LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Podstrefa Ełk. ( ul. Strefowa)
Proponowana
lokalizacja
dotyczy
nieruchomości
położonej
w
dzielnicy
przemysłowej miasta, najbliższe zabudowania
mieszkalne są w odległości ponad 300 m.
Suwalki Special Economic Zone
Subzone Elk ( Strefowa Street)
The proposed location applies to the property
that is located in the industrial area of the city,
and the nearest residential buildings are at a
distance of over 300 m.

Miasto / Gmina
Town / Commune

Ełk
Elk

Powiat
District

Ełk
Elk

Województwo
Province (Voivodship)

Warmińsko-Mazurskie
Warmian-Masurian
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym Nieruchomość o powierzchni 1,5054 ha
Powierzchnia
(działka nr 2758/1)
kawałku) ha
nieruchomości
Property with area 1,5054 ha (plots of land No.
Area of property Max. area available (as one piece) ha
2758/1)
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid
=1vyUGfrGZv_7xxtWxhFAvQUHv2A&ll=53.82434862802461%2C22.377852200
000007&z=18
Kształt działki
The shape of the site

Nieregularny
Irregular

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

TAK 2,0974 ha – sąsiednia działka
Działka nr 2760/4
YES 2,0974 ha – adjacent parcel
Plot of land No 2760/4

Possibility for expansion (short description)

Informacje
dotyczące
nieruchomości
Property
information

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2
włączając 23% VAT
Approx. land price PLN/m2
including 23% VAT

ok. 50-55 PLN / m2 + VAT
Według aktualnej wyceny
Approx. 45 PLN / m2 + VAT
According to the current valuation

Właściciel / właściciele
Owner(s)

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Suwalki Special Economic Zone J.S.C.

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

TAK
YES

Przeznaczenie
w
miejscowym
zagospodarowania przestrzennego
Zoning

Charakterystyka Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha
działki
Soil class with area ha
Różnica poziomów terenu m

planie Produkcja, usługi, składowanie
Production, services, storage
Grunt przemysłowy
Industrial land
0m
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Land
specification

Differences in land level m
Obecne użytkowanie
Present usage

Nie wykorzystane
Not used

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

NIE
NO

Poziom wód gruntowych m

6m
6m

Underground water level m
Czy były prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)

NIE
NO

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu NIE
(T/N)
NO
Risk of flooding or land slide (Y/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)

NIE
NO

Przeszkody występujące na powierzchni terenu Na działce występują skupiny drzew.
(T/N)
On the parcel are appearing groups of trees.
Ground and overhead obstacles (Y/N)

Połączenia
transportowe
Transport links

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

NIE
NO

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

NIE
NO

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

Autostrada / droga krajowa km
Nearest motorway / national road km

ul. Strefowa – nawierzchnia asfaltowa,
szerokość drogi 7 m - poprzez ul. Krzemową
- nawierzchnia asfaltowa, szerokość drogi 7 m.
Strefowa Street – asphalt surface, width of the
road 7 m from Krzemowa Street.
Krzemowa Street -asphalt surface, width of
the road 7 m.
Bezpośredni dostęp do drogi krajowej Nr 16 i
nr. 65
W odległości ok. 2 km – od proponowanej
lokalizacji rozpoczęta została realizacja drogi
ekspresowej S61 Via Baltica Węzeł Ełk
Wschód
Direct access to national road No. 16 and no.
65.
In distance about 2 km – from proposed
localization is started realization of expressway
S61 Via Baltica Ełk Knot East

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

NIE
NO

Kolej km

W sąsiedztwie około 2 km
In direct vicinity about 2 km

Railway line km
Bocznica kolejowa km

Zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych w
sąsiedztwie ok 2 km
Electrified railway siding assembly in the
vicinity of about 2 km

Railway siding km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe km
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Warszawa /Warsaw 230 km,

Nearest international airport km

Szymany /Szymany 130 km,
Wilno /Vilnius 230 km

Najbliższe miasto wojewódzkie km

Olsztyn/ Olsztyn 160 km
Białystok/ Bialystok 100 km

Nearest province capital km

Istniejąca
infrastruktura
Existing
infrastructure

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

TAK
W bezpośrednim sąsiedztwie terenów strefy
znajduje się Główny Punkt Zasilania
(110/15KV).
YES
Main Power Supply Point is located in direct
vicinity of the zone (110/15KV).

▪

Odległość przyłącza od granicy terenu Stacja transformatorowa w odległości około
Connection point (distance from 100m od granicy działki.
The transformer station in the distance about
boundary) m
100 m from the border of offered plot.

▪

Napięcie

15 kV
15 kV

Voltage kV
▪

Dostępna moc

▪

Available capacity MW 

W Głownym Punkcie Zasilania (GPZ)
transformator 25 MVA (23,25 MW)
In Main Power Supply Point (GPZ) transformer
25 MVA (23,25 MW)

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

NIE
NO

Uwagi:
Comments:

Miasto Ełk zasilane jest gazem metanowym z
zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to
uzyskanie średniego ciśnienia.
W pobliżu terenów strefy znajduje się główny
punkt rozprężania gazu.
City of Elk is powered by methane gas using
LNG technology, which provide medium
pressure.
Near the Zone terrains there is direct point of
gas expanding.
TAK Ø160

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

YES Ø160

▪

Odległość przyłącza od granicy terenu Bezpośrednio przy granicy działki
Connection point (distance from Directly at the border of offered plot
boundary) m

▪

Dostępna objętość
Available capacity

m3/24h

24 000 m3/24h
24 000 m3/24h
TAK Ø 250
YES Ø 250

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

Odległość przyłącza od granicy terenu Bezpośrednio przy granicy działki
Connection point (distance from Directly at the border of offered plot
boundary) m

▪

Dostępna objętość
Available capacity

m3/24h

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

terenie

13 000 m3/24h
13 000 m3/24h
bądź TAK
YES
TAK Wszystkie formy łączności są dostępne

Telefony (T/N)
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Telephone (Y/N)
▪

Uwagi
Comments

Yes All
available.

telecommunication

forms

are

Odległość przyłącza od granicy terenu W ul. Krzemowej
Connection point (distance from In Krzemowa Street
boundary) m

Dodatkowe informacje:/ Additional information:
Zachęty inwestycyjne: / Investment Incentives:
ZWOLNIENIA PODATKOWE: / TAX EXEMPTIONS:
1. Zwolnienie w podatku dochodowym / Income tax exemption
W powiecie ełckim istnieje możliwość otrzymania pomocy publicznej na realizację nowej
inwestycji. Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego wynosi: do 70 %
dla małego przedsiębiorcy, 60% dla średniego przedsiębiorcy, 50 % dla dużego przedsiębiorcy
licząc od wartości inwestycji.
Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać przedsiębiorca realizujący nową inwestycję na
podstawie decyzji o wsparciu, spełniającą kryteria ilościowe i kryteria jakościowe,.
•
kryteria ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane
z nową inwestycją dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu:
- mikro 0,2 mln zł
- mały 0,5 mln zł
- średni 2 mln zł
- duży 10 mln zł
•
kryteria jakościowe: najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania dla
przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu - 4 pkt.
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydaje decyzje o wsparciu. Na terenie powiatu
ełckiego decyzję o wsparciu wydaje się na 15 lat.
In the Elk Poviat it is possible to get regional public aid for implementation of a new investment.
Public aid, tax free income up 70 % for small entrepreneur, 60 % for medium – sized
entrepreneur, 50% for large entrepreneur counted on the value of the investment.
Entrepreneur implementing a new investment can take advantage of the tax exemption, which is
based on the decision on support. The entrepreneur has to fullfil quality criteria.
•

•

Quantitative criteria: the lowest in the country, minimal investment outlays
connected with new investment for entrepreneurs who want use the decision on
suport:
- micro entrepreneur : 0,2 milion PLN
- small entrepreneur: 0,5 milion PLN
- medium- sized entrepreneur: 2 milion PLN
- large entrepreneur: 10 milion PLN
Quality criteria: the lowest in the country required number of points to get for
entrepreneurs who want to qualify to get suport – 4 points.

Suwalki Special Economic Zone J.S.C. issue decisions on suport. In Elk Poviat the decision on
support is issued for a period of 15 years.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości / Property tax exemption
Na terenie Miasta Ełku istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Osoba
przygotowująca
ofertę
Offer
prepared by
Osoby do
kontaktu

There is a possibility of obtaining property tax exemptions witchin the city limits
Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Monika Drejer, Specjalista Wydział Obsługi Inwestora w Ełku, (j. angielski)
tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, goldap@ssse.com.pl
Monika Drejer Specialist, Investor Service Department in Elk, (English)
Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, goldap@ssse.com.pl
Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych
Do kontaktów w sprawie :
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Contact person

Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu SSSE S.A.,
tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, + 48 601 369 461,kier@ssse.com.pl
Wojciech Kierwajtys, Vicepresident of the Management Board Suwalki Special Economic
Zone J.S.C.,
Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 601 369 461, kier@ssse.com.pl
Beata Kulka, Główny Specjalista Wydział Obsługi Inwestora w Ełku,
tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, +48 607 058 222, elk@ssse.com.pl,
Beata Kulka, Chief Specialist, Investor Service Department in Elk,
Phone: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, mobile: + 48 607 058 222 elk@ssse.com.pl

Wymagane załączniki:
Required enclosures:
▪ Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);
Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);
▪ 3 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;
3 high-quality photographs giving full view of plot;
Zdjęcia lotnicze (o ile są);
Aerial photographs (if available).
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Uzbrojenie ulicy Strefowej
Utility infrastructure Strefowa Street
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