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OPIS TERENU INWESTYCYJNEGO  

Położenie   
 

Nazwa lokalizacji oraz numery działek  
 

CZERCE, dz. nr 272 

Miasto / Gmina 
 

SIENIAWA 

Powiat 
 

PRZEWORSKI 

Powierzchnia 
nieruchomości 
 

Powierzchnia  
 

1,04 ha 

Kształt działki  
  
 

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

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 

 

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  
włączając 23% VAT 

32 zł / m² 

Właściciel / właściciele 
 
 

(w przypadku gdy więcej niż jeden właściciel 
prosimy o wpisanie powierzchni jaka przypada 
na poszczególnych właścicieli) 
 
MIASTO I GMINA SIENIAWA 

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N) 
 

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

Połączenia 
transportowe  
 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi  
i jej szerokość) 
 

Droga powiatowa – szer. 14 m 

Autostrada / droga krajowa km 
 

Autostrada A4 – 22 km 
Droga krajowa nr 77– 11 km 

Porty rzeczne i morskie w odległości do 
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) 
BRAK 

Kolej km 
 

(prosimy o podanie miejscowości w której 
znajduje się najbliższa stacja kolejowa i 
odległości w km) 
Stacja kolejowa Wólka Małkowa – 13 km 

Bocznica kolejowa km 
 

(prosimy o podanie miejscowości                      
i odległości w km) 
Bocznica kolejowa w m. Przeworsk – 24 km 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km 
 

(prosimy o podanie miejscowości i odległości w 
km; dodatkowo interesują nas wszystkie 
lotniska znajdujące się w promieniu 100 km) 
Lotnisko Jasionka-Rzeszów – 65 km 

Istniejąca 
infrastruktura  
 

Elektryczność na terenie (T/N) 
 

TAK 

Gaz na terenie (T/N)  
 

TAK 

Woda  na terenie (T/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) 

TAK 

Kanalizacja na terenie (T/N) NIE (zbiornik bezodpływowy) 

Telefony (T/N) 
 

TAK 

Osoby do kontaktu 
 

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych 
JÓZEF JAGUSTYN – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska, tel. (16) 622 73 01 w. 34, tel. kom. 795 538 445, jozef.jagustyn@sieniawa.pl 

 


