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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  
SITE  CHECK  LIST 

Położenie   
Location  
 

Nazwa lokalizacji 
Site name 

Kamiennogórska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości 
Kamienna Góra Special Economic Zone  - 
The Zgorzelec Subzone 

Miasto / Gmina 
Town / Commune 

Zgorzelec 
The Commune Zgorzelec 

Powiat 
District  

zgorzelecki 
zgorzelecki 

Województwo 
Province (Voivodship) 

Dolnośląskie 
The Lower Silesia Province 

Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of property 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym 

kawałku) ha  

Max. area available (as one piece) ha 

1,0448 ha - kompleks I  
4,4995 ha - kompleks II  
3,1317 ha - kompleks IV  
1,2322 ha - kompleks V  
1,0448 ha - complex I  
4,4995 ha - complex II  
3,1317 ha - complex IV  
1,2322 ha - complex V  

Kształt działki  
 The shape of the site 
 

kompleks I - prostokąt  
kompleks II - nieregularny  
kompleks IV - nieregularny  
kompleks V - prostokąt  
complex I - rectangular  
complex II - irregular  
complex IV - irregular  
complex V - rectangular  

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

 

brak danych 
no data 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 
Property 
information 

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  net 

Approx. land price PLN/m2 net 

50 zł/m2 

50 PLN/m2 

Właściciel / właściciele 
Owner(s) 

 
 

Gmina Zgorzelec 
The Commune of Zgorzelec 

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

T, Uchwała Rady Miasta Zgorzelec Nr 312/09 
z dnia 07.10.2009r. 
Y, Resolution of the Council of the City  
Zgorzelec No. 312/09 dated 07.10.2009 
 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Zoning 

 

teren zabudowy produkcyjno-usługowej 
 
production and services area 
 

Charakterystyka 
działki 
Land 
specification 

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią ha 

Soil class with area ha 
 

RIVa – 6,0973ha 
RIVb – 0,0687 ha 
RV – 2,6237 ha 
RIIIb – 0,3688 ha 
ŁIII – 0,0437 ha 
ŁIV – 0,6302 ha 
dr – 0,0758 ha 

Różnica poziomów terenu m 

Differences in land level m 

teren delikatnie pofalowany 
slight differences in land level 

Obecne użytkowanie 
Present usage 

 
 

dzierżawa rolnicza 
agricultural purposes 
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Zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
i gruntowych (T/N) 
Soil and underground water  
pollution (Y/N) 

brak danych 
 
no data 

Poziom wód gruntowych m 

Underground water level m 
 

brak danych 
no data 

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

N 
 
N 

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

 

brak danych 
no data 

Przeszkody występujące na powierzchni terenu 
(T/N) 
Ground and overhead obstacles (Y/N) 
 

N 
 
N 

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

brak danych 
no data 

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

N 
N 

Połączenia 
transportowe  
Transport links 
 

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

droga wojewódzka nr 352 [obwodnica 
miasta] droga nr 2397D - ul. Sulikowska 
local road No. 352, [ring road of the city] 
road no. 2397D – Sulikowska street 

Autostrada / droga krajowa km 

Nearest motorway / national road km 
 

autostrada A4 – 3,8 km 
highway A4 – 3,8 km 

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km 
 Sea and river ports located up to  200 km  

Wrocław – 160 km 
Wrocław – 160 km 

Kolej km 

Railway line km 

Zgorzelec Ujazd – 2,4 km 
Zgorzelec Ujazd – 2,4 km 
 

Bocznica kolejowa km 

Railway siding km 
 
 

Zgorzelec Ujazd – 2,4 km 
Zgorzelec Ujazd – 2,4 km 
 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km 

Nearest international airport km 
 

Wrocław - 160 km 
Berlin - 199 km 
Prague - 185 km 
Wrocław - 160 km 
Berlin - 199 km 
Prague - 185 km 

Najbliższe miasto wojewódzkie km 

Nearest province capital km 

Wrocław – 160 km 
Wrocław – 160 km 

Istniejąca 
infrastruktura  
Existing 
infrastructure 

 

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

 

 

▪ Odległość przyłącza od granicy terenu 
        Connection point  (distance from  

        boundary) m   

koncepcja rozbudowy sieci energetycznej 
będzie gotowa do końca marca 2017 r. 
conception of current power grid 
development will be ready till the end of 
March 2017 

▪ Napięcie  

        Voltage kV                   

wysokość napięcia zależy od zakresu 
rozbudowy 
the voltage depends on the scope of the 
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 expansion 

▪ Dostępna moc  

       Available capacity MW       
 

1,5 MW obecnie 
1,5 MW currently 

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

 

T 
Y 

▪ Odległość przyłącza od granicy działki  
       Connection point (distance from  

       boundary) m  

przez teren biegnie gazociąg średnioprężny - 
Ø 125 
within the area - medium pressure gas 
pipeline – Ø 125 

▪ Wartość kaloryczna  

       Calorific value MJ/Nm3  
 

35,915 MJ/m3 typ – GZ 50 
35,915 MJ/m3 type – GZ-50 

 

▪ Średnica rury  

        Pipe diameter mm       
 

Ø 125 
Ø 125 

▪ Dostępna objętość  

       Available capacity Nm3/h            
 

1500m3/h 
1500m3/h 

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

T - Ø 110 
Y - Ø 110 
 

▪ Odległość przyłącza od granicy terenu 
        Connection point (distance from  

        boundary) m  

w zależności od kompleksu - 50 do 300 m od 
granicy działki 
depending on the complex - 50 to 300 m from 
the boundary 

▪ Dostępna objętość  

       Available capacity m3/24h        
 

600 m3/24h 
600 m3/24h 

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

T - Ø 200 
Y - Ø 200 
 

▪ Odległość przyłącza od granicy terenu 
        Connection point (distance from  

        boundary) m  

w zależności od kompleksu - 50 do 300 m od 
granicy działki 
depending on the complex - 50 to 300 m from 
the boundary 

▪ Dostępna objętość  

        Available capacity m3/24h         
 

36 m3/24h 
36 m3/24h 

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

T, w Zgorzelcu ok. 3 km 
Y, in Zgorzelec app. 3 km 

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

T 
Y 

Odległość przyłącza od granicy terenu  

Connection point (distance from boundary) m 

0,02 km - sieć telefoniczna w ul. Łużyckiej 
0,02 km - telephone network in the Łużycka 
street 

Uwagi 
Comments 

 

Osoba 
przygotowująca 
ofertę 
Offer prepared 
by 

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych  
Kamienna Góra Special Economic Zone 
Danuta Lewandowska – Project Manager 
+48 662 130 338 
English language 

Osoby do 
kontaktu 
Contact person 

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych  
Kamienna Góra Special Economic Zone 
Danuta Lewandowska – Project Manager 
+48 662 130 338 
English language 
Link do oferty: 

https://drive.google.com/open?id=1DDiMB5EnLdUMafRfmZ9oKXEmpS4&usp=sharing 
  

https://drive.google.com/open?id=1DDiMB5EnLdUMafRfmZ9oKXEmpS4&usp=sharing
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