LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie
Location

JAWORÓWKO

Nazwa lokalizacji
Site name

Działka nr 81/6 i 81/4 we wsi Jaworówko,
zabudowana po byłej cegielni,
Patronat SSSE.
https://drive.google.com/open?id=1iXSDw6d
9XKY1466_Tr8jZG7eEbI&usp=sharing
The parcel nr 81/6 and 81/4 in villiage
Jaworówko, built with a former brick-field.
Under the Patronage of the Slupsk Special
Economic Zone
MIEŚCISKO

Miasto / Gmina
Town / Commune
Commune of Mieścisko
Powiat
WĄGROWIEC
District
Województwo
POZNAŃ
Province (Voivodship)
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym Powierzchnia działki 9,42 ha – działka
Powierzchnia
kawałku) ha
nieruchomości
81/6
Area of property Max. area available (as one piece) ha
Powierzchnia działki 14,41 ha – działka

81/4
Max. area 9,42ha – parcel 81/6
Max. area 14,41ha – parcel 81/4
Kształt działki
The shape of the site

PROSTOKĄT

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)

Square
Brak
No possibility

Informacje
dotyczące
nieruchomości
Property
information

PLN/m2

Orientacyjna cena gruntu
włączając 23% VAT
Approx. land price PLN/m2
including 23% VAT
Właściciel / właściciele
Owner(s)

Cena gruntu około 9,50 zł/m2 brutto
Land price 9,50 PLN/m2 including
23%VAT

Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej w tym w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych
The local development plan area of
economic activation, including in the field
of renewable energy.

(Gmina Mieścisko

Commune of Mieścisko
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Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Zoning

Charakterystyka Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha
Soil class with area ha
działki
Land
specification

Zgodnie ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przeznaczone są pod aktywizację
gospodarczą
According to a stadium and the zoning
plan the parcel is purpose for economic
activity

(Działka 81/6

Rola kl.IIIa-0,13 IIIb-0,19 IVa-0,51
V-0,46 VI-0,60 ha, użytki zielone VI0,78 grunty pod budynkami 1,07 ha,
nieużytki – 5,68 ha,
Parcel 81/6
Soil class IIIa-0,13ha, IIIb-0,19ha, Iva0,51ha, V-0,46ha, VI-0,60ha, green
ground Vi-0,78ha, ground under
buildings 1,07ha, waste land-5,68ha
Działka 81/4
Rola kl.V-0,06 ha, PsVI-pastwiska-0,16
ha, Lasy LsVI-4,58 ha, nieużytki – 9,58
ha, Rowy-0,03 ha
Parcel 81/4
Soil class V-0,06ha, PsVI- pastures0,16ha; LsVI forest-4,58ha; waste land9,58ha; trenches-0,03ha

Różnica poziomów terenu m
Differences in land level m

Teren równinny
Flat area – 1m
Grunty w znacznej części stanowią
zrekultywowane wyrobisko po
wyeksploatowanych złożach gliny, teren
zakrzaczony i porośnięty samosiewami
drzew, stanowi faktyczny nieużytek
Działka przylegająca nr 81/4 nieużytki po
byłym wysypisku śmieci komunalnych
o powierzchni 14,44 ha

Obecne użytkowanie
Present usage

The ground in general is a recultivated
drift after worked out of clay deposit. The
area is plant with shrubs and self-plant
trees, it is a real waste land.
The adjacent parcel nr 81/4, waste land
after a former dumping ground of
communal garbage
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water
pollution (Y/N)
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Brak danych
No data available

Poziom wód gruntowych m
Underground water level m

81/6 1.3-1.7 m ppt
81/4 0.7-3.6 m ppt

Czy były prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)

81/6 1.3-1.7 m Under Terrain Level
81/4 0.7-3.6 m Under Terrain Level
Tak
Yes

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
(T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)

Nie występuje, teren równinny

Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)

Nie występują

There is no risk of flooding or land slide

There are no underground obstacles
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
(T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)

Linia energetyczna 15 kV, na części
działki zlokalizowane są budynki po byłej
cegielni
Energetic Line 15kV, on some part of the
parcel there are some buildings of a
former brick-field

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)

Brak
There is no ecological restrictions

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)

Istniejące budynki- budynek starego
pieca do wypalania cegły o powierzchni
zabudowy 458 m2, z poddaszem
użytkowym, na fundamentach ceglanych
Budynek produkcyjny o powierzchni 170
m2, budynek biurowo-socjalny o
powierzchni 77m2, komin o wysokości
23 mb.
Buildings- a building of old brick-kiln –
458m2, with an utilized attic, on brick
foundations, a building for production –
170m2, a social-office building-77m2, a
chimney 23mb high

Połączenia
transportowe
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi
i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of
access road)

Z drogi wojewódzkiej relacji GnieznoChodzież, dojazd drogą o nawierzchni
gruntowej na odcinku 1km o szerokości
4m.

Autostrada / droga krajowa km
Nearest motorway / national road km

From the provincial road GnieznoChodzież ground surface access road
1km long and 4m wide
Autostrada A-2 w odległości 50 km.
Zjazd w Szczepankowie i Poznań
Komorniki
Droga krajowa Poznań-Piła S-11
Droga krajowa Poznań-Bydgoszcz S-5
The nearest motorway in distance off 50
km, rally in Szczepankowo and Poznań
Komorniki and national road Poznań-Piła
S-11 and national road PoznańBydgoszcz S-5
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Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km

Kolej km
Railway line km

Najbliższa stacja kolejowa Wągrowiec
w odległości 15km.

Bocznica kolejowa km
Railway siding km

The closest railway track in Wągrowiec
in distance off 15 km
Stacja PKP Wągrowiec w odległości
15 km.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km
Nearest international airport km

Najbliższe miasto wojewódzkie km
Nearest province capital km

Istniejąca
infrastruktura
Existing
infrastructure

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Ujście,
Czarnków, Krosno

The nearest international airport in
Poznań in distance off 60 km
Poznań w odległości 60 km.
The nearest voivoship city in Poznań in
distance off 60 km
Napowietrzna linia średniego napięcia
na działce, istnieje możliwość
przyłączenia o mocy 2 MW

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)



The closest railway siding in Wągrowiec
in distance off 15 km
Poznań Ławica w odległości 60 km.

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m

There is overhead medium-tension
system on the parcel, there is a
possibility of connection of 2MW power
Nowa stacja TRAFO w zależności od
potrzeb
There is a new TRAFO station according
to neccesity



W zależności od potrzeb

Napięcie
Voltage kV

According to neccesity


Dostępna moc
Available capacity MW

Do uzgodnienia z dysponentem sieci.
Maksymalnie 2 MW lub więcej po
modernizacji sieci.
Maximum 2MW or more after the
modernization of the network.
Możliwość gazu w zbiornikach
Planowana jest budowa sieci
gazowniczej.

Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)

Possibility of gas in tanks.
It is planned to build a gas network.
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from
boundary) m
Wartość kaloryczna
Calorific value MJ/Nm3

-



Średnica rury
Pipe diameter mm

-



Dostępna objętość
Available capacity Nm3/h

-
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-

Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)

Tak



Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m



Dostępna objętość
Available capacity m3/24h

Yes
200 mb
The distance from the boarder 100mb
50 m3/24h
Available capacity 50m3/24h
Brak

Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)


Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m



Dostępna objętość
Available capacity m3/24h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
Treatment plant (Y/N)

Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)

There is no sewage discharge
Brak
No
Brak
No
W Mieścisku w odległości 3 km.
There is a waste water treatment plant in
Mieścisko in a distance off 3 km
GSM - Plus, Play, T-Moblie, Orange
Telephone mobile



Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m

-

Uwagi
Comments

The site is under the Patronage of the Słupsk Special Economic Zone. It can be
included within the Zone according with investors demands.

Osoba
przygotowująca
ofertę
Offer
prepared by
Osoby do
kontaktu
Contact person

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail,
Rafał Kapczyński , Jacek Szczepanek, Piotr Mnichowski
Tel. 61 4298010
Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Alicja Kędracka – Sekretarz Gminy tel. 61 4298010; 61 4278001
e-mail: ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl
znajomość języków obcych – angielski, hiszpański
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