Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie, Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, tel: 81 528 67 61

Email: t.banaszek@powiat.lublin.pl; t.sienko@powiat.lublin.pl

Wypełnione ankiety proszę przesyłać na adresy: t.banaszek@powiat.lublin.pl oraz t.sienko@powiat.lublin.pl

Położenie

Powierzchnia nieruchomości

Nazwa lokalizacji oraz numery działek
Miasto / Gmina
Adres (ulica, nr)
Powiat
Województwo
Działka jest objęta SSE
SSE
Strona internetowa lub link do My maps
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]
Kształt działki
Możliwość połączenia terenu
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]] włączając 23% VAT
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Link do uchwały
Formy wsparcia na poziomie lokalnym
Właściciel/ Właściciele

Informacje dotyczące nieruchomości
Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego
Warunki nabycia/ udostępniania

Charakterystyka działki

Różnica poziomów terenu [m]
Ograniczenia wysokości budynków [m]
Procent dopuszczalnej zabudowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Obecne użytkowanie
Klasa gleby

Dojazdowa droga do terenu
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa [km]
Połączenia transportowe

Porty rzeczne i morskie w odległosći do 200 km [km]
Kolej [km]
Bocznica kolejowa [km]
Najbliższe lotnisko dla awionetek
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Elektryczność na terenie (T/N)

Gaz na terenie (T/N)

[Miejscowość / ulica i numer działki]

Tak

xx ha
Square - kwadrat
[np. Gmina Nisko planuje zakup działek prywatnych przylegających do terenu inwestycyjnego]
np PLN/m²
Tak
[np. https://www.nisko.pl/images/stories/pliki/plan_przest/MPZP_Nowosielec.pdf]
Tak
Rodzaj właściciela
Właściciel
np.. [Gmina xx]
Powierzchnia przypadająca na właściciela
xx ha
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
[np. Zabudowa produkcyjna, składy, magazyny:]
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
[np. Zabudowa usługowa/handlowa]
Sprzedaż
Tak
Użytkowanie wieczyste
Nie
Wynajem
Nie
xx m
xx m
xx
Nie
xx m
Tak
Tak
Tak
[rodzaj przeszkody jeśli istnieje]
Tak
[rodzaj przeszkody jeśli istnieje]
Tak
[rodzaj przeszkody jeśli istnieje]
Tak
[np. rolnicze]
Powierzchnia [m²]
[np. 16.12 ha]
Klasa
[np. IVa]
Powierzchnia [m²]
[np. 16.12 ha]
Klasa
[np. IVa]
Powierzchnia [m²]
[np. 16.12 ha]
Klasa
[np. IVa]
Powierzchnia [m²]
[np. 16.12 ha]
Klasa
[np. IVa]
[np. gminna asfaltowa: kategoria ruchu nr 4]
Szerokość użytkowa drogi
[np. 3.5 m]
Oznaczenie drogi: [np. Autostrada A4]
[np. Odległość 40 km]
Oznaczenie drogi [np. Droga ekspresowa S19 (w budowie)]
[np. Odległość 1.1 km]
[np. Port Puławy]
[np. Odległość 50 km#
[np. Miasto Nisko]
[np. Odległość do linii kolejowej 5 km]
[np. Miasto Nisko]
[np. 5 km]
[np. Lotnisko Radawiec]
[np.. Odległość 40 km]
[np. Port Lotniczy Lublin]
[np.. Odległość 40 km]
Miasto Lublin
[np. Odległość 50 km]
Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
[np. 0 m]
Napięcie [kV]
[np. 110 kV]
Dostępna moc [MW]
[np. 2]
Nie
Odległość przyłącza do granicy działki [m]
[np. 700 m]
Wartość kaloryczna [MJ/Nm³]
[np. 39.62
MJ/Nm³]
Średnica rury [mm]
[np. 125 mm]

Istniejąca infrastruktura

2022-05-26
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Gaz na terenie (T/N)
Nie
Powiatowe Biuro Biznes Lubelskie,
Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna
9, tel: 81 528 67 61

Istniejąca infrastruktura

Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie (T/N)

Tak

Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie (T/N) Tak

Osoba przygotowująca ofertę

Osoby do kontaktu

2022-05-26

Kanalizacja na terenie (T/N)

Tak

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim
sąsiedztwie
Telefony (T/N)
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji
Telefon
e-mail
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail

Nie
Nie

Email: t.banaszek@powiat.lublin.pl; t.sienko@powiat.lublin.pl

Dostępna objętość [Nm³/h]
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]
Dostępna objętość [m³/24h]
Odległość przyłącza do granicy działki [m]
Dostępna objętość [m³/24h]
Odległość przyłącza do granicy terenu [m]
Dostępna objętość[m³/24h]

[np. '500]
[np. 0 m]
[np. '2000]
[np. 0 m]
[np. '2000]
[np. 0 m]
[np. '2000]

Odległość przyłącza od granicy terenu [m]

[np. 200 m]
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