BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK A KŐSZEGI ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI TÉRSÉGBEN
Investment opportunities in the micro-regions of Kőszeg and Felső-Répcemente

:: EGYKORI POSZTÓGYÁR
TERÜLETE KŐSZEGEN ::
Unbuilt site of the former
cloth factory in Kőszeg
Terület megnevezése / Plot number
Besorolás / Category

Kőszeg, Pogányi út 5 (2917/14 hrsz) ~ 6500 m2
Kőszeg Pogányi út 9. (2917/22 hrsz) ~ 23000m2

Zöldmezős - Ipari park / Greenfield - industrial park

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location

Belterület / Inner area

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás /
Damage prevention necessary?

Igen / yes
( terület- és tereprendezés / landscaping )

Terület nagysága / Area of site

6500 m2 + 23000 m2

Rendezési terv szerinti besorolása / Classification

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Megközelíthetőség / Accessibility

Gip jelű mindennemű gazdasági ipari, kereskedelmi célú terület
/ Industrial, trade and commercial zone

Egykori Posztógyár területe / Cloth factory
Vízbekötés / water
Szennyvízcsatorna / sewer
Gázellátás / gas
Villany / electricity
Telefon / telefon
Internet / Internet

igen / yes 20 m3
igen / yes 1400 m3
igen / yes 680 m3/h
igen / yes 50 kWh
igen / yes
igen / yes

Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 15 km; M1: 105 km
A 87-es út mellett / Beside the N.87 highway
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 50 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 50 m

Tulajdon jellege / Type of property

Magán / Private

Egyéb információ / Additional information

A terület a Kőszegi Ipari Park magterülete, A terület osztható kisebb egységekre, 2500 m2-es telkekre. A legnagyobb beépíthetőség 50 %, a legnagyobb
átlagos építménymagasság 7,5 m.
The site lies in the centre of Kőszeg Industrial Park. The site can be divided into
smaller – minimum 2500 m2 – units. The building height allowed is maximum 7.5
metres.

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property

Elérhetőség / contact:

Nem / no

36 (70) 363 8880; 36 (70) 413 0431;

EGYKORI POSZTÓGYÁR
TERÜLETE KŐSZEGEN

Unbuilt site of the former
cloth factory in Kőszeg

A Kőszegi-hegység lábainál, a Gyöngyös-patak völgyében fekvő
Kőszeg egy kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel rendelkező határmenti történelmi kisváros. Fejlődő idegenforgalma mellett
az ipari-kereskedelmi és oktatási hagyományaira alapozva a
város célja a környezethez illeszkedő, s egyben innovatív fejlesztések megvalósítása és elősegítése. Kőszeg déli bevezető útja mellett,
a 87-es főút Szombathely felé vezető ágánál helyezkedik el a Kőszegi Ipari Park részét képező 3 ha-os, összközműves és útcsatlakozással bíró terület.
Kőszeg, lying at the foothills of the Alps in the valley of the Gyöngyös
Stream, is a historical bordertown that can boast of an outstanding natural
and cultural heritage. Besides developing tourism, the town – by taking
advantage of its old traditions in trade and education - aims at promoting
innovative developments in harmony with the environment. The property is
located in the Kőszeg Industrial Park in the southern part of the town not
far from the main road No. 87. The area of the site is 3 hectar, with all public
utilities and a new roundabout connection to Rakóczi Street.

