
Teren inwestycyjny w pierwszym w Polsce 
uzdrowisku termalnym

Zespół Uzdrowiskowy Uniejów
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Informacje o inwestycji

Lokalizacja
Uniejów, ul. Abp. Jakuba Świnki, woj. łódzkie, Polska

Obszar - 5,83 ha
(działki: 2146/21, 2146/23, 2146/25, 2146/27, 2146/29, 2146/31)

Przeznaczenie terenu
Tereny wskazane do zabudowy w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, sportu           

i rekreacji wraz z obiektami obsługi i zielenią towarzyszącą (wg Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów)



Informacje o inwestycji

Opis terenu
Płaski, niezabudowany teren, położony w strefie uzdrowi-

skowej B w Uniejowie, po zachodniej  stronie rzeki Warty,        

na południowy zachód od zabudowy miejskiej Uniejowa,                

na południe od Zamku i kompleksu rekreacyjnego Termy 

Uniejów (ok. 1500 m). 

Południowa część obszaru (działki 2146/29 i 2146/31)         

graniczy ze zbiornikiem retencyjnym, którego poziom 

normowany jest za pomocą śluzy łączącej go z rzeką 

Wartą. Na południe od zbiornika retencyjnego (ok. 100 m) 

płynie Struga Spycimierska. 

Uwagi
Dla tego terenu opracowywany jest MPZP (uchwała Rady Miejskiej w Uniejowie  

nr LXVIII/438/2014 z dnia 19 września 2014r.). Planowany termin uchwalenia MPZP 

- IV kwartał 2017r.

Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Nadwarciańskiego Obszaru              

Krajobrazu Chronionego oraz na terenie obszaru Natura 2000. Jednakże Sejmik 

Województwa Łódzkiego złagodził największe ograniczenia procesu                         

inwestycyjnego dla tego terenu.

Do granic nieruchomości doprowadzone są sieci:

- Energia elektryczna

- Woda

- Kanalizacja deszczowa

- Kanalizacja sanitarna

- Miejska sieć ciepłownicza

- Rurociąg z wodą geotermalną

 

Uzbrojenie działek Drogi główne i dojazdowe
Teren oddalony jest o 12 km od autostrady A2 (węzeł Dąbie) oraz 60 km                 

od skrzyżowania autostrad A1 i A2 (węzeł Stryków). W odległości ok. 1000 m        

na północ od terenu przebiega droga krajowa nr 72, która łączy Uniejów                 

z Łodzią, Aleksandrem Łódzkim, Turkiem i Koninem. Dojazd do inwestycji 

odbywa się utwardzoną i oświetloną drogą gminną – ulicą Abp. Jakuba Świnki.



Koncepcja zagospodarowania 
terenu inwestycyjnego

Niniejsza koncepcja przedstawia maksymalną chłonność terenu zgodną z projektem Miejscowego                

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Koncepcja ta przewiduje budowę obiektów kubaturowych:           

hotele *** i ****, apartamentowce z lokalami na wynajem, dom zdrojowy, dom seniora. 

Etap I: budowa dwóch budynków: Hotel kongresowy *** oraz Dom Seniora;

Etap II: budowa dwóch budynków: Dom Zdrojowy oraz apartamentowiec;

Etap III: budowa dwóch budynków: Hotel wypoczynkowy **** oraz apartamentowiec;

Etap IV: budowa trzech budynków: Apartamentowce na wynajem. 

Możliwy jest inny sposób zagospodarowania terenu zgodny z projektem MPZP. 



Etapowanie inwestycji

Etap I

Etap II
Etap III

Etap IV



Etap I Etap II

Etap IV

17 217 m2

Etap III 15 902 m2

7 877 m2

14 537 m2

Hotel kongresowy ***

 Liczba pokoi hotelowych 106
 Liczba miejsc parkingowych 122

Dom Seniora

 Liczba pokoi dla pensjonariuszy 64

 Liczba miejsc parkingowych 54

Hotel wypoczynkowy ****

 Liczba pokoi hotelowych 109
 Liczba miejsc parkingowych 115

Apartamentowiec

 Liczba apartamentów na wynajem 22

 Liczba miejsc parkingowych 32

Dom Zdrojowy

 Liczba pokoi hotelowych 28
 Liczba miejsc parkingowych 38

Apartamentowiec

 Liczba apartamentów na wynajem 26

 Liczba miejsc parkingowych 41

Apartamentowiec I

 Liczba apartamentów na wynajem 20
 Liczba miejsc parkingowych 45

Apartamentowiec II

 Liczba apartamentów na wynajem 40

 Liczba miejsc parkingowych 57

Apartamentowiec III (penthouse) z minikompleksem spa

 Liczba apartamentów na wynajem 6

 Liczba miejsc parkingowych 12

Potencjał
inwestycyjny
ogółem

 Powierzchnia zabudowy (m2) 15 583
 Łącznie liczba pokoi hotelowych 243
 Łącznie liczba apartamentów na wynajem 114
 Łącznie liczba pokoi dla pensjonariuszy 64

 Liczba kondygnacji 3 z dominantą do 6
 Łącznie liczba miejsc parkingowych 516



Uniejów – potencjał w uzdrowisku

Od 2012 r.
status uzdrowiska

Pierwsze w Polsce
uzdrowisko oparte na wodach termalnych

Bogactwo naturalne
w postaci leczniczych solanek

90 mln zł dotacji UE
wykorzystanych przez Gminę na inwestycje w latach 2007-2013

Rozwój
infrastruktury oraz obiektów geotermalnych – Termy Uniejów, 

budowa obiektów hotelowych

Lokalny Program Rewitalizacji
Wdrażany w Gminie Uniejów zaplanowany na lata 2014-2024



Uniejów – gorące solanki

Szerokie zastosowanie wód termalnych
m.in. w lecznictwie, rekreacji, ciepłownictwie (miejska sieć ciepłownicza) 

oraz do podgrzewania murawy miejskiego boiska

Prozdrowotne składniki mineralne
siarka, fluor, jod, radon, kwas metakrzemowy – stężenie składników 

wyższe niż w wodzie morskiej

Wody solankowe
o temperaturze 68⁰C, wydobywane z głębokości 2000 m

Zastosowanie i działanie solanek
- Leczenie chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych

- Leczenie dróg oddechowych i zatok

- Stosowanie w okresach rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych

- Działanie przeciwzapalne i oczyszczające (zabiegi inhalacyjne solanką) 

- Poprawa odporności (związki miedzi i żelaza)

- Wzrost sił witalnych (radon)

- Poprawa elastyczności i kolorytu skóry (związki kwasu metakrzemowego)



Uniejów – miasto

Historia
Jedno z najstarszych miast w Polsce

Historia miasta związana z arcybiskupami Gnieźnieńskimi

Założyciel miasta – Abp. Jakub Świnka

Główne atrakcje turystyczne

Lokalizacja:
12 km od autostrady A2 (węzeł Dąbie)

60 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2 (węzeł Stryków)

Na trasie drogi krajowej nr 72 łączącej Uniejów z Łodzią, 

Aleksandrowem Łódzkim, Turkiem i Koninem.

Kompleks basenowo – termalny „Termy Uniejów”:

- Baseny kryte i otwarte zasilane w leczniczą solankę

- Powierzchnia strefy zewnętrznej 1238 m2  - obejmuje basen 

   solankowo-uzdrowiskowy z leżakami i hydromasażami

- Powierzchnia strefy wewnętrznej 303 m2 – obejmuje basen wewnętrzny, 

   tężnię solankową oraz strefę saun

- Inwestycja należąca do Gminy Uniejów

Zamek Arcybiskupów:

- Jeden z najciekawszych pod względem architektury, historii oraz widoku, 

   zabytek Ziemi Łódzkiej

- Niegdyś siedziba Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Dziś miejsce spotkań, odpoczynku               

   wraz z bazą noclegową i gastronomiczną

- Obiekt należący do Gminy Uniejów



Stan zaawansowania inwestycji

- Złożony wniosek o wydanie „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
  zgody na realizację przedsięwzięcia”;

- Uzyskanie warunków technicznych od gestorów mediów;

- Uchwalenie MPZP dla strefy uzdrowiskowej B – IV kwartał 2017r.

Niniejsza koncepcja przedstawia maksymalną chłonność terenu zgodną z projektem Miejscowego                

Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Koncepcja ta przewiduje budowę obiektów kubaturowych:           

hotele *** i ****, apartamentowce z lokalami na wynajem, dom zdrojowy, dom seniora. 

Etap I: budowa dwóch budynków: Hotel kongresowy *** oraz Dom Seniora;

Etap II: budowa dwóch budynków: Dom Zdrojowy oraz apartamentowiec;

Etap III: budowa dwóch budynków: Hotel wypoczynkowy **** oraz apartamentowiec;

Etap IV: budowa trzech budynków: Apartamentowce na wynajem. 

Możliwy jest inny sposób zagospodarowania terenu zgodny z projektem MPZP. 



Kontakt

Zapraszamy do współpracy

T: +48 662 300 722, +48 (22) 617 36 21
E: a.wolocznik@memetech.pl

www.memetech.pl 

Meme Tech Sp. z o.o.
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63, 90-558 Łódź

Biuro w Warszawie:
ul. Berezyńska 31 lok. 3, 03-908 Warszawa 


