe

Teren położony w sąsiedztwie DW 652 (ul. Sikorskiego), dojazd
lokalną drogą prowadząca do obiektów PKP (ul. Krasickiego).

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się hałda po byłej
żwirowni.

Grunty mogą zostać przeznaczone na realizację inwestycji na
cele turystyczne i sportowe.

Teren obecnie nie jest zagospodarowany.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowanie Przestrzennego są to „tereny
proponowanych kompleksów turystycznych i sportowo-
rekreacyjnych”.



Oferta nr 4 – Teren przy ulicy Utrata

Położenie: Suwałki 

Numer działki: 32948/3; 32945/3

Powierzchnia nieruchomości: 2 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Suwałki

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: Zabudowa handlowo-usługowa do 2000 
m2 powierzchni sprzedażowej.

Opis użytków: Grunty orne.

Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
krajowej nr 8.

Grunty mogą zostać przeznaczone na realizację
inwestycji w zabudowę handlowo-usługową do
2 tys. m2 powierzchni sprzedażowej.

Teren obecnie nie jest zagospodarowany.



Oferta nr 5 – Teren przy ulicy Utrata

Położenie: Suwałki 

Numer działki: 32945/5; 32944/3; 32943/3

Powierzchnia nieruchomości: 1 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Suwałki

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: Zabudowa handlowo-usługowa do 
2000 m2 powierzchni sprzedażowej.

Opis użytków: Grunty orne.

Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
krajowej nr 8.

Grunty mogą zostać przeznaczone na realizację
inwestycji w zabudowę handlowo-usługową do 2 tys.
m2 powierzchni sprzedażowej.

Teren obecnie nie jest zagospodarowany.



Oferta nr 6 – Teren przy ulicy Jagiełły 

Położenie: Suwałki 

Numer działki: 34405/3

Powierzchnia nieruchomości: 0,77 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak 

Właściciel: Gmina Miasto Suwałki

Aktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: Usługi i parking.

Opis użytków: Tereny zurbanizowane.

Teren położony w strefie zurbanizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli domków jednorodzinnych.

Grunty mogą zostać przeznaczone pod działalność usługową i parking.

Teren jest jednorodnie ukształtowany i nie występują na nim zadrzewienia, ani zakrzewienia.

Teren obecnie nie jest zagospodarowany.



Miasto Augustów



Oferta nr 1 – Teren przy ulicy Nad Nettą

Położenie: Augustów, obręb 0002 Augustów 2 , nad Nettą

Numer działki: 2842/2

Powierzchnia działki: 8,5889 ha

Możliwość powiększenia terenu: Nie 

Właściciel: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: możliwość lokalizacji nowej zabudowy 
rekreacyjnej, lokalnie możliwe użytkowanie rekreacyjne, 
obszar bardzo atrakcyjny dla turystyki

Opis użytków: grunty rolne zabudowane (w chwili obecnej 
występuje kilka domków letniskowych), grunty zadrzewione 
i zakrzewione, nieużytki, pastwiska trwałe

Teren położony bezpośrednio przy ujściu wód Kanału
Bystry do Jez. Necko oraz jeziora.

Teren głównie zadrzewiony i zakrzewiony.

W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa
mieszkaniowa. Na terenie działki znajduje się kilka
domków letniskowych.

Dojazd do terenu drogą lokalną - ulicą Nad Nettą,
która za pośrednictwem ulicy Nadrzecznej łączy się
z ulicą Mostową.



Oferta nr 2 – Teren nad jez. Necko

Położenie: Augustów, obręb 0004 Augustów 4 , nad 
jez. Necko

Numer działki: 10/1; 1/34

Powierzchnia działki: 13,1993 ha

Możliwość powiększenia terenu: Nie 

Właściciel: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: turystyczne, spotowo-rekreacyjne, 
usługowe, kulturowe

Opis użytków: Inne tereny zabudowane, lasy i grunty 
leśne

Teren w bezpośrednim sąsiedztwie jez. Necko oraz bulwarów
spacerowych nad rzeką Nettą.

Teren porośnięty jest głównie drzewami iglastymi.

Nad jez. Necko znajduje się molo im. Radiowej Trójki, które składa się
z dwóch platform, z których jedna ciągnie się wzdłuż brzegu jeziora
i ma długość 147 m, a druga o długości 97 m - wrzyna się
w głąb jeziora.

W pobliżu terenu tuż przy jeziorze znajdują się zatoczki do
cumowania statków. Na omawianym terenie znajduje się amfiteatr.

Dojazd do działek zapewniony jest drogą lokalną, która łączy się
bezpośrednio z ulicami w centrum miasta, a także jest dobrze
oznakowana.



Oferta nr 3 – Teren po byłych zakładach Silikatowych

Położenie: Augustów, obręb 0004 Augustów 4 , ul Turystyczna

Numer działki: 4005/25, 4005/27, 4005/28, 4005/29, 4005/30, 
4005/32, 4005/35, 4005/36, 4005/37, 4005/38

Powierzchnia działki: 13,1993 ha

Możliwość powiększenia terenu: Nie 

Właściciel: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z 
dopuszczeniem usług, dodatkowo pod funkcję mieszkaniową 
w formie osiedli z apartamentami przeznaczonymi do 
wynajmu turystom

Opis użytków: Teren zabudowy przemysłowej

Teren znajduje się przy ul. Turystycznej i jest pozostałością po
byłych Zakładach Silikatowych (teren przemysłowy kl. Ba).
Wszystkie występujące tam budynki są zdewastowane,
nadające się tylko do rozbiórki.

Teren otoczony jest kompleksem leśnym.

W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa
w postaci bloku mieszkalnego.

Dojazd do terenu jest zapewniony drogami lokalnymi oraz
drogą krajowa nr 16, a także komunikacją miejską.



Oferta nr 4 – Teren and jez. Białym Augustowskim 

(dzielnica Wojciech)

Położenie: Augustów, obręb 0007 Augustów 7, 
dzielnica Wojciech

Numer działki: 4023; 4030

Powierzchnia działki: 0,4495 ha

Możliwość powiększenia terenu: Tak

Właściciel: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: lokalizacja nowej zabudowy 
rekreacyjnej, teren przeznaczony pod plażę, przystanie 
wodne, tereny wypoczynku, zabaw i gier sportowych

Opis użytków: grunty orne; pastwiska trwałe

Teren położony jest nad jez. Białym Augustowskim oraz w bliskim sąsiedztwie jez. Staw Wojciech.

Teren znajduje się w otoczeniu skupisk drzew.

Dojazd do wskazanego obszaru jest utrudniony, ponieważ połączenie lokalne dzielnicy Wojciech z drogą krajową
nr 16 nie ma tam przedłużenia.



Oferta nr 5 – Teren nad Kanałem Augustowskim 

i jez. Sajno

Położenie: Augustów, obręb 0005 Augustów 5, nad jez. Sajno, 
Kanałem Augustowskim

Numer działki: 784; 785; 786; 787; 788; 792

Powierzchnia działki: 36,8684 ha

Możliwość powiększenia terenu: Nie

Właściciel: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Tak

Przeznaczenie: Przeznaczenie na usługi sportu i rekreacji, 
budowę pola golfowego z 18 dołkami wraz z zapleczem 
treningowym w tym polem 9-cio dołkowym. Dodatkowo 
teren ten został zakwalifikowany do uprawiania turystyki 
pieszej oraz wytyczenia ścieżek dydaktycznych.

Opis użytków: obszar zalesiony, bagna, Strożyska

Wskazany teren położony jest pomiędzy drogą
Augustów-Białystok nad jez. Sajno oraz w okolicy Kanału
Augustowskiego oraz ogródków działkowych.

Są to tereny bardzo cenne przyrodniczo.



Dziękujemy za uwagę

Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów Miasta Ełku, Gminy 
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej

Fundusze europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej


