
Projekt "Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora" współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INVESTOR ASSISTANCE CENTRE
KIELCE CITY HALL
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
www.invest.kielce.pl
+ 48 41 36 76 356 , +48 41 36 76 557

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
URZĄD MIASTA KIELCE
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
www.invest.kielce.pl
+ 48 41 36 76 356 , +48 41 36 76 557

Górno Leszczyny 1.57 ha
Górno Leszczyny 1,57 ha

Nazwa lokalizacji:
Nazwa lokalizacji: Górno Leszczyny 1,57 ha

Położenie:
Miasto/gmina: Górno
Powiat: Kielecki
Województwo: Świetokrzyskie

Powierzchnia nieruchomości:
Maksymalna dostępna powierzchnia [ha]: 1,57 ha
Kształt działki: Nieregularny
Możliwości powiększenia terenu: Nie

Informacje dotyczące nieruchomości:
Aktualny PZP: Plan w przygotowaniu. Orientacyjny
termin uchwalenia koniec roku 2011
Przeznaczenie w PZP: Tereny rekreacyjne – w
uchwalonym studium uwarunkowania i kierunków
zagospodarowania
Specjalna Strefa Ekonomiczna: Nie
Park Technologiczny / Przemysłowy: Nie

Charakterystyka działki:
Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Bz-1,57 ha – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Różnica poziomów terenu [m]: 1 m
Obecne użytkowanie: Tereny rekreacyjne, mocno
zalesione
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
gruntowych : Nie
Poziom wód gruntowych [m]: 3 m
Czy były prowadzone badania geologiczne : Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu : Nie
Przeszkody podziemne: Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu : Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: Nie
Budynki i zabudowania na terenie: Nie

Name of localisation:
Name of localisation: Górno Leszczyny 1.57 ha

Location:
Town/commune: Górno
District: Kielecki
Province (Voivodship): Świetokrzyskie

Area of property:
Max. area available [ha]: 1.57 ha
Shape of the site: Irregular
Possibility for expansion: No

Property information:
Valid zoning plan: Zoning plan under construction.
Expected date of adoption end of 2011
Zoning: Recreational areas – in the adopted study of
conditions and development directions
Special Economic Zone: No
Technology / Industrial Park: No

Land specification:
Soil class with area [ha]: Bz-1,57 ha – recreational areas
Differences in land level [m]: 1 m
Present usage: Recreational areas, forest od the plot
Soil and underground water pollution: No
Underground water level [m]: 3 m
Were geological research done: No
Risk of flooding or land slide: No
Underground obstacles: No
Ground and overhead obstacles: No
Ecological restrictions: No
Buildings / other constructions on site: No

Transport links:
Access road to the plot: Municipal road – 5 m
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Połączenia transportowe:
Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna - 5 m
Autostrada / droga krajowa [km]: Droga krajowa- nr 74
- 1 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port
rzeczny na Wiśle w Sandomierzu – 80 km; port rzeczny na
Wiśle w Krakowie – 130 km
Kolej [km]: Kielce – 13 km
Bocznica kolejowa: Kielce- 15 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Kraków
Balice - 110 km; Warszawa Okęcie - 175 km; planowane
lotnisko w Obicach - 35 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Kielce – 13 km

Istniejąca infrastruktura:
Elektryczność na terenie : Tak
Odległość przyłącza prądu od granicy terenu [m]: 20
m
Napięcie prądu [kV]: 220
Dostępna moc prądu [MW]: Bez ograniczeń
Gaz na terenie: Nie
Odległość przyłącza gazu od granicy działki [m]: -
Wartość kaloryczna gazu [kw/Nm3]: -
Średnica rury gazowej [mm]: -
Dostępna objętość gazu [Nm3/h]: -
Woda na terenie : Tak - woda dla celów socjalnych
Odległość przyłącza wody od granicy terenu [m]: W
obrębie działki
Dostępna objętość wody [m3/24h] : Bez ograniczeń
Kanalizacja sanitarna na terenie : Tak
Odległość przyłącza kanalizacji od granicy terenu [m]:
W obrębie działki
Dostępna objętość kanalizacji [m3/24h] : Bez
ograniczeń
Oczyszczalnia ścieków: Tak – Cedzyna
Telefony : Nie
Odległość przyłącza telefonu od granicy terenu [m]:
Tylko sieć komórkowa

Uwagi:
Uwagi: -

Transport links:
Nearest motorway / national road [km]: National road
74 – 1 km
Sea and river ports located up to 200 km: Harbour on
the Vistula River in Sandomierz – 80 km, harbour on the
Vistula River in Krakow – 130 km
Railway line [km]: Kielce – 13 km
Railway siding: Kielce- 15 km
Nearest international airport [km]: Kraków Balice -
110 km; Warszawa Okęcie - 175 km; planned airport in
Obice - 35 km
Nearest province capital [km]: Kielce – 13 km

Existing infrastructure:
Electricity: Yes
Electrical grid connection point [m]: 20 m
Voltage [kV]: 220
Available electrical capacity [MW]: No limits
Gas: No
Gas line connection point (distance from boundary)
[m]: -
Gas calorific value [kw/Nm3]: -
Gas pipe diameter [mm]: -
Available gas capacity [Nm3/h]: -
Water supply : Yes – water for social purposes
Water connection point (distance from boundary) [m]:
Within the plot borders
Available water capacity [m3/24h] : No limits
Sewage discharge: Yes
Sewer connection point (distance from boundary) [m]:
Within the plot borders
Available sewerage system capacity [m3/24h] : No
limits
Treatment plant: Yes – in Cedzyna
Telephone : No
Telephone connection point (distance from boundary)
[m]: Mobile available

Comments:
Comments: -


