
OFERTA INWESTYCYJNA – „GREENFIELD”

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH 
STREF III – VI 

PŁOCKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name

Płocki Park Przemysłowo-
Technologiczny (PPP-T)

Miasto / Gmina
Town / Commune

Płock

Powiat
District 

Płocki

Województwo
Province (Voivodship)

Mazowieckie

Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of 
property

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

Strefa III PPP-T – ok. 48 ha
Strefa IV PPP-T – ok. 25 ha
Strefa V PPP-T – ok. 23 ha
Strefa VI PPP-T – ok. 14 ha
Razem ok. 110 ha

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

Możliwość zwiększenia powierzchni 
terenu działki inwestycyjnej w obrębie 
określonej strefy

Cena 
Price

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] 
włączając 22% VAT
Land price [PLN/m2] 
including 22% VAT

Podlega indywidualnym negocjacjom 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości
Property 
information

Własciciel / właściciele
Owner(s)

1/ Płocki Park Przemysłowo-
Technologiczny S.A.: ok. 35 ha;
2/ Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – 
użytkownik wieczysty: ok. 66 ha;
3/ Gmina Płock: ok. 9 ha

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

1/ Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części terenów Zakładu 
Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w 
Płocku wraz z terenami przyległymi, 
położonych w granicach 
administracyjnych miasta Płocka – 
Uchwała nr 299/XVI/03 Rady Miasta 
Płocka z 28 października 2003 r.;
2/ Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych przy 
ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku 
– Uchwała nr 2530/XXVII/04 Rady 
Miasta Płocka z 28 czerwca 2004 r.

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego
Zoning

Strefy III-VI PPP-T zgodnie z zapisami 
planów miejscowych oznaczone są 
odpowiednio:
1/ symbolem PT-U – strefa biurowo-
usługowa, 
2/ symbolem PT-UP – strefa usługowo-
produkcyjną,
3/ symbolem PPT (Park Technologiczny) 
z przeznaczeniem na działalność 
badawczą, nowoczesnych technologii, 
przemysłową i magazynową oraz 
biurową
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OFERTA INWESTYCYJNA – „GREENFIELD”

Charakterystyka 
działki
Land 
specification

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

Użytki rolne:
- grunty orne (RI-RIII)
- grunty orne (RIV)
- grunty orne (RV-RVI)
- łąki i pastwiska (Ł, Ps)
- inne tereny zabudowane (Bi)
- zurbanizowane tereny nie zabudowane 
(Bp)
- tereny ochrony roślinnej nie zaliczone do 
lasów oraz gruntów zadrzewionych i 
zakrzewionych (Bz)

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

Generalnie teren jest płaski, brak 
odczuwalnych nachyleń terenu

Obecne użytkowanie
Present usage

Tereny stref III-VI PPP-T są wolne od 
zabudowań, niezagospodarowane

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

Brak

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

Brak

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

W części północno-zachodniej obszaru 
grunt jest piaszczysty, woda gruntowa 
jest o zwierciadle swobodnym, lustro 
wody utrzymuje się na poziomie 3,0 – 
4,8 m. W strefie środkowej do głębokości 
5,0 m wód gruntowych nie stwierdzono. 
W części wschodniej i południowej woda 
gruntowa układa się na poziomie od 1,5 
do 4,3 m. Generalnie ilość wody 
gruntowej jest mała  

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

Brak

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

1/ Gazociąg wysokiego ciśnienia, 
2/ gazociąg średniego ciśnienia,
3/ kablowe linie elektroenergetyczne SN, 
4/ kablowe linie elektroenergetyczne nn

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

1/ Napowietrzne linie elektroenergetyczne 
110kV,
2/ napowietrzne lnie elektroenergetyczne 
SN,
3/ napowietrzne linie elektroenergetyczne 
nn

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

W zakresie ochrony środowiska 
obowiązują przepisy prawa krajowego – 
Ustawa Prawo ochrony środowiska oraz 
przepisy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie zasad zrównoważonego 
rozwoju, standardów jakości korzystania 
ze środowiska i warunków 
zagospodarowania wynikających z 
lokalnych potrzeb ochrony środowiska i 
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Ograniczenia 
budowlane
Building 
restrictions

Procent dopuszczalnej zabudowy 
Building coverage [%]

1/ Max. 50% dla stref oznaczonych 
symbolem PT-UP,
2/ Max. 70% dla stref oznaczonych 
symbolem PT-U

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

1/ Dla stref oznaczonych symbolem PT-
UP wysokość zabudowy na działkach 
wspólnego użytkowania nieregulowana, 
wysokość zabudowy w obrębie modułów 
technologicznych i produkcyjnych maks. 
6m,
2/ Dla stref oznaczonych symbolem PT-
U wysokość zabudowy nieregulowana,
3/ Dla terenów Parku Technologicznego 
(PPT) do 4 kondygnacji przy 
maksymalnej wysokości budynku – 
20,00 m (od poziomu terenu do gzymsu 
górnej krawędzi ścianki attykowej). Plan 
dopuszcza projektowanie budynków 
wyższych po uzasadnieniu ich formy 
opracowaniami koncepcyjnymi

Strefa buforowa [m]
Buffer zone [m]

Stosownie do zapisów planów 
miejscowych dla istniejących 
podziemnych ciągów infrastruktury 
technicznej ustala się:
1) od gazociągu wysokiego ciśnienia 
Ø150, strefę bezpieczeństwa 
wykluczającą zabudowę 
w zależności od jej rodzaju:
a) dla obiektów użyteczności publicznej 
– 35,0 m od osi gazociągu,
b) dla obiektów przemysłowych  – 25,0 
m od osi gazociągu,
c) dla obiektów mieszkaniowych – 20,0 
m od osi gazociągu,
d) dla obiektów gospodarczych   – 15,0 
m od osi gazociągu,
2) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej w 
odległości mniejszej niż 2,0 m od 
gazociągu wysokiego ciśnienia,
3) konieczność uzgodnienia lokalizacji 
obiektów terenowych w strefie 35,0 m od 
osi gazociągu wysokiego ciśnienia z 
właściwym zarządcą gazociągu, 
4) od kolektorów kanalizacyjnych – 5,0 m 
od skraju przewodu - strefę 
bezpieczeństwa wykluczającą 
zabudowę,
5) od wodociągów przesyłowych – 8,0 m 
od skraju przewodu - strefę 
bezpieczeństwa wykluczającą 
zabudowę,
6) od ciepłociągu – 1,5 m od skraju 
przewodu  - strefę bezpieczeństwa 
wykluczającą zabudowę.

Plan ustala strefy bezpieczeństwa od linii 
energetycznych: 
a)od linii napowietrznej 110 kV – 20,0 m 
od osi linii,
b)od linii napowietrznej 15 kV – 6,0 m od 
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Połączenia 
transportowe 
Transport links

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

Ulice dojazdowe do stref III – VI PPP-T:
1/ ul. Łukasiewicza (droga gminna) od 
strony wschodniej i północnej – ulica 
asfaltowa dwujezdniowa o dwóch 
pasach ruchu na każdej jezdni, 
szerokość ulicy w liniach 
rozgraniczających – 40 m, (w rejonie 
węzła i skrzyżowań zmienne), szerokość 
jezdni – 7 m,
2/ ul. Zglenickiego (droga powiatowa) od 
strony zachodniej – ulica asfaltowa, 
jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, 
szerokość jezdni – 7 m,  
3/ ul. Długa – stanowi łącznik między ul. 
Zglenickiego i ul. Łukasiewicza, pełni 
funkcję ulicy zbiorczej i wewnętrznej stref 
III-VI PPP-T, ulica asfaltowa 
jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, 
szerokość jezdni – 6 m,
4/ ul. Kobiałka – od strony południowej, 
pełni funkcję ulicy lokalnej i wewnętrznej 
stref III-VI PPP-T, ulica asfaltowa 
jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, 
szerokość jezdni – 5,50 m.  
Strefy III-VI PPP-T są wewnętrznie 
skomunikowane drogami asfaltowymi z 
jezdnią dwupasmową, dwukierunkową o 
szerokości od 5 do 7 m 

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

Najbliższa autostrada to droga nr A2 
oddalona o ok. 150 km od zespołu 
omawianych stref,
Najbliżej usytuowanymi drogami 
krajowymi są: ul. Bielska (Nr 60) oraz ul. 
Jachowicza-Piłsudskiego-Wyszogrodzka 
(Nr 62) oddalone o ok. 4-5 km od 
zespołu omawianych stref, 
Najbliższa droga wojewódzka to ul. 
Dobrzyńska (nr 559) – oddalona o ok. 1 
km od zespołu omawianych stref,
Główne międzynarodowe drogi 
przebiegające w pobliżu  Płocka: NR-1 
Gdańsk – Ostrawa; NR-2 Moskwa – 
Berlin i drogi krajowe: NR 10, 60, 62

Kolej [km]
Railway line [km]

Linia kolejowa przebiega przez Płock 
(odległość od zespołu omawianych stref 
do stacji kolejowej to ok. 5 km).  Ponadto 
jeden z największych węzłów kolejowych 
znajduje się w Kutnie ok. 45 km na 
południe od Płocka

Bocznica kolejowa [km]
Railway siding [km]

Odległość do najbliższej bocznicy/rampy 
załadunkowej znajdującej się na terenie 
Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN to 
ok. 3 km

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

Międzynarodowy port lotniczy im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie – 120 
km od Płocka, 
Małe samoloty i helikoptery mogą 
lądować bezpośrednio na lotnisku w 
Płocku

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Warszawa – 110 km,
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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 obrębie stref III-VI PPP-T

• Napięcie 
      Voltage [kV]                  

Napowietrzne linie elektroenergetyczne 
110kV;
napowietrzne lnie elektroenergetyczne 
SN;
napowietrzne linie elektroenergetyczne 
nn; 
kablowe linie elektroenergetyczne SN; 
kablowe linie elektroenergetyczne nn

• Dostępna moc 
       Available capacity [MW]      

W zależności od zapotrzebowania; 
operator Koncern Energetyczny 
ENERGA S.A./Operator w Płocku 

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

TAK

• Odległość przyłącza od granicy 
działki 

      Connection point 
      (distance from boundary) [m] 

W obrębie stref III-VI PPP-T

• Wartość kaloryczna 
      Calorific value [MJ/Nm3] 

 

Brutto: ≥ 34,1
Netto: ≥ 31,0

• Średnica rury 
      Pipe diameter [mm]      

Gazociąg wysokiego ciśnienia ∅150 / 
6,3 Mpa 
Gazociąg średniego ciśnienia ∅150 / 0,4 
Mpa 

• Dostępna objętość 
      Available capacity [Nm3/h] 

W zależności od zapotrzebowania; 
operator Mazowiecka Operator Systemu 
Dystrybucyjnego Sp. z o.o., OGP GAZ-
SYSTEM S.A./Oddział w 
Rembelszczyźnie

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

TAK

• Odległość przyłącza od granicy 
terenu

      Connection point 
      (distance from boundary) [m] 

W obrębie stref III-VI PPP-T

• Dostępna objętość 
      Available capacity [m3/24h]       

WODA PITNA
Rura polietylenowa SDR 17 PE100 
PN10∅200x11,9; SDR 17 PE100 
PN10∅160x9,5
Przewidywane max. zużycie wody na 
poziomie 70 l/s – 77 l/s; przepustowość 
sieci ponad 100 l/s
WODA GOSPODARCZA
Rura polietylenowa SDR 17 PE100 
PN10∅200x11,9; SDR 17 PE100 
PN10∅160x9,5
Max zużycie wody 80l/s; przepustowość 
sieci ponad 100l/s
WODA P.POŻ.
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Uwagi
Comments

Dane na podstawie następujących opracowań i dokumentów:
1/ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części terenów Zakładu 
Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka. – Uchwała nr 299/XVI/03 
Rady Miasta Płocka,
2/ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. 
Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku – Uchwała nr 2530/XXVII/04 Rady Miasta 
Płocka z 28 czerwca 2004 r.,
3/ Dokumentacja powykonawcza dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych systemu dróg wewnętrznych Parku Przemysłowego 
w Płocku”,
4/ Dokumentacja powykonawcza dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych systemu sieci magistralnych wodociągowych, 
kanalizacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej przy użyciu światłowodu dla 
Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Płocku”,
5/ Dokumentacja powykonawcza dla zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych systemu sieci centralnego ogrzewania wraz z 
wymaganymi do tego urządzeniami Płockiego Parku Przemysłowo – 
Technologicznego -  Parku Przemysłowego w Płocku”,
6/ Pozostałe opracowania, w tym podkłady kartograficzne, spółki PPP-T S.A. 

Osoba 
przygotowująca 
ofertę
Offer 
prepared by

Michał Dzierżawski, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
Specjalista ds. obsługi inwestora i marketingu
Tel. (+48 24) 364 03 56; (+48 24) 364 03 50
Fax (+48 24) 364 03 52
E-mail: michal.dzierzawski@pppt.pl, sekretariat@pppt.pl 
Kontakt w języku polskim, angielskim

Osoby do kontaktu
Contact person

Michał Dzierżawski, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
Specjalista ds. obsługi inwestora i marketingu
Tel. (+48 24) 364 03 56; (+48 24) 364 03 50
Fax (+48 24) 364 03 52
E-mail: michal.dzierzawski@pppt.pl, sekretariat@pppt.pl 
Kontakt w języku polskim, angielskim

Wymagane załączniki:
Required enclosures:

 Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links); 
      Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);
 5-10 high-quality photographs giving full view of plot
      5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;
 Aerial photographs (if available)
      Zdjęcia lotnicze (o ile są);
 Resolution of  Commune Council on exemption from local taxes for investors, 

In compliance with European Union regulations.
      Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów             
      zgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej.
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MAPY POGLĄDOWE:

1/ LOKALIZACJA STREF III-VI PPP-T W PŁOCKU
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2/ ZASIĘG STREF III-VI PPP-T OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
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3/ PRZEBIEG INFRASTRUKTURY STREF III-VI PPP-T BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ 
PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO – SPÓŁKI PPP-T S.A.
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4/ STREFY INWESTYCYJNE OD III DO V PPP-T
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Strefa III
Podstrefa PT-UP i  PT-U – usługowo-produkcyjna i  usługowo-
biurowa,
preferowana  aktywność:  administracyjno-biurowa,  naukowa, 
usługowa,  technologiczna,  przemysłowa z niską uciążliwością 
dla otoczenia. 

Strefa IV
Podstrefa  PT-UP  –  usługowo-produkcyjna,  preferowana 
aktywność:  administracyjno-biurowa,  naukowa,  usługowa, 
technologiczna, przemysłowa. 
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Strefa V
Podstrefa  PT-UP  –  usługowo-produkcyjna,  preferowana 
aktywność:  administracyjno-biurowa,  naukowa,  usługowa, 
technologiczna,  przemysłowa  z  niską  uciążliwością  dla 
otoczenia. 
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