
LiSTA DANYCH
SITE

DOTYCZĄCYCH TER§NU
cHEcK LIST

połozenie

Location

Nazwa lokalizacji (adres, nr geodezyjny działki)
Site name

Ptaszkowice,działki n r:3/6, 3l7,3 18,3l9

Miasto / Gmina
Town / Commune Zapolice

Powiat
District zduńskowolski

Województwo
Province (Voivodship) łódzkie

powierzchnia
nieruchomości

Area of property

Maksymalna dostępna powiezchnia (w jednym
kawałku) [ha]
Max. area available (as one piece) [hal

19,56 ha ( tym działka nr3l6-4,40ha,nr3l7-
6,08 ha, nr 3/8-,t ,32 ha,3l9-7,76 ha)

kształt działki
The shape of the site

Nieregularny trojkąt

Moźliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (shoń description)

W pobliźu działek będących własnością
gminy znajdują się niezagospodarowane
działki będące własnością osób prywatnych.
Działki te mają takie samo przeznaczenie w
studium co działki qminne.

lnformacje
dotyczące

nieruchomości
Propeńy

information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]
włączĄąc23o/oYAT
Approx. land price [PLN/mz]
including 23%VAT

Brak wyceny

właściciel / właściciele
Owner(s) Gmina Zapolice

Aktualny plan zagospodarowania
pzestrzennego (T/N)

- w przypadku T nr uchwały
Valid zoning plan (Y/N)

Plan w trakcie opracowania

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Zoning

Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej,
składów l magazynów.

Charakterystyka
działki
Land

specification

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]

Grunty klasy V1-19.05 ha oraz 0,5'l ha lasu.

Różnica poziomów terenu [m]
Differences in land level [ml

),5 metra

Obecne użytkowanie
Present usage W chwili obecnej tereny nie są użytkowane

Zanieczyszczenia wód powiezchniowych
igruntowych (T/N)
Soil and underground water pgllution (Y/N)

Nie

Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [ml

około 5 metrów

Czy byh1 prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)

Brak danych

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

Nie

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

Nie

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

Nie



lstniejące ograniczenia ekologiczne fl/N)
Ecological restrictions (Y/N)

Nie

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

Nie

Połączenia
transpońowe

Transport links

Dostęp do drogi publicznej (bezpośredni, droga
dojazdowa do terenu (odzaj drogi ł jej
szerokość)
Access road to the plot (type and width of
access road)

Dojazd drogą gminną, asfaltową o szerokości
pasa drogowego ok.15 metrów.

Autostrada / droga krajowa [km]
Droga Ekspresowa / droga kĘowa [kmJ
Nearest motoruay / national road [km]

Droga szybkiego ruchu - S 8 w odległości
ok.8 km.

Pońy zeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river pońs located up to 200 km

Brak

Kolej[km]
Railwav line lkml

Zduńska Wola, odległość ok . 7 km.

Bocznica kolejowa [km]
Railwav sidino lkml

Zduńska Wola, odległość ok. 7 km.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Nearest international airpoń [km]

Port lotniczy w Łodzi - ok. 50 km.

Najblizsze miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

Łódź-ok.50 km.

lstniejąca
infrastruktura

Existing
infrastructure

Elektryczność na terenie (I/N)
Electricity (Y/N) Nie

- Odległość pzyłącza od granicy terenu
- Connection point (distance from boundary) [m]

Około 150 m.

- Napięcie
- Voltage [kV]

15 kV

- Dostępna moc
- Available capacity [MW]

Brak danych

Gazna terenie (T/N)
Gas (Y/N)

Nie

- Odległość przyłącza od granicy działki
- Connection point (distance from boundary) [m]

- Wańość kaloryczna
- Calorific value [MJ/Nm3]
- Średnica rury
- Pipe diameter [mm]

- Dostępna objętość
- Available capacity INm3/h]

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

- Odległość puylącza od granicy terenu
- Connection point (distance from boundary) [m]

Około 600m.

- Dostępna objętość
- Available capacity 1m3nłn1

Wodociąg o średnicy 90 em.

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

Nie

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

- Dostępna objętość
- Available capacity Im3nąn1



Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
Treatment plant MN)

Nie

Telefony (l/N)
Telephone (Y/N) Nie

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

Około 200 m.

Uwagi
Comments

Preferowana forma udostępnienia terenu to : dzieżawa, uzytkowanie wieczyste. Tereń skłaoa
się z czterech działek. lstnieje możliwośó skorzystania z wybranych działek.

Osoba
przygotowująca

ofeńę
Offer prepared

by

Jakub Majewski , pracownik ds.gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy Zapolice,
Te|.43/823- 1 9 -82 w,31, e-mail : urzad@zapol ice. pl

Osoby do
kontaktu

Contact person

Janusz Parada , sekretarz gminy Zapolice,
Te|.43/823- 1 9 -83 w,24, e-mail : urząd@zapolice. pl

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 zĄęó, dających pełny obraz terenu;
- 5-10 high-quality photographs giving full view of plot;
- ZĄęcialotnicze (o ile są);
- Aęrial photographs (if available).




