
Załącznik nr 1

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
SITE  CHECK  LIST

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name

 Plan Południe

Miasto / Gmina
Town / Commune

Trzcianka/ Trzcianka

Powiat
District 

Czarnkowsko-Trzcianecki

Województwo
Province (Voivodship)

Wielkopolska

Link do mapy lokalizacji (My Maps)
Link to MyMaps

https://trzcianka.e-mapa.net?userview=209

Powierzchnia 
nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym 
kawałku) ha 
Max. area available (as one piece) ha

Około 10 ha

Kształt działki 
 The shape of the site

prostokąt

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

Istnieje możliwość zakupu działek sąsiednich 
przeznaczonych pod P/U o pow. około 3,8 ha

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości
Property 
information

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 
włączając 23% VAT
Approx. land price PLN/m2 
including 23% VAT

50 zł/m2

Właściciel / właściciele
Owner(s)

Gmina Trzcianka

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

T

https://www.prawomiejscowe.pl/
UrzadMiejskiTrzcianki/document/834461/
Uchwa%C5%82a-XLVIII_512_22

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego
Zoning

P/U tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów oraz zabudowy usługowej

Charakterystyka
działki
Land 
specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią ha
Soil class with area ha

RVI pow. ok. 9,900 ha
dr pow 0,0670 ha 

Różnica poziomów terenu m
Differences in land level m

 ok. 2,5 m.

Obecne użytkowanie
Present usage

 Uprawy polowe
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Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water 
pollution (Y/N)

N

Poziom wód gruntowych m
Underground water level m

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

N

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

N

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

N

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

N

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

N

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

N

Ograniczenia 
budowlane
Building 
restrictions

Procent dopuszczalnej zabudowy 
Building coverage [%]

40%

Ograniczenia wysokości budynków [m]
Building height limit [m]

maksymalna wysokość budynków do 18 m, 
licząc od poziomu terenu; maksymalna 
wysokość budowli do 25 m, licząc od 
poziomu terenu; maksymalna wysokość 
obiektów z zakresu łączności publicznej do 
50 m, licząc od poziomu terenu 

Strefa buforowa [m]
Buffer zone [m]

minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej – 10% 

Inne, jeśli występują
Others if any

1) nie lokalizuje się wolno stojących budowli 
równych i wyższych niż
50,0 m nad poziom terenu, dla których 
wymagane jest przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
zgłaszanie ich do właściwego
organu nadzoru lotniczego, zgodnie z 
przepisami Prawa lotniczego,
z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z 
zakresu łączności
publicznej i obiektów radiokomunikacyjnych, 
będących elementami
infrastruktury kolejowej, pod warunkiem 
uzyskania stosownej zgody;
2) nie lokalizuje się obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2
3) ustala się zakaz lokalizacji urządzeń 
wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii 
wykorzystujących energię wiatru.
4) zakaz lokalizacji usług, dla których zgodnie
z przepisami o środowisku, obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu
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Połączenia 
transportowe 
Transport links

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

Panowana droga KD-Z o szerokości 23 m 
krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 178 (KD-
GP). Obecny dojazd drogą gminną 
ul. Wieleńską o szer. 5m

Autostrada / droga krajowa km
Nearest motorway / national road km

Droga wojewódzka nr 178 (KD-GP)
w przygotowaniu obwodnica obecnie na 
etapie projektowania

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

Port rzeczny Bydgoszcz ok. 110 km

Kolej km
Railway line km

Trzcianka odległość 1 km

Bocznica kolejowa km
Railway siding km

Trzcianka, odległość 1 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km
Nearest international airport km

Port Lotniczy Poznań Ławica ok. 95 km;
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. ok. 125 km;
Lądowisko Piła EPPI ok 25 km

Najbliższe miasto wojewódzkie km
Nearest province capital km

Poznań ok. 95 km
Gorzów Wlkp. 110 km

Istniejąca 
infrastruktura 
Existing 
infrastructure

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

N

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

-

 Napięcie 
        Voltage kV                  

-

 Dostępna moc 
       Available capacity MW      

-

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

N

 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           

-

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

N

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

-

 Dostępna objętość 
       Available capacity m3/24h       

-

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

N
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o 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)

N

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

N

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

-

Uwagi
Comments

 W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego dla 
wyboru wykonawcy dla realizacji zadania:

“Zaprojektowanie i wybudowanie elementów infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – 
uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. „Trzcianka - Południe”
planuje się następujące elementy infrastruktury:

- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- sieć wodociągową
- “utwardzenie głównej drogi wewnętrznej”,
- oświetlenie głównej drogi,
planowany termin zakończenia zadania – koniec 2024 roku

Osoba 
przygotowująca 
ofertę
Offer 
prepared by

Marcin Buśka
Kierownik Referatu Planowania i Gospodarki Nieruchomościami
Tel.67 352 73 40, tel. komórkowy: 662 238 965, 
e-mail: mbuska@trzcianka.pl, 
znajomość języków obcych: j. angielski

Osoby do 
kontaktu
Contact person

Marcin Buśka
Kierownik Referatu Planowania i Gospodarki Nieruchomościami
Tel.67 352 73 40, tel. komórkowy: 662 238 965, 
e-mail: mbuska@trzcianka.pl, 
znajomość języków obcych: j. angielski

Wymagane załączniki:
Required enclosures:

 Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych); 
      Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links); 
 5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

             5-10 high-quality photographs giving full view of plot;
      Zdjęcia lotnicze (o ile są);
      Aerial photographs (if available).
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