




LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU – dz. nr 30/2 

1 Położenie 

Nazwa lokalizacji 
Ząbkowice Śląskie, 

 ul. Kamieniecka, Obręb Sadlno 

Miasto / Gmina Gmina Ząbkowice Śląskie 

Powiat ząbkowicki 

Województwo dolnośląskie 

2 
Powierzchnia 
nieruchomości 

Maksymalna dostępna 

powierzchnia [ha] 
 3,5908 ha 

Możliwości powiększenia Tak / o tereny w obrocie prywatnym 

3 Cena 
Orientacyjna cena gruntu 

[PLN/m2] włączając 

 23% VAT  

ok. 33,38 zł/1m2 

4 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 

Właściciel Gmina Ząbkowice Śląskie 

Aktualny plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Tak / Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej 

Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie 

Przeznaczenie  

w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

F1.4P1 – podstawowe przeznaczenie terenu  

– zabudowa techniczno-produkcyjna 

5 
Charakterystyka 
działki 

Klasa gruntów 
RIIIb – 1,9913 ha 

 RIVa – 1,5995 ha 

Różnica poziomów terenu Teren płaski – niewielkie różnice terenu 

Obecne użytkowanie Użytki rolne 

Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

 i gruntowych 

Brak 

Odpady na terenie działki Brak 

Poziom wód podziemnych Około 3,8 m ppt 

Ryzyko wystąpienia zalań Brak 

Przeszkody podziemne Nie stwierdzono 

Przeszkody nadziemne Brak 



Ograniczenia ekologiczne Nie stwierdzono 

Zabudowa terenu Brak 

6 
Połączenia 
transportowe 

Droga dojazdowa do 

terenu 

Droga wojewódzka nr 382 (Kamieniecka) – około 8,0 

m szerokości 

Autostrada  A4 – w odległości około 55 km 

Droga krajowa  Nr 8: Kudowa-Wrocław – w odległości około 2 km  

Kolej w/m – Ząbkowice Śląskie 

Bocznica kolejowa w/m – Ząbkowice Śląskie 

Lotnisko międzynarodowe Wrocław-Strachowice – ok. 55 km 

Najbliższe miasto 

wojewódzkie 
Wrocław – ok. 60 km 

 

7 Infrastruktura 

ENERGIA 
ELEKTRYCZNA 

Przyłącze przy granicy działki  

Dostępne napięcie [kV] 20 kV 

Dostępna moc [MV] 
Do 1,5 MW – zasilanie podstawowe 

(dz. nr 30/2) 

Osiągalna moc [MV] 
Do 1,5 MW – zasilanie podstawowe 

(dz. nr 30/2) 

Czas oczekiwania na 

przyłączenie 

Termin realizacji przyłączenia to  

ok. 12 miesięcy od podpisania umowy  

o przyłączenie 

Możliwości rozbudowy 

niezbędnej infrastruktury 

technicznej 

- W przypadku zakupu działki przez jednego 

inwestora, pobór energii elektrycznej (o mocy 

nieprzekraczającej 1,5 MW – zasilanie podstawowe) 

będzie możliwy po realizacji przez TAURON 

Dystrybucja S.A. inwestycji polegającej na wymianie 

słupa 20 kV linii L-716 na słup rozgałeźny z odejściem 

kablowym i rozłączniko-uziemnikiem. Do prac 

realizowanych przez inwestora należałoby 

wybudowanie własnym kosztem stacji 

transformatorowej 20/0,4 kW wraz z jej zasilaniem 

linią kablową 20 kV z w/w słupa linii 20kV L-716. 

Wybudowane przez inwestora urządzenia stanowić 

będą jego własność i pozostaną w jego eksploatacji 



Szacunkowy koszt 

rozbudowy 

Ok. 18 000 zł netto – w przypadku wystąpienia  

o przyłączenie jednego inwestora 

Kto ponosi koszty 

rozbudowy 

Koszty rozbudowy ponosi TAURON Dystrybucja 

Oddział w Wałbrzychu, a inwestor zgodnie  

z obowiązującą taryfą uiszcza opłatę za przyłączenie 

ustaloną na podstawie ¼  rzeczywistych nakładów 

poniesionych przez Tauron Dystrybucja  

na realizację przyłącza. 

Szacowana wysokość opłaty za przyłączenie 

 – ok. 4 500 zł netto 

 

GAZ 
Odległość od granicy działki - 2 km.  

Lokalizacja najbliższego przyłącza –  

działka nr 5/1 przy ul. Diamentowej 

Rodzaj gazu Gaz ziemny wysokometanowy E 

Opałowa wartość 

kaloryczna gazu [MJ/m3] 
Nie mniej niż 31 MJ/m3 

Średnica rury gazowej 

[mm] 

Średnica istniejącego gazociągu w ul. Diamentowej 

wynosi DE 160. Średnica projektowanej rury 

uzależniona od deklarowanego poboru gazu. 

Wydajność [m3/h] Rezerwy przepustowości ok. 400m3/h 

Czas oczekiwania na 

przyłączenie 

Min. 18 miesięcy od podpisania umowy  

o przyłączenie do sieci gazowej 

Terminy [m-ce] 

osiągalne parametry 

Min. 18 miesięcy od podpisania umowy  

o przyłączenie do sieci gazowej.  

Rezerwy przepustowości ok. 300m3/h 

Szacunkowy koszt 

rozbudowy 

Koszt rozbudowy sieci gazowej ponosi PSG. Inwestor 

za przyłączenie do sieci gazowej wnosi tzw. Opłatę 

przyłączeniową zgodnie z obowiązującą Taryfą dla 

usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego. 

Kto ponosi koszty 

rozbudowy 

Koszt rozbudowy sieci gazowej ponosi PSG. Inwestor 

za przyłączenie wnosi tzw. Opłatę przyłączeniową 

zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji 

paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu 

ziemnego. 



 

WODA Na terenie nieruchomości 

Średnica rury [mm] d 160 Pe 

Wydajność na dzień [m3/d] 183 m3/d 

Czas oczekiwania na 

przyłączenie 

Niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do 

przyłączenia 

Możliwości rozbudowy 

niezbędnej infrastruktury 

technicznej 

Brak ograniczeń 

 

KANALIZACJA Na terenie nieruchomości 

Średnica rury [mm] d 110 Pe - tłoczny 

Wydajność na dzień [m3/d] 240 m3/d 

Ograniczenie  

zrzutu ścieków 
Brak 

Oczyszczalnia ścieków na 

terenie bądź w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

Gminna oczyszczalnia  

w odległości ok. 1 km 

Czas oczekiwania na 

przyłączenie 

Niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do 

przyłączenia 

Możliwości rozbudowy 

niezbędnej infrastruktury 

technicznej 

Brak ograniczeń 

 

TELEKOMUNIKACJA Brak 

Możliwości rozbudowy 

niezbędnej infrastruktury 

technicznej 

Zaprojektowanie odcinka kanalizacji teletechnicznej 

do istniejącej studni kablowej nr ZAAA/B16/31/01  

przy ul. Kamienieckiej/Cukrowniczej do budynków  

– długość około 0,8 km 

 

 

 

 


