
opalenica folder 2012.indd   1 2012-05-24   12:58:02



Rozwój miasta i całej gminy jest uzależniony od ilości podmiotów gospodar-

czych, stopnia zaangażowania jej mieszkańców w działalność gospodarczą,  

a w szczególności napływu zewnętrznego kapitału inwestycyjnego. Z tego po-

wodu obecne władze Opalenicy są żywotnie zainteresowane jak najlepszą 

współpracą z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami. Każda forma 

współpracy, w tym partnerstwo publiczno-prywatne prowadzące do powsta-

nia nowych miejsc pracy, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz tworze-

nia obiektów z zakresu infrastruktury komunalnej i drogowej, jest oczekiwana  

i wspierana najmocniej, jak to jest możliwe, w ramach obowiązującego prawa. 

Władze gminy zapewniają pomoc w pozyskiwaniu działek pod działalność 

gospodarczą, maksymalne uproszczenie procedur formalno-prawnych, współ-

pracę w zakresie uzbrojenia terenów oraz liberalny system podatkowy z moż-

liwością wprowadzenia różnych ulg inwestycyjnych. Dobrze rozwinięta sieć 

oświatowa pozwala na wyedukowanie dobrego pracownika dla każdej branży 

produkcyjno-usługowej. Miasto jest zlokalizowane w centrum węzła drogowo-

-kolejowego, a bliskość do autostrady A-2 i lotniska zapewnia dobre skomuniko-

wanie gminnych ciągów komunikacyjnych z resztą Polski i Europy.

Zapraszam do Opalenicy, miasta przyjaznego dla ludzi z inicjatywą gospodar-

czą oraz inwestorów z każdym kapitałem.

ROMAN MATERNIK 

BURMISTRZ OPALENICY
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Zapraszamy
do Opalenicy

Opalenica jest gminą miejsko-wiejską, z silnym rolnictwem, które miało swój wpływ na powsta-
nie wielu przedsiębiorstw. Ma szereg atutów i sporo ciekawostek, nadających jej niepowtarzalny  
charakter. Miasto jest znane również jako miejsce, gdzie w latach 1929–32 był produkowany  
pierwszy polski motocykl „Lech”. Opalenica wraz z 16 wioskami stanowi samodzielną jednostkę 
 administracyjną w powiecie nowotomyskim.

Klimat dla biznesu
Ponad 1 300 opalenickich podmiotów gospodar-
czych to małe i średnie firmy. Działalność takich 
właśnie zakładów uchroniła Polskę przed kryzysem 
(gospodarczym), dlatego przyszłość naszej gminy  
(i nie tylko naszej) ma wymiar gospodarczy. Właśnie 
ta sfera tworzy miejsca pracy i wzmacnia budżet 
gminy. Z tego powodu aktualne władze Opalenicy  
są żywotnie zainteresowane jak najlepszą współpra-
cą z przedsiębiorcami.
Powstanie Opalenickiej Izby Gospodarczej z pew-
nością przyczyni się do wzmocnienia aktywności  
i zaangażowania przedsiębiorców w sprawy gminy.
Włodarzom gminy zależy na ożywieniu miasta, dlate-
go wspólnie z mieszkańcami i projektantami współ-
działają w programie rewitalizacji miasta oraz wyzna-
czeniu terenów pod inwestycje.
Potwierdzeniem sprzyjającego klimatu dla rozwo-
ju przedsiębiorczości w Opalenicy jest trzykrotne  
uzyskanie prestiżowego tytułu „GMINA FAIR PLAY” 
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Gmina wyróż-
niona została też EUROCERTYFIKATEM za operatyw-
ne działanie w zarzą-
dzaniu  samorządem 
i trzykrotnie przy-
znanym Gospodar-
czo-Samorządowym  
HITem Wielkopolski.

Położenie, 
komunikacja
Niewątpliwym walorem gospodarczym Opalenicy jest 
jej położenie. Miasto leży 40 km na zachód od Poznania 
w województwie wielkopolskim i powiecie nowotomy-
skim przy drodze wojewódzkiej nr 307, Poznań – Nowy 
Tomyśl, szlaku o dużym znaczeniu regionalnym. Posia-
da dogodne połączenia drogowe z innymi miejscowo-
ściami: Grodzisk Wielkopolski, Lwówek poprzez sieć 
dróg powiatowych. 
W odległości 10 km od Opalenicy przebiega autostra-
da A2 Berlin – Warszawa, natomiast 10 km na wschód  
i 20 km na zachód od Opalenicy zlokalizowane są zjaz-
dy i wjazdy z autostrady. Przy drodze nr 307 w odle-
głości 38 km znajduje się międzynarodowe lotnisko 
Poznań – Ławica. 
W oddalonym o 20 km Nowym Tomyślu znajduje się 
Oddział Celny umożliwiający dokonywanie odpraw 
celnych. Przez Opalenicę przebiega również między-
narodowa linia kolejowa E20 Warszawa – Berlin,  
w sąsiedztwie której znajduje się stacja towarowo-oso-
bowa z bocznicami i dużym placem rozładunkowym 
umożliwiającym wykorzystanie transportu kolejowego 
do przewozu ładunków.  Z Opalenicy do zachodniej 
granicy państwa jest 140 km.

OPALENIC A
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OPALENIC A

Gmina w liczbach

Obszar Gminy Opalenica zamieszkiwały na koniec 2011 
roku – 16 082 osoby posiadające stałe zameldowanie, 
z tego w mieście – 9 418 osób, na terenach wiejskich – 
6 664 osoby.
Gęstość zaludnienia wynosi 105,6 osób/km².
Powierzchnia Gminy obejmuje 147,69 km², w tym: 
użytki rolne: 67%, użytki leśne: 25%. Gmina stanowi 
14,6% powierzchni powiatu nowotomyskiego.
W skład Gminy wchodzi 16 sołectw. Sąsiednie gmi-
ny to: Buk, Duszniki, Granowo, Grodzisk Wielkopolski,  
Kuślin, Nowy Tomyśl.
Budżet Opalenicy na 2012 r. wynosi 50 789 471,05 zł.

Prawa miejskie Opalenica uzyskała między 1399  
a 1401 rokiem. Z Opalenicą na przestrzeni ponad 600 
lat związane są losy zasłużonych Polaków. Pierwszym 
właścicielem osady był Ticz Bar de Opalenicza, rycerz 
w służbie Władysława Jagiełły. Miasto należało do rodu 
Opalińskich, których córki były żonami królów Polski  
i Francji. Takie nazwiska, jak Niegolewscy, Mielżyńscy, 
Wierzejewski, Chrzanowski, Raczyński czy Sosnkowski, 
nie są obce współczesnym. 
Dla obsługi działającej do dzisiaj cukrowni, pobudo-
wanej w 1884 roku, powstała w 1886 roku pierwsza  
w Wielkopolsce kolej wąskotorowa. 
Opalenica to nie tylko historia i tradycja. W Kopankach 
wiosce oddalonej o 6 km od miasta, na strychu szkoły 
znajduje się jedyne w Polsce i Europie obserwatorium 
nietoperzy „Batmanówka”, gdzie można oglądać let-
nią kolonię lęgową nocka dużego. Sielinko to przede 
wszystkim nowoczesne tereny wystawowe, miejsce, 
gdzie odbywają się wystawy rolnicze i imprezy sporto-
we (m.in. Mistrzostwa świata Strong Women) z bogatą 

bazą hotelowo-konferencyjną. Warto odwiedzić znaj-
dujące się tutaj Muzeum Gospodarki Mięsnej – obiekt 
wyjątkowy w skali kraju i Europy, jego zbiory przedsta-
wiają historię rzeźnictwa w Polsce. W Porażynie znajdu-
je się XIX-wieczna rezydencja „gniazdo dębów”, przed  
II wojną światową własność gen. Kazimierza Sosnkow-
skiego. Obecnie swoją siedzibę ma tutaj Ośrodek Szko-
leniowo-Wypoczynkowy Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp. 
Opalenica posiada również bogatą bazę sportowo-re-
kreacyjną. Stadion, kilkanaście boisk piłkarskich wraz 
ze znajdującym się tutaj czterogwiazdkowym hotelem 
REMES SPORT & SPA to miejsce wybrane przez repre-
zentację Portugalii na swój pobyt podczas EURO 2012. 
Kompleks ten uzupełniają: pole golfowe, boiska do 
siatkówki plażowej, siatko-nogi, ziemne korty tenisowe 
oraz hala umożliwiająca uprawianie „białego sportu” 
przez cały rok i strzelnica sportowa. W centrum miasta 
znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa. Przygo-
towane są również szlaki rowerowe prowadzące do 
Lwówka i Nowego Tomyśla. 

Opalenica dawniej i dziś
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Instytucje otoczenia biznesu

■ Opalenicka Izba Gospodarcza 

Prezes Jan Adamczewski  

ul. Dąbrowskiego 26, 64-330 Opalenica,  

tel. 61 44 77 559
■ Banki

•  PKO BP S.A. Oddział 1 w Opalenicy 

ul. Poznańska 35 A, 64-330 Opalenica,  

tel. 61 442 07 70

•  Bank Zachodni WBK 1 Oddział w Opalenicy 

ul. Poznańska 11, 64-330 Opalenica,  

tel. 61 447 73 88

•  Bank Spółdzielczy 

ul. Poznańska 40, 64-330 Opalenica,  

tel. 61 447 73 11

■ Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu 

ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl,  

tel. 61 44 51 500
■ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

Plac Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomyśl,  

tel. 61 442 08 00
■ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym 

Tomyślu 

ul. Zbąszyńska 20, 64-300 Nowy Tomyśl,  

tel./fax 61 44 23 435
■ Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  

w Nowym Tomyślu 

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, 

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 

Budynek B, pokój nr 4/5 (parter)
■ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl,  

tel. 61 44 26 685
■ Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa 

ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl,  

tel. 61 44 51 271, 61 44 51 920
■ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu 

Inspektorat w Nowym Tomyślu 

ul. Kolejowa 4, 64-300 Nowy Tomyśl,  

tel. 61 44 23 124
■ Urząd Skarbowy 

ul. Kolejowa 28, 64-300 Nowy Tomyśl,  

tel. 61 44 23 166
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Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica
tel. 61 44 77 281-285, fax 61 44 77 270
e-mail: info@opalenica.pl
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Inicjatywa 
JESSICA
Opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji  
dla Miasta Opalenica na lata 2011–2020, przygotowa-
ny zgodnie z wytycznymi umożliwiającymi ubieganie 
się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Dzia-
łania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu  
Operacyjnego na lata 2007–2013 – rewitalizacja jest  
„procesem przemian przestrzennych, społecznych  
i ekonomicznych, mającym na celu wyprowadzenie  
terenu ze stanu kryzysowego i prowadzącym do rozwo-
ju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty. 
W jego skład wchodzą działania: społeczne, kulturalne 
i gospodarcze aktywizujące lokalną społeczność oraz 
infrastrukturalne i przestrzenne, takie jak: rewaloryza-
cja, modernizacja, renowacja, konserwacja, adaptacja”. 
Rewitalizacja jest procesem długotrwałym, w który 
oprócz władz lokalnych zaangażowane powinny być 
inne podmioty, takie jak organizacje pożytku publicz-
nego czy prywatni inwestorzy. 
Inicjatywa JESSICA jest finansowana ze środków Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007–2013. Inwestorami mogą być m.in. przed-
siębiorcy, spółki komunalne, wyższe uczelnie czy spół-
dzielnie mieszkaniowe. 

Finansowanie projektów będzie się odbywało za po-
mocą preferencyjnych pożyczek udzielanych w wyso-
kości do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych 
projektu. Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat,  
z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat. Opro- 
centowanie oparte jest na stopie referencyjnej NBP.

Granice obszaru wyznaczają: ulice: 
od południa - Młyńska, Sienkiewicza, 
3 Maja, Reymonta, Poznańska oraz 
odcinek linii kolejowej od ul. Łąko-
wej do granicy miasta, od północy 
oraz wschodu – granica miasta, od 
zachodu – ul. 25 Stycznia, Poznańska 
oraz Wyzwolenia.
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Przedsiębiorstwo Handlowe „Adli” 
Jan Adamczewski

Struktura urbanistyczna i plan jakości dla Centrum
Rada Miejska na mocy Uchwały Nr XI/88/2011 z dnia  
29 września 2010 roku podjęła decyzję o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego obszar położony 
pomiędzy zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą Powstań-
ca Kozaka, ulicą Farną, ulicą 3 Maja, stawem i rowem od 
strony południowej wraz z obszarem po torze kolejo-
wym od strony zachodniej w Opalenicy. 
Ważną część prac nad planem miejscowym stanowi 
opracowanie struktury urbanistycznej wraz z planem 
jakości przestrzeni. Wyznacza ona kierunek dla dal-

szych działań proceduralno-planistycznych, związa-
nych z przygotowaniem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Takie podejście znajduje 
swoje uzasadnienie ze względu na złożony charakter 
obszaru opracowania. Dotyczy to zwłaszcza jego po-
łożenia w centralnej części miasta, historycznego ukła-
du urbanistycznego, ochrony konserwatorskiej oraz 
konieczności wypracowania takich rozwiązań, które 
wzmacniać będą gospodarcze i społeczne znaczenie 
centrum miasta jako ważnej przestrzeni aktywności 
publicznych i komercyjnych.
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Przedsiębiorstwo Handlowe „Adli” 
Jan Adamczewski

Przedsiębiorstwo Handlowe ADLI powstało 15 sierpnia 1990 r. 
w Opalenicy, gdzie znajduje się siedziba firmy. Tradycjami zaś 
sięga roku 1935.
Prowadzimy działalność w zakresie sprzedaży detalicznej  
i hurtowej materiałów masowych, jak węgiel, materiały bu-
dowlane i złom. Zajmujemy się również działalnością w zakre-
sie transportu samochodowego, mamy sieć sklepów ogrod-
niczych, przemysłowych, punkty handlowe i place składowe 
również na terenie województwa zachodniopomorskiego  
w Kołobrzegu, Koszalinie, Białogardzie, Połczynie, Świdwinie, 
Złocieńcu i Szczecinku.

Drewnostyl. PINIO. 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 
„ADLI” JAN ADAMCZEWSKI
ul. Dąbrowskiego 26, 64-330 Opalenica
tel. +48 61 447 75 59
e-mail: adli@op.pl

Pinio to niezwykłe meble dla dzieci, które współgrają z ich 
wyobraźnią. Łóżko zmienia się w warowny zamek, skrzynia na 
zabawki staje się pirackim okrętem, a szafa - domem leśnych 
skrzatów. Meble Pinio to fascynująca przygoda dla każdego, 
nie tylko dla dziecka. 
Wykonane są ze zdrowych i przyjaznych materiałów. Łączą cie-
kawą stylistykę z nowoczesnością wykonania. Produkowane są  
z drewna pochodzącego z polskich lasów. Cechuje je niepo-
wtarzalny, ujmujący urok, ekologia, naturalność oraz bezpie-
czeństwo użytkowania. Bogactwo faktur, barw i rozwiązań 
stanowi niekończące się źródło pomysłów. 
Właścicielem marki Pinio jest firma Drewnostyl, która od 1992 
roku zajmuje się wytwarzaniem mebli z litego drewna sosno-
wego, zarówno na rynek polski, jak i  rynki europejskie. Produk-
cję mebli dziecięcych i młodzieżowych rozpoczęto pod koniec  
lat 90. 
Od początku istnienia firma angażuje się w akcje społeczne  
i charytatywne, szczególnie w społeczności lokalnej. Jest  

także laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, które 
świadczą o wysokiej jakości oferowanych wyrobów: 
Dobry Wzór – wyróżnienie w konkursie dla kolekcji  
mebli Tolo
Diament Meblarstwa 2010 dla kolekcji Lara
Diament Meblarstwa 2009 dla kolekcji Marsylia
Zielona Marka 
Fair Play
Solidna Firma 2005-2011
Najlepsze w Polsce

PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak 
Rudniki 5,  64-330 Opalenica
tel./fax +48 61 44 77 001, Infolinia dla klientów 505 477 911 
e-mail: info@pinio.com.pl
www.pinio.com.pl

Struktura urbanistyczna i plan jakości dla Centrum
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DROGOPAL Zakład Robót Drogowych 
DROGOPAL Zakład Robót 
Drogowych powstał w 1991 r.,  
w Opalenicy. Założycielem 
i właścicielem firmy jest An-
drzej Szeszuła. Od początku 
przedsiębiorstwo nastawio-
ne było na rozbudowę parku 
maszynowego i zwiększanie 
kwalifikacji pracowników. 

Początkową realizację remontów i niedużych inwestycji suk-
cesywnie wzbogacaliśmy o coraz większe i bardziej skom-
plikowane zadania. Obecnie kompleksowo realizujemy 
każdą powierzoną inwestycję. Oferujemy usługi w zakresie 
wykonawstwa drogowego i infrastruktury towarzyszącej. Sta-
wiamy na jakość naszych usług, dlatego stale inwestujemy  
w nowoczesny sprzęt drogowy, budowlany i transportowy, 
zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników z wielolet-
nim doświadczeniem, co w połączeniu z kompetentną i od-
powiedzialną kadrą kierowniczą, inżynierską i techniczną 
zapewnia fachowość naszych usług. Dzięki temu wymagania  
i oczekiwania naszych kontrahentów zostają zawsze spełnione.  

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem renomowanych ma-
rek, takich jak Case, Hamm czy Dynapac, który pozwala na 
wykonywanie wszelkich rodzajów warstw konstrukcyjnych  
i typów nawierzchni drogowych, a także robót ziemnych  
i dowolnych robót towarzyszących. Realizujemy inwestycje 
dla zleceniodawców publicznych i władz lokalnych oraz inwe-
storów prywatnych i klientów indywidualnych. 
Z powodzeniem współpracujemy również z innymi firmami, 
jak choćby: Skanska, Colas, Budimex, Pol Dróg Kościan czy 
PRID Nowy Tomyśl.
Firma DROGOPAL jest rzetelnym, fachowym oraz terminowym 
wykonawcą i kontrahentem, a także uczciwym i rozwojowym 
przedsiębiorstwem, o czym świadczą nasze referencje i liczne 
nagrody, np. coroczne przyznanie tytułu „HIT” czy „Przedsię-
biorstwo FAIR PLAY”.

KONTEKST

DROGOPAL Zakład Robót Drogowych
ul. Przemysłowa 17, 64-330 Opalenica
tel./fax +48 61 44 77 279
e-mail: drogopal@drogopal.pl, www.drogopal.pl

Firma Kontekst istnieje w branży odzieżowej od 21 lat.
Współpracuje z przedstawicielami handlowymi odpowie-
dzialnymi za sprzedaż oraz wizerunek marki w Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii, Kanadzie, USA, Finlandii, Norwegii, Holandii,  
Niemczech oraz w dalekiej Australii.
Kontekst umacnia swoją pozycję na rynku krajowym, stawia-
jąc na aktualne trendy w świecie mody. 
Kolekcje skierowane są do kobiet ceniących oryginalność 
modeli wykonanych z tkanin naturalnych, jak lny, jedwabie, 
bawełny, wełny.
Bogactwo i oryginalność fasonów spełnia rosnące potrzeby 
kobiet ceniących indywidualny styl Kontekstu. 
Marka niejednokrotnie została nagrodzona za niepowtarzal-
ny styl podczas imprez targowych w Polsce i za granicą.

ul. Poznańska 117, 64-330 Opalenica 
tel. +48 61 44 74 890
e-mail: info@kontrastfashion.com
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LS-PLUS 

Firma LS-PLUS powstała w 2002 roku, jako operator komunal-
ny w gminie Opalenica.
Firma rozszerzyła swoją działalność o odbiór odpadów prze-
mysłowych - niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Dal-
szym etapem rozwoju firmy LS-PLUS stał się odzysk i recycling 
odpadów z tworzyw sztucznych oraz produkcja przemiałów  
i regranulatów.
Priorytetem działalności firmy jest kompleksowa obsługa za-
kładów przemysłowych i stacji demontażu pojazdów w zakre-
sie gospodarki odpadami na terenie całego kraju. 
W celu doskonalenia naszych usług firma LS-PLUS działa 
zgodnie z wdrożonym ISO 9001 i ISO 14001. 
LS-PLUS jest firmą, która w trosce o środowisko inwestuje  
w nowe technologie pozwalające maksymalnie wykorzystać 

surowce wtórne i odpady. Dzięki uruchomionym instalacjom 
do odzysku odpadów firma w znacznym stopniu minimalizuje 
deponowanie ich na składowiskach.
Cała działalność firmy LS-PLUS opiera się na przekonaniu,  
iż odpady musimy w maksymalnym stopniu odzyskiwać, 
przetwarzać i ponownie je wykorzystywać, a nie deponować 
na składowiskach. 
W oparciu o te przekonania nasza firma nieustannie szuka no-
wych technologii i rozwiązań, by zawrócić do obiegu maksy-
malną ilość surowców.

www.lsplus.pl

Zakład Recyclingu
ul. Przemysłowa 1, 64-330 Opalenica        
tel. +48 61 44 78 127, fax +48 61 44 77 987
www.lsplus.pl

OPALENIC A -  PREZENTAC JA FIRM

Nordzucker Polska S.A. 
Nordzucker Polska S.A. jest częścią Grupy Nordzucker - jed-
nego z wiodących producentów cukru w Europie. Razem  
ze swoimi plantatorami firma zaopatruje rynek europejski  
w cukier, środki słodzące oraz produkty pochodne, w tym 
także dla sektora paszowego. Działalność firmy koncentruje 
się na diagnozowaniu i spełnianiu wymagań klientów euro-
pejskich oraz krajowych. Punktem odniesienia do realizacji 
tego zadania jest niezawodność, wysokie tempo pracy oraz 
zbilansowane koszty.
Nordzucker Polska S.A. produkuje cukier w dwóch zakładach 
produkcyjnych: w Opalenicy (województwo wielkopolskie)  
i Chełmży (województwo kujawsko-pomorskie).
Cukier sprzedawany jest pod międzynarodową marką Sweet-
Family.

Nordzucker Polska S.A.
ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica
tel.  +48 61 447 93 00, fax  +48 61 447 44 90
http://nordzucker.pl
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OPALENIC A -  PREZENTAC JA FIRM

PAS POLSKA  Sp. z o.o.

PAS POLSKA z siedzibą w Opalenicy 
jest wyspecjalizowanym centrum 
produkcji przewodów i wiązek 
kablowych oraz montażu paneli 
systemowych dla branży AGD. 

Wyroby wykonujemy przy użyciu technik idc i crimp.                                        
Rocznie grupa PAS produkuje ok. 4 milionów systemów do 
kuchenek i piekarników oraz systemów osłonowych, jak 
również ponad 12 milionów okablowań.  

PAS Polska to solidny partner branży AGD.

Hotel Remes Sport & Spa****

PAS POLSKA Sp. z o.o. 
ul. 5 Stycznia 90-92,
64-330 Opalenica 
tel. +48 61 44 76 100
fax +48 61 44 75 771
www.pas-net.com

• Oddziały Łódź I i II, Polska 
• CENTRALA: Neuruppin, Niemcy 
• Cerkezköy, Turcja 
• Queretaro, Meksyk 
• Washington, N.C., USA, 
• Nanjing, Chiny

Położony w Opalenicy Hotel Remes Sport & Spa**** to je-
den z najbardziej intrygujących hoteli w Polsce. W jego ele-
ganckich wnętrzach znajduje się 147 miejsc noclegowych  
w 54 komfortowych pokojach i 4 luksusowych apartamen-
tach. Mieści się tu także nowoczesne Centrum Konferencyjne 
z 7 klimatyzowanymi salami o rozmiarach od 30 m2 do ponad 
450 m2, umożliwiającymi organizację zarówno kameralnych 
spotkań biznesowych, jak i konferencji do 400 osób. 
W Hotelu znajdują się dwie restauracje, sala bankietowa dla 
140 osób oraz klub z barem, salą bilardową i torami bowlin-
gowymi.
W zmysłowym SPA Goście mogą korzystać m.in. z 8 luksuso-
wych gabinetów, basenu, saun, jacuzzi, biczy wodnych, ham-
mamu, kriokomory oraz siłowni. 
Położone na terenie Hotelu imponujących rozmiarów obiek-
ty sportowe - boiska, strzelnica golfowa, korty tenisowe, two-
rzą największe centrum treningowe dla drużyn profesjonal-
nych w Europie Środkowej. Jest ono rekomendowanym przez 
UEFA i wybranym przez reprezentację Portugalii Centrum Po-
bytowym UEFA Euro 2012.

ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica
www.hotelremes.pl
Recepcja / rezerwacje indywidualne
tel. +48 61 44 82 400,  +48 502 596 907
fax +48 61 44 82 411 
e-mail: info@hotelremes.pl
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RUDOPAL Sp. z o.o.
Firma Rudopal jest przedsiębiorstwem działającym na rynku 
od 20 lat. Głównym przedmiotem działalności jest produkcja 
i dystrybucja gotowych dań mrożonych dla sektora HoReCa. 
Nie ograniczamy się w swojej ofercie do produktów, które  
w danej chwili wytwarzamy, lecz oferujemy swym klientom 
możliwości współpracy w zakresie modernizacji oraz tworze-
nia nowych asortymentów czy rozwiązań technologicznych. 
Posiadamy bogate doświadczenie w produkcji na zlecenie 
sieci gastronomicznych, dlatego od wielu lat współpracujemy  
z największymi w kraju.

Posiadamy System Zarządzania Jakością BRC, stosujemy sys-
tem HACCP.

Naszą misją jest utrzymanie wysokiej, powtarzalnej jakości 
wyrobów oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów. 
Jako firma dążymy do utrzymania wysokiej pozycji na rynku,  
a także wiarygodności u naszych Odbiorców. Deklarujemy 
spełnienie wszystkich wymagań systemu jakości i bezpie-
czeństwa zdrowotnego żywności oraz nieustanną pracę nad 
doskonaleniem wdrożonego systemu i nas samych.

Rudniki 109
64-330 Opalenica
tel. +48 61 44 76 711
fax +48 61 44 76 713
e-mail: firma@rudopal.pl
www.rudopal.pl

OPALENIC A -  PREZENTAC JA FIRM

ROUWDACH Sp. z o.o.
Jesteśmy czołowym producentem prefabrykatów betono-
wych i betonu w Wielkopolsce. Nasz zakład produkcyjny 
zlokalizowany jest w Łęczycach - 2 km od Opalenicy. Wykwa-
lifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem oraz nowo-
czesny park maszynowy pozwoliły nam osiągnąć najwyższą 
jakość w reprezentowanych dziedzinach.
Oferujemy szeroki asortyment kostki brukowej, obrzeży, 
oporników, krawężników, płytek chodnikowych i innych pre-
fabrykatów betonowych. W zakres naszych usług wchodzą 
również usługi dźwigowe i dostawa betonu towarowego. 
Jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy technologię szybkiego 
dojrzewania betonu VAPOR, dzięki której nasze produkty 
już po kilku godzinach od wyprodukowania spełniają wa-
runki dopuszczające do montażu. Ustawicznie doskonalimy 
nasze umiejętności, inwestując w ludzi i otoczenie. Oprócz 
standardowej kostki brukowej oferujemy również produkty 
uszlachetnione granitem, bazaltem, kwarcem, eksponując ich 
walory wizualne, stosując nowoczesną technologię.

PRODUCENT    PREFABRYKATÓW    BETONOWYCH

Łęczyce 22a, 64-330 Opalenica
tel. +48 61 447 79 25
tel. +48 61 447 72 25
e-mail: sprzedaz@rouwdach.pl
www.rouwdach.pl
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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
SITE  CHECK  LIST

TEREN NR 1

ZAINWESTUJ  W  OPALENICY - INVEST IN OPALENICA 

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name

PORAŻYN

Miasto / Gmina
Town / Commune

OPALENICA

Powierzchnia 
nieruchomości
Area of property

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

43 ha 
DZIAŁKI NR 230/5, 230/8, 232/1

Kształt działki 
The shape of the site

(należy podać zbliżony kształt działki tj. kwadrat, prostokąt, trójkąt, inne) 
PROSTOKĄT

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

NIE

Właściciel / właściciele
Owner(s)

(w przypadku gdy więcej niż jeden właściciel prosimy o wpisanie powierzchni, jaka przypada  
na poszczególnych właścicieli)

PRYWATNY

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

(jeżeli plan w przygotowaniu, prosimy o podanie orientacyjnego terminu uchwalenia)
NIE
PRZYGOTOWANIE OKOŁO 1 ROKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DLA WIĘKSZOŚCI OBSZARU
JEST ZMIANA STUDIUM
JEST MPZP LOKALIZUJĄCY GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA WYŁĄCZAJĄCY OKOŁO 0,24 ha

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Zoning

W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
PRZEZNACZENIE POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I USŁUGI

Charakterystyka 
działki
Land specification

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

(dodatkowo prosimy o informację, czy grunt jest odrolniony / odlesiony)
IV – 19,82 ha, V – 21,04 ha, III – 2,58 ha  NIEODROLNIONY 

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

(dodatkowo prosimy o informację, czy grunt jest odrolniony / odlesiony)
IV – 19,82 ha, V – 21,04 ha, III – 2,58 ha  NIEODROLNIONY 

Obecne użytkowanie
Present usage

(prosimy o  wpisanie  maksymalnej różnicy pomiędzy najniższym i najwyższym punktem działki)
TEREN PŁASKI

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

ROLA, W TYM GAZOCIĄG – OKOŁO 0,24 ha
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Poziom wód gruntowych [m]
Underground water level [m]

(w przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o krótki opis rodzaju zanieczyszczenia)
NIE, BRAK WIEDZY

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

CA 1,0 m

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

NIE

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

(np. gazociągi, podziemne linie energetyczne itp.)
ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI ORAZ NOWO PROJEKTOWANY W PASIE SZEROKOŚCI OKOŁO 30 m

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

(np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty 
pod ochroną itp.)
NIE

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

(jeżeli występują, prosimy o krótki opis)
NIE

Połączenia  
transportowe 
Transport links

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

GMINNA O NAWIERZCHNI BRUKOWEJ

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

15 KM DO AUTOSTRADY
0,3 km DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to  200 km 

(prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się port, i odległości w km; interesują nas 
wszystkie porty znajdujące się w promieniu 200 km)
NIE

Kolej [km]
Railway line [km]

(prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się najbliższa stacja kolejowa, i odległości 
w km)
2,5 km OPALENICA

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km)
2,5 km  OPALENICA

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

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km; dodatkowo interesują nas wszystkie lotniska 
znajdujące się w promieniu 100 km)

POZNAŃ „ŁAWICA” – 40 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km)

POZNAŃ – 40 km

Istniejąca  
infrastruktura 
Existing  
infrastructure

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

NIE

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point  (distance from boundary) [m]  

(w przypadku braku elektryczności prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
BUDOWA LINII ZASILAJĄCEJ 15 kV 

•	 Napięcie 
       Voltage [kV]                  

OD LINII GŁÓWNEJ 1,0 km
15 kV

•	 Dostępna moc 
       Available capacity [MW]      

JEŚLI MNIEJSZE ZAPOTRZEBOWANIE NP. DLA FUNKCJI MAGAZYNOWEJ, TO TRANSFORMATOR  
Z ODCINKA LINII 15 kV OKOŁO 500 m

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

(prosimy o zaznaczenie, czy podana informacja dotyczy wody dla celów socjalnych czy 
przemysłowych. Jeżeli występują oba rodzaje wody, prosimy o podanie informacji dla każdego 
z nich z osobna)
BRAK

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point (distance from boundary) [m] 

(w przypadku braku wody prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
KONIECZNA BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 110 mm

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

NIE

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point (distance from boundary) [m] 

(w przypadku braku kanalizacji prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)

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

NIE

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu 
       Connection point (distance from boundary) [m]

(w przypadku braku prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)

Osoba przygotowująca 
ofertę
Offer prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
1. WOJCIECH POLASZEK, TEL. 61 44 77 281,  BUDOWNICTWO@OPALENICA.PL
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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
SITE  CHECK  LIST

TEREN NR 2

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji / Site name SIELINKO

Miasto / Gmina / Town / Commune OPALENICA

Powiat / District NOWY TOMYŚL

Powierzchnia 
nieruchomości
Area of property

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

24 HA (+CA 3,5 HA POD OBWODNICĘ)
DZIAŁKA NR 39/4

Kształt działki 
The shape of the site

(należy podać zbliżony kształt działki tj. kwadrat, prostokąt, trójkąt, inne) 
TRAPEZ

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

BRAK

Informacje dotyczące 
nieruchomości
Property information

Właściciel / właściciele
Owner(s)

(w przypadku gdy więcej niż jeden właściciel prosimy o wpisanie powierzchni, jaka przypada 
na poszczególnych właścicieli)
PRYWATNY,  WSPÓŁWŁASNOŚĆ

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

(jeżeli plan w przygotowaniu, prosimy o podanie orientacyjnego terminu uchwalenia)
NIE
PRZYGOTOWANIE OKOŁO 1 ROKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Zoning

W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
ALTERNATYWNIE MN/P/U, tj. MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I USŁUGI

Charakterystyka 
działki 
Land specification

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

(dodatkowo prosimy o informację, czy grunt jest odrolniony / odlesiony)
IIIa, IIIB,  NIEODROLNIONA 

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

(prosimy o  wpisanie  maksymalnej różnicy pomiędzy najniższym i najwyższym punktem 
działki)
TEREN PŁASKI

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

ROLA

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

(w przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o krótki opis rodzaju zanieczyszczenia)
NIE

ZAINWESTUJ  W  OPALENICY - INVEST IN OPALENICA 
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OPALENIC A

Poziom wód gruntowych [m] / Underground water level [m] CA 1,0 m

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

NIE

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

(np. gazociągi, podziemne linie energetyczne itp.)
NIE

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

(np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, 
obiekty pod ochroną itp.)
NIE

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

(jeżeli występują, prosimy o krótki opis)
NIE

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

(jeżeli występują, prosimy o załączenie krótkiego opisu)
NIE

Połączenia  
transportowe 
Transport links

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

DROGA POWIATOWA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  
W POBLIŻU PROJEKTOWANA OBWODNICA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307

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

15 KM DO AUTOSTRADY

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to  200 km 

(prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się port, i odległości w km; interesują 
nas wszystkie porty znajdujące się w promieniu 200 km)
NIE

Kolej [km]
Railway line [km]

(prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się najbliższa stacja kolejowa,  
i odległości w km)
1,5 km

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km)
1,5 km  OPALENICA

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

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km; dodatkowo interesują nas wszystkie 
lotniska znajdujące się w promieniu 100 km)
POZNAŃ „ŁAWICA” – 40 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km)
POZNAŃ – 40 km

Istniejąca  
infrastruktura 
Existing  
infrastructure

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

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu  
Connection point  (distance from boundary) [m]  

(w przypadku braku elektryczności prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy 
terenu)
CA 200 MB

•	 Napięcie  
Voltage [kV]                  

15.000 kV

•	 Dostępna moc  
Available capacity [MW]      

JEŚLI POW. 2 MW, TO ODRĘBNA LINIA 4PZ
JEŚLI MNIEJ, TO PRZYŁĄCZE 15 kV

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

(prosimy o zaznaczenie, czy podana informacja dotyczy wody dla celów socjalnych czy 
przemysłowych. Jeżeli występują oba rodzaje wody, prosimy o podanie informacji dla 
każdego z nich z osobna)
BRAK

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu 
       Connection point (distance from boundary) [m] 

(w przypadku braku wody prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
KONIECZNA BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 110 mm

Kanalizacja na terenie (T/N) / Sewage discharge (Y/N) PROJEKTOWANA W UL. SPOKOJNEJ

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point (distance from boundary) [m] 

(w przypadku braku kanalizacji prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
ca 100 m POD PROJEKTOWANĄ OBWODNICĄ

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

NIE

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu 
       Connection point (distance from boundary) [m]

(w przypadku braku prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)

Osoba przygotowująca 
ofertę
Offer prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
1. WOJCIECH POLASZEK, TEL. 61 44 77 281,  BUDOWNICTWO@OPALENICA.PL
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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
SITE  CHECK  LIST

TEREN NR 3

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name

TROSZCZYN

Miasto / Gmina
Town / Commune

OPALENICA

Powierzchnia 
nieruchomości
Area of property

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

2,87 ha 
DZIAŁKI  NR  245 - 1,74 ha 

NR  244 - 0,56 ha 
NR  243 - 0,57 ha

Kształt działki 
The shape of the site

(należy podać zbliżony kształt działki tj. kwadrat, prostokąt, trójkąt, inne)
ROMB

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

NIE

Właściciel / właściciele
Owner(s)

(w przypadku gdy więcej niż jeden właściciel prosimy o wpisanie powierzchni, jaka przypada  
na poszczególnych właścicieli)

PRYWATNY

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

(jeżeli plan w przygotowaniu prosimy o podanie orientacyjnego terminu uchwalenia)
BRAK
PRZYGOTOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OKOŁO 1 ROKU 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Zoning

W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
PRZEZNACZENIE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ LUB DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Charakterystyka 
działki
Land specification

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

(dodatkowo prosimy o informację, czy grunt jest odrolniony / odlesiony)
Kl. III a, NIEODROLNIONY 

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

(prosimy o  wpisanie  maksymalnej różnicy pomiędzy najniższym i najwyższym punktem działki)
TEREN PŁASKI

Obecne użytkowanie
Present usage

ROLA

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

(w przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o krótki opis rodzaju zanieczyszczenia)
NIE

ZAINWESTUJ  W  OPALENICY - INVEST IN OPALENICA 
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OPALENIC A

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

CA 1,0 m

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

NIE

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

NIE

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

NIE

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

(jeżeli występują, prosimy o krótki opis)
NIE

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

(jeżeli występują, prosimy o załączenie krótkiego opisu)
NIE

Połączenia  
transportowe 
Transport links

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

PROJEKTOWANA DROGA SERWISOWA WZDŁUŻ PROJEKTOWANEJ DROGI OBWODOWEJ  
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307

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

15 KM DO AUTOSTRADY
0,3 km DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km 

(prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się port, i odległości w km; interesują nas 
wszystkie porty znajdujące się w promieniu 200 km)
NIE

Kolej [km]
Railway line [km]

(prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się najbliższa stacja kolejowa, 
i odległości w km)
2,0 km OPALENICA

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km; dodatkowo interesują nas wszystkie lotniska 
znajdujące się w promieniu 100 km)
POZNAŃ „ŁAWICA” – 40 km

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

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km)
POZNAŃ – 40 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km)
POZNAŃ – 40 km

Istniejąca  
infrastruktura 
Existing  
infrastructure

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

TAK

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point  (distance from boundary) [m]  

(w przypadku braku elektryczności prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
DO 300 m

•	 Napięcie 
       Voltage [kV]                  

OD LINII GŁÓWNEJ 1,0 km
15 000 kV

•	 Dostępna moc 
       Available capacity [MW]      

TRAFOSTACJA

•	 Odległość przyłącza od granicy działki 
       Connection point (distance from boundary) [m]   

(w przypadku braku gazu prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)

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

(prosimy o zaznaczenie, czy podana informacja dotyczy wody dla celów socjalnych czy 
przemysłowych. Jeżeli występują oba rodzaje wody, prosimy o podanie informacji dla każdego 
z nich z osobna)
BRAK

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point (distance from boundary) [m] 

(w przypadku braku wody prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
KONIECZNA BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 110 mm  (BRAK OKREŚLENIA l=250 mb  
PŁATNIKA ZA INWESTYCJĘ)

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

NIE

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point (distance from boundary) [m] 

(w przypadku braku kanalizacji prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
400 m

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

NIE

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu 
       Connection point (distance from boundary) [m]

(w przypadku braku prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)

Osoba przygotowująca 
ofertę
Offer prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
1. WOJCIECH POLASZEK, TEL. 61 44 77 281,  BUDOWNICTWO@OPALENICA.PL
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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
SITE  CHECK  LIST

TEREN NR 4

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name

TROSZCZYN

Miasto / Gmina
Town / Commune

OPALENICA

Powierzchnia 
nieruchomości
Area of property

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

1,92 ha 
CZĘŚĆ DZIAŁKI  NR  425 - 1,6 ha 

NR  424 - 0,32 ha

Kształt działki 
The shape of the site

(należy podać zbliżony kształt działki tj. kwadrat, prostokąt, trójkąt, inne) 
TRÓJKĄT

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

NIE

Właściciel / właściciele
Owner(s)

(w przypadku gdy więcej niż jeden właściciel prosimy o wpisanie powierzchni, jaka przypada  
na poszczególnych właścicieli)

PRYWATNY

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)

(jeżeli plan w przygotowaniu, prosimy o podanie orientacyjnego terminu uchwalenia)

TAK 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego
Zoning

DLA DZIAŁKI 425 – 6 P/U
DLA DZIAŁKI 424 – 8 MN/U

Charakterystyka 
działki
Land specification

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

(dodatkowo prosimy o informację, czy grunt jest odrolniony / odlesiony)
Kl. V
KL. VI

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

(prosimy o  wpisanie  maksymalnej różnicy pomiędzy najniższym i najwyższym punktem działki)
TEREN PŁASKI

ZAINWESTUJ  W  OPALENICY - INVEST IN OPALENICA 
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OPALENIC A

Obecne użytkowanie
Present usage

ROLA

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

(w przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o krótki opis rodzaju zanieczyszczenia)
NIE

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

CA 1,0 m

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

NIE

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

NIE

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

(jeżeli występują, prosimy o krótki opis)
NIE

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

(jeżeli występują, prosimy o załączenie krótkiego opisu)
NIE

Połączenia  
transportowe 
Transport links

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

Z PROJEKTOWANEJ DROGI SERWISOWEJ WZDŁUŻ PROJEKTOWANEJ DROGI OBWODOWEJ  
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 307

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

15 KM DO AUTOSTRADY

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km 

(prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się port, i odległości w km; interesują nas 
wszystkie porty znajdujące się w promieniu 200 km)
NIE

Kolej [km]
Railway line [km]

(prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się najbliższa stacja kolejowa, i odległości 
w km)
2,2 km OPALENICA

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km)
2,5 km  OPALENICA

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

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km; dodatkowo interesują nas wszystkie lotniska 
znajdujące się w promieniu 100 km)
POZNAŃ „ŁAWICA” – 40 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w km)
POZNAŃ – 40 km

Istniejąca  
infrastruktura 
Existing  
infrastructure

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

TAK

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point  (distance from boundary) [m]  

(w przypadku braku elektryczności prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
15 kV – 400 m

•	 Napięcie 
       Voltage [kV]                  

15 000 KV I TRAFOSTACJA

•	 Odległość przyłącza od granicy działki 
       Connection point (distance from boundary) [m]   

(w przypadku braku gazu prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)

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

(prosimy o zaznaczenie, czy podana informacja dotyczy wody, dla celów socjalnych czy 
przemysłowych. Jeżeli występują oba rodzaje wody, prosimy o podanie informacji dla każdego 
z nich z osobna)

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu
       Connection point (distance from boundary) [m] 

(w przypadku braku wody prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)
KONIECZNA BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 110 mm  w pasie drogi gminnej

•	 Dostępna objętość 
       Available capacity [m3/24 h]        

BEZ OGRANICZEŃ DLA CELÓW SOCJALNO-BYTOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH DLA P.POŻ 10 l/sek.

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

NIE
ODBIÓR ŚCIEKÓW POJAZDAMI ASENIZACYJNYMI

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

NIE

•	 Odległość przyłącza od granicy terenu 
       Connection point (distance from boundary) [m]

(w przypadku braku prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu)

Osoba przygotowująca 
ofertę
Offer prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
1. WOJCIECH POLASZEK, TEL. 61 44 77 281,  BUDOWNICTWO@OPALENICA.PL
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OPALENIC A

Wycinek mapy ze studium  
uwarunkowań  
i zagospodarowania  
przestrzennego  
miasta i gminy Opalenica
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Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica
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