
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
SITE  CHECK  LIST

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name

Masłów Pierwszy

Miasto / Gmina
Town / Commune

Masłów

Powiat
District / Poviat

kielecki

Województwo
Voivodship

świętokrzyskie

Nr działki 1084 1081
Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of the 
property

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

0,8000 2,6500

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

Tereny prywatne
Private areas

Cena 
Price

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

od 70 zł/m2

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości
Property 
information

Własciciel / właściciele
Owner / owners

GMINA  MASŁÓW

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N)
Valid spatial development plan (Y/N)

T
Y

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego
Zoning

U – tereny usług 
komercyjnych (*)

Charakterystyka 
działki
Land 
specification

Klasyfikacja gruntów wraz 
z powierzchnią [ha]
Soil class with area [ha]

RVI – 0,5400
ŁVI – 0,0200
N – 0,2400

RV – 
0,9300
RVI – 
0,2200
PsV – 
0,7200

N – 
0,7800

Obecne użytkowanie
Present usage

teren niezagospodarowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water 
pollution (Y/N)

N

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

N

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

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

N

Przeszkody występujące na powierzchni 
terenu 
Ground and overhead 
obstacles (Y/N)

Teren częściowo wymaga 
rekultywacji

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

N

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

N

Ograniczenia 
budowlane
Building 
restrictions

Procent dopuszczalnej zabudowy 
Building coverage [%]

60,00%

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

do 9 m (2 kondygnacje)

Strefa buforowa [m]
Buffer zone [m]

brak

Inne, jeśli występują
Others if any

Wydzielenie działek min. 
1000 m2

Połączenia 
transportowe 
Communication

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

Drogi gospodarcze o 
nawierzchni gruntowej – 5m

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

4 km

Kolej [km]
Railway track [km]

Kielce - 10 km

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

Kielce - 10 km

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

Masłów – 2 km
Lotnisko dolotowe-sportowe

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

Kielce – 6 km

Istniejąca 
infrastruktura 
Existing 
infrastructure

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

N

• Odległość przyłącza od granicy 
terenu

      Connection point 
      (distance from the border) [m]  

W pobliżu przebiega linia 
średniego napięcia, z której 
docelowo będą zasilane w/w 

tereny w energię.
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• Napięcie 
      Voltage [kV]                  

Budowa urządzeń 
energetycznych uzależniona 

będzie od ilości 
zapotrzebowania na 

energię.

• Dostępna moc 
       Available capacity [MW]      

Określa inwestor

Gaz na terenie (T/N) 
Gas (Y/N)

N

• Odległość przyłącza od granicy 
działki 

      Connection point 
      (distance from the border) [m] 

na terenie gminy Masłów 
brak sieci gazowej

• Wartość kaloryczna 
      Calorific value [kw/Nm3] 

 

-

• Średnica rury 
      Pipe diameter [mm]      

-

• Dostępna objętość 
      Available capacity [Nm3/h] 

-

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

N

• Odległość przyłącza od granicy 
terenu

      Connection point 
      (distance from the border) [m] 

400 m

• Dostępna objętość 
      Available capacity [m3/24h] 

określi dostawca “Wodociągi 
Kieleckie”

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

na etapie projektowania

• Odległość przyłącza od granicy 
terenu

      Connection point 
      (distance from the border) [m] 

-

• Dostępna objętość 
      Available capacity [m3/24h] 

-

• Ograniczenie zrzutu  ścieków 
Limitation of discharge 

-

Odprowadzenie wód  deszczowych 
na terenie (T/N) 
Rain water discharge (Y/N)

T

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

N

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

N
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• Odległość przyłącza od granicy 
terenu 

      Connection point 
      (distance from the border) [m]

500 m

• Liczba dostępnych linii analogowych
       Number of analog lines to be  
      available

Określi dostawca

• Liczba dostępnych linii ISDN
       Number of ISDN lines to be 

           available

Określi dostawca

Uwagi
Comments

Kontakt: Urząd Gminy Masłów
              ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
              Dariusz Korczyński +48 41 3110090
              e-mail: budownictwo@maslow.pl

(*) dla terenów oznaczonych symbolem U -teren usług komercyjnych, ustalono przeznaczenie:
     a) obiekty i urządzenia służące realizacji przedsięwzięć komercyjnych – usługi komercyjne,
     b) obiekty wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego
     Przeznaczenie dopuszczalne:
     a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
     b) zieleń o funkcjach izolacyjnych,
     c) drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne, parkingi,
     d) place manewrowe,
     e) terenowe urządzenia sportu i rekreacji, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
     f) zieleń urządzona i zadrzewiona.
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