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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
SITE CHECK LIST 

Położenie 
Location 
 

Nazwa lokalizacji 
Site name 

SIERADZ 
MIEJSKA STREFA GOSPODARCZA  
ELEWATOR 1 
SIERADZ  
URBAN ECONOMIC ZONE  
ELEWATOR 1 

 
Miasto / Gmina 
City / Commune 

SIERADZ 

Powiat 
District / Poviat 

SIERADZKI 

Województwo 
Voivodship 

ŁÓDZKIE 

Powierzchnia nie-
ruchomości Area 
of the property 

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

Łączna powierzchnia 25 ha  
Total area 25 ha including  

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

NO  
NO  

Cena 
Price 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] 
włączając 22% VAT 
Land price [[[[PLN/m2]]]] including 
22% VAT 

39 PLN netto 
 

Informacje doty-
czące nieruchomo-
ści 
Property infor-
mation 

Własciciel / właściciele 
Owner / owners 

Gmina Miasto Sieradz -2 ha 
Pozostałe prywatne – 23 ha 
Municipality of Sieradz – 2 ha 
Private owners – 23 ha 
 

Aktualny plan zagospodarowania prze-
strzennego (T/N) 
Valid spatial development plan 
(Y/N) 

TAK 
Uchwała nr XLI/357/2010 
Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 18 marca 
2010 r. 
YES  
Resolution No XLI/357/2010 of the City 
Council dated 18 march 2010 r. 
 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Zoning 

1P – Produkcja 
1P – Production 
1P-U/UC– Produkcja i usługi 
1P-U/UC– Production and service space  
 

Charakterystyka 
działki 
Land specifica-
tion 

Klasyfikacja gruntów wraz z po-
wierzchnią [ha] 
Soil class with area [[[[ha]]]] 

Gleby różnych klas bonitacyjnych – od-
rolnione 
Soils of different quality classes 
Arable cultivation - Defarmed 

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

Około 3 m 
About 3 m 
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Obecne użytkowanie 
Present usage 

Użytkowane rolniczo - odrolnione 
Arable cultivation - Defarmed  
 

Zanieczyszczenia wód powierzchnio-
wych i gruntowych (T/N) 
Soil and underground water pollu-
tion (Y/N) 

NIE 
NO 

Odpady znajdujące się na terenie 
(T/N) 
Waste materials on site (Y/N) 

NIE 
NO 
 

Poziom wód podziemnych [m] 
Underground water level [[[[m]]]] 
 

Poniżej 4 m 
Below 4 m 

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

NIE 
NO 
 

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

NIE 
NO 

Przeszkody występujące na powierzch-
ni terenu (T/N) 
Ground and overhead 
obstacles (Y/N) 

NIE 
NO 

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

NIE 
NO 

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

NIE 
NO 

Ograniczenia bu-
dowlane 
Building restric-
tions 

Procent dopuszczalnej zabudowy 
Building coverage [[[[%]]]] 
 

70% 
70% 

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

1P – max. 20 m  
1P – max. 20 m 
 
Dla produkcji: 
1P-U/UC – max. 18 m 
For production:  
1P-U/UC – max. 18 m 
 
Dla usług: 
1P-U/UC – max. 15 m 
For service space: 
1P-U/UC – max. 15 m  

Strefa buforowa [m] 
Buffer zone [[[[m]]]] 
 

NIE 
NO 

Inne, jeśli występują 
Other if any 

NIE 
NO 
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Połączenia trans-
portowe 
Communication 

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

Istniejąca - droga krajowa nr 12 i 14 – 
szer. 7 m (ul. Sienkiewicza) oraz droga po-
wiatowa ul. Sosnowa, droga gminna (plano-
wana budowa) 
Existing -  national road No 12, 14 –           
7 m wide (Sienkiewicza St.) and local road 
Sosnowa St., commune road (planned) 
 

Autostrada / droga krajowa [km] 
Nearest motorway / national road 
[[[[km]]]] 

Droga ekspresowa S8 – odległość ok. 1,3 
km (w budowie) 
Express road S8 – (under construction) 
Distance of 1,3 km 

Kolej [km] 
Railway track [[[[km]]]] 

20 m od granicy terenu 
+ bocznica kolejowa do Elewatora 
20 m from the area border 
+ railway siding Elewator 

Bocznica kolejowa [km] 
Railway siding [[[[km]]]] 
 

Około 100 m 
About 100 m 

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

0 
Łask – 25 km (wojskowe) 
Łódź Lublinek – 55 km (civil airport) 
Łask – 25 km (military airport) 

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] 
Nearest voivodship city [[[[km]]]] 

Łódź – 55 km 
Łódź – 55 km 
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Istniejąca infra-
struktura 
Existing infra-
structure 
 

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

Zaopatrzenie w energię elektryczną w 
uzgodnieniu i na warunkach właściwe-
go operatora systemu 
energetycznego: 
a) w oparciu o projektowane w obszarze 
planu stacje transformatorowe 15/0,4 kV z 
możliwością modernizacji, rozbudowy oraz 
przebudowy obiektu; 
b) w oparciu o istniejącą i projektowaną na-
powietrzną lub kablową sieć niskiego i śred-
niego napięcia z możliwością jej przebudowy i 
zmiany trasy; 
c) dopuszcza się realizację indywidualnych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV na tere-
nach oznaczonych symbolami 1P i 1PU/ 
UC, na których dopuszcza się wydzielenie 
działek o wymiarach 6m x 5m 
z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej;  
 
Supplying in agreeing and on conditions 
the competent operator of the power 
system with the electric energy: 
a) based on transformer stations designed in 
the area of the plan 15/0,4 kV with the po-
ssibility of the modernization, the expansion 
and the reconstruction of the building  
b) based on the existing and designed over-
head or cable net of the low and average 
tension with the possibility of her reconstruc-
tion and changes of the route  
c) a realization of individual transformer sta-
tions is allowed 15/0,4 kV on areas marked 
with symbols 1P i 1PU/UC, which allocating 
plots about dimensions is committing on 6m 
x 5m with guaranteeing the communications 
service 

Odległość przyłącza od granicy terenu 
[m] 
Connection point (distance from 
the border) [[[[m]]]] 

Planowane uzbrojenie terenu w sieć 
energetyczną 15/0,4 kV w czerwcu 
2012 
Planned June 2012 – 15/0,4 kV 

Napięcie [m] 
Voltage [[[[kV]]]] 

15/0,4 kV 

Dostępna moc [MW] 
Available capacity [[[[MW]]]] 

Około 3 MW 
About 3 MW 
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Gaz na terenie (T/N) 
Gas (Y/N) 

NIE 
Możliwości i warunki uzbrojenia terenu w 
sieć gazową ze stacji redukcyjno-pomiarowej 
„Woźniki” po wcześniejszych ustaleniach z 
gestorem (Mazowiecka Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o. – Oddział Gazownia Łódzka). 
NO 
The possibilities and terms of providing the 
area with a gas-supply network based on the 
reduction-gauging station ‘Woźniki” need to 
be first agreed with the administrator (i.e. 
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 
‘Gazownia Łódzka’ [Łódź Gas-works] 
Branch). 

Odległość przyłącza od granicy działki 
[m] 
Connection point (distance from 
the border) [[[[m]]]] 

Około 1,5 km 
About 1,5 km 

Wartość kaloryczna [kw/Nm3] 
Calorific value [[[[kw/Nm3]]]] 

Brak danych 
No data available 

Średnica rury [mm] 
Pipe diameter [[[[mm]]]] 

Gazociąg wysokiego ciśnienia Pn 6,3 
Mpa – DN 300 
High pressure gas pipeline Pn6,3 Mpa – 
DN 300 

Dostępna objętość [Nm3/h] 
Available capacity [[[[Nm3/h] 

Brak danych 
No data available 

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

TAK – Ø 160 mm 
YES – Ø 160 mm 

Odległość przyłącza od granicy terenu 
[m] 
Connection point (distance from 
the border) [[[[m]]]] 

Zaopatrzenie w wodę: 
istniejąca sieć w ulicy Sienkiewicza 
Water supply: 
Existing SienkiewiczaStreeat  
 

Dostępna objętość [m3/24h] 
Available capacity [[[[m3/24h]]]] 

Wg ustaleń z Miejskim Przedsiębior-
stwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. 
According to establishments with the 
Municipal Water Supply and Sewage 
Disposal Company Ltd 

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

TAK – Ø 200 mm 
YES – Ø 200 mm 

Odległość przyłącza od granicy terenu 
[m] 
Connection point (distance from 
the border) [[[[m]]]] 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych: 
Istniejąca sieć w ulicy Sienkiewicza 
Carrying sanitary sewerage: 
Existing SienkiewiczaStreeat  

Dostępna objętość [m3/24h] 
Available capacity [m3/24h]]]] 

Brak danych 
No data available 

Ograniczenie zrzutu ścieków  
Limitation of discharge 

NIE 
NO 
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Odprowadzenie wód deszczowych na 
terenie (T/N) 
Rain water discharge (Y/N) 

Odprowadzanie wody deszczowej: 
a) nakazuje się kształtowanie powierzchni 
działek w sposób zabezpieczający sąsiednie 
tereny i ulice przed spływem wód opado-
wych 
b) odprowadzanie wód do rowów, ziemi lub 
powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów 
odrębnych 
c) dla terenów przeznaczonych w planie pod 
zabudowę oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1P i 1PU/UC ustala się dodatko-
wo zagospodarowanie wody w obrębie tere-
nu z możliwością odprowadzenia do gruntu 
poprzez system studni chłonnych lub reten-
cjonowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi 
d) odprowadzenie wód deszczowych, 
zwłaszcza z terenów o zabudowie produk-
cyjnej i produkcyjno-usługowej, do odbiorni-
ków z części utwardzonych, z obowiązkiem 
zamontowania urządzeń podczyszczających 
tzw. separatorów 
 

Carrying rainwater: 
a) he is ordering the area of plots developing 
in the way safeguarding adjacent areas and 
streets against the rafting of rain waters 
b) accompanying waters to ditches, of earth 
or powierzchniowo, at saving separate regula-
tions 
c) for allocated areas in the plan up to buil-
dings marked in the picture of the plan with 
symbols 1P i 1PU/UC additionally developing 
water within the area with the possibility of 
accompanying soakaways thoroughly through 
the system is settling or retentions, according 
to separate regulations; 
d) accompanying rainwaters, especially from 
areas about the production and production-
service building development, to receivers 
from the part hardened, with the duty of 
installing devices clearing of so-called separa-
tors 
 

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

NIE – odległość od Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków (Q śr= 15 000 m3/24h) – około 8 
km 
NO – distance from the Municipal Sewage 
Treatment Plant 8 km 

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

TAK 
YES 

Odległość przyłącza od granicy terenu 
[m] 
Connection point (distance from 
the border) [[[[m]]]] 

W granicy terenu 
In the area borders 
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Liczba dostępnych linii analogowych 
Number of available analog lines 

Wg ustaleń z Telekomunikacją Polską 
S.A. 
According to the arrangements with 
Polish Telecommunications Inc. 

Liczba dostępnych linii ISDN 
Number of available ISDN lines 

Wg ustaleń z Telekomunikacją Polską 
S.A. 
According to the arrangements with 
Polish Telecommunications Inc. 

Uwagi 
Comments 
 

 

Osoba przygoto-
wująca ofertę 
Offer prepared 
by 

Rafał Wojtczak – Kierownik Referatu Rozwoju 
Urząd Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz 
r.wojtczak@umsieradz.pl, Tel. +48 43 82 66 111 
Rafał Wojtczak – Head of Development Unit 
The City Office of Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz 

Osoby do kontaktu 
Contact person 

Rafał Wojtczak – Kierownik Referatu Rozwoju 
Anna Chorosińska – specjalista ds. pozyskania inwestorów  
Urząd Miasta Sieradza, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz 
r.wojtczak@umsieradz.pl, tel. +48 43 826 61 11 
Rafał Wojtczak – Head of Development Unit  
Anna Chorosińska – Investment Development Specialist 
a.chorosinska@umsieradz.pl, tel. +48 43 826 61 11 
The City Office of Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz 

 


