
Oferta nr: 28-114 Wydrukowano: 19.11.2018

Lista danych dotyczących terenu
Data aktualizacji oferty: 29.08.2018

Nazwa lokalizacji oraz numery
działek

Warmińsko-Mazurska SSE / plots: 129/10, 129/11

Miasto / Gmina Ostróda

Adres (ulica, nr) Ostróda

Powiat ostródzki

Województwo warmińsko-mazurskie

Działka jest objęta SSE Tak

SSE Warmińsko-Mazurska SSE

Położenie

Maksymalna dostępna
powierzchnia (w jednym kawałku)
[ha]

5.3 ha

Kształt działki polygonInny

Możliwość połączenia terenu no

Powierzchnia
nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/
[m²]] włączając 23% VAT

70 PLN/m²

Właściciel/ Właściciele GminaRodzaj właściciela

Municipality of
Ostróda

Właściciel

Powierzchnia
przypadająca na
właściciela

5.3 ha

Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego (T/N)

Tak

Przeznaczenie w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego

Industry, services

Warunki nabycia/ udostępniania

Informacje
dotyczące
nieruchomości

Klasa gruntów wraz z powierzchnią
[ha]

urbanised, undeveloped areas

Różnica poziomów terenu [m] 6

Obecne użytkowanie not used

Zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i gruntowych
(T/N)

Nie

Poziom wód gruntowych [m] no data

Charakterystyka
działki
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Czy były prowadzone badania
geologiczne terenu (T/N)

Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub
obsunięć terenu (T/N)

Nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne
(T/N)

noNie

Dojazdowa droga do terenu

Austostrada/droga
ekspresowa/droga krajowa [km]

Oznaczenie drogi
7/Road type: Dirt
(Polna )

Odległość 0.06 km

Porty rzeczne i morskie w odległosći
do 200 km [km]
Kolej [km] Miasto Ostróda Odległość do linii

kolejowej 2 km
Bocznica kolejowa [km]

Najbliższe lotnisko międzynarodowe
[km]

Lotnisko Szczytno
- Szymany

Odległość 69 km

Najbliższe miasto wojewódzkie
[km]

Połączenia
transportowe

Elektryczność na terenie (T/N) Tak Odległość przyłącza
od granicy terenu
[m]

0 m

1.5 MWDostępna moc
[MW]

Gaz na terenie (T/N) Tak Odległość przyłącza
do granicy działki
[m]

0 m

-Dostępna objętość
[Nm³/h]

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

Tak Odległość przyłącza
od granicy terenu
[m]

0 m

-Dostępna objętość
[m³/24h]

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

Nie

Kanalizacja na terenie (T/N) Tak Odległość przyłącza
do granicy terenu
[m]

0 m

-Dostępna objętość
[m³/24h]

Oczyszczalnia ścieków na terenie
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

Nie

Telefony (T/N) Nie Odległość przyłącza
od granicy terenu
[m]

0 m

Istniejąca
infrastruktura

Osoba
przygotowująca
ofertę

Imię i nazwisko Paulina, ,Puza
Osoby do kontaktu
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Telefon komórkowy 895211280

e-mail p.puza@wmarr.olsztyn.pl

ostroda_wmsse.pdf

Generator Ofert Inwestycyjnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”
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