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PołoŜenie   
Location  
 

 
Nazwa lokalizacji 
Site name 
 

Pobiedziska - Skansen Miniatur 
Pobiedziska – the Miniature Theme Park 

 
Miasto / Gmina 
Town / Commune 
 

Pobiedziska 

 
Powiat 
District  
 

poznański 

 
Województwo 
Province (Voivodship) 
 

wielkopolskie 

Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of 
property  

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

 
Ok. 42,4 ha 

 
MoŜliwo ści powi ększenia terenu 
(krótki opis) 
Possibility for expansion (short 
description) 
 

 
Teren przeznaczony pod działalno ść 
turystyczn ą. Nie ma mo Ŝliwo ści 
powi ększenia obszaru / Area to be used for 
touristic activity without possibility for 
expansion 

Cena  
Price  

 
Orientacyjna cena gruntu [[[[PLN/m 2]]]]  
włączając 22% VAT 
Land price [PLN/m2]  
including 22% VAT 
 

 
Brak wyceny rzeczoznawcy 
Lack of expert prising 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 
Property 
information 

 
Własciciel / wła ściciele 
Owner(s) 

 

 
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska 
Pobiedziska City and Commune Department 

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

 
Tak, Uchwała Nr XXVI/249/00 z dnia 
27.04.2000 r.  
Yes, The Act no  XXVI/249/00 - 27.04.2000  
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Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Zoning 

 

Wg obowi ązującego m.p.z.p.  teren 
przeznaczony jest pod ekspozycj ę Skansenu 
Miniatur. Dopuszcza si ę równie Ŝ : 

- lokalizacj ę    obiektów i urz ądzeń : 
hotel, schronisko, amfiteatr, plac 
zabaw dla dzieci itd. 

- zastosowania urz ądzeń do transportu 
wewn ętrznego typu : tory kolejki 
szynowej, kolejki linowej itp., 

- funkcj ę mieszkaniow ą niezb ędną dla 
obsługi 

- obiekty i urz ądzenia infrastruktury 
technicznej, 

obiekty produkcyjne zwi ązane z 
utrzymaniem „Skansenu Miniatur” 
The area is allocated under the exhibition of 
the Miniature Theme Park. Possible also:  

- buildings and devices as: 
hotel, shelter, amphitheatre, playground for 
children etc. 
- appliance of internal transport devices 

as: 
railway line, cable-railway etc. 
- residential function for service  
- objects and devices of technical 

infrastructure 
production objects connected with 
maintenance of The Miniature Theme Park 

Charakterystyka 
działki 
Land 
specification 

 
Klasa gruntów wraz  z powierzchni ą 
[[[[ha]]]] 
Soil class with area [ha] 
 

 
V i VI klasa 
V /VI class 

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

 
93,00 – 101,6 m.n.p.m. 

 
Obecne u Ŝytkowanie 
Present usage 

 

Nieruchomo ść gruntowa ze znacznymi 
róŜnicami terenu, cz ęściowo zalana wod ą – 
obecnie teren łowiska Koła W ędkarskiego 
oraz tor dla kładów i motorów krosowych 
Ground immovables with remarkable 
differences of terrain, partialy flooded – actually 
the area of The Fishing Club and guage for 
quads and moto-cross 

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

 
Nie wyst ępuje / Not exists 
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Odpady znajduj ące si ę  
na terenie (T/N) 
Waste materials on site (Y/N) 

 

 
N 

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

 

 
Od 0 do 5 m 
from 0 to 5 m 

 
Ryzyko wyst ąpienia zala ń lub 
obsuni ęć terenu (T/N) 
Risk of flooding or land slide (Y/N) 
 

 
Nie wyst ępuje 
Not exists 

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

 

Sieć gazowa, wodoci ągowa, 
telekomunikacyjna oraz kanalizacja 
sanitarna przebiegaj ą bezpo średnio przy 
terenie 
Gas system, water supply, telecommunication 
and sanitary discharge network are located by 
the site 

 
Przeszkody wyst ępuj ące na 
powierzchni terenu (T/N) 
Ground and overhead  
obstacles (Y/N) 
 

Linia wysokiego napi ęcia znajduje si ę w 
odległo ści ok. 4,5 km od terenu, linia 
średniego napi ęcia przebiega przez działk ę 
High voltage line is located in distance of  
4,5 km from the site, medium voltage line is 
located over the site 

 
Istniej ące ograniczenia ekologiczne 
(T/N) 
Ecological restrictions (Y/N) 

 

 
MoŜliwo ść zabudowy nieuci ąŜliwej dla 
środowiska 
Possibility of ecological friendly building 

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

 
Skansen miniatur oraz motel 
the Miniature Theme Park and motel 
 

Ograniczenia 
budowlane 
Building 
restrictions  

 
Procent dopuszczalnej zabudowy  
Building coverage [%] 

 

 Nasadzenia zieleni trwałej - min. 30 % 
 Permanent green coverage – min. 30% 

 
Ograniczenia wysoko ści budynków 
[[[[m]]]] 
Building height limit [m] 
 

 Brak danych 
 No data 

 
Strefa buforowa [[[[m]]]] 
Buffer zone [m] 

 

 
Od 6 m przy drodze krajowej nr 5; linia 
zabudowy od 50 do 70 m 
from 6 m by the national road no 5; 
building line from 50 m to 70 m 
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Inne, jeśli wyst ępują 
Others if any 

Nie dotyczy / It does not concern 

Połączenia 
transportowe  
Transport links 

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

 
 Przy drodze krajowej A5 
 By the national road A5 
 
 

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

 

 Droga krajowa A5  
droga krajowa A2 – w odległo ści ok. 11 km 
od terenu 
National road A5 
National road A2 in distance of 11 km from the 
site 

 
Kolej [[[[km ]]]] 
Railway line [km] 
 

 Linia kolejowa nr 353  
Mysłowice – Gdynia w odległo ści 1,5 km 
Pobiedziska; railway line  no 353  
Mysłowice – Gdynia , in distance of 1,5 km 
from the site 

 
Bocznica kolejowa [[[[km ]]]] 
Railway siding [km] 

 

 
Pobiedziska w odległo ści 2,5 km 
Pobiedziska in distance of 2,5 km from the site 

 
Najbli Ŝsze lotnisko mi ędzynarodowe 
[[[[km ]]]] 
Nearest international airport [km] 

 

 Ławica – Pozna ń – 33 km 

 
Najbli Ŝsze miasto wojewódzkie [[[[km ]]]] 
Nearest province capital [km] 
 

 Poznań 23 km 

Istniejąca 
infrastruktura  
Existing 
infrastructure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektryczno ść na terenie (T/N) 
Electricity (Y/N) 

 

 Tak / Y 

• Odległo ść przył ącza od granicy 
terenu 

      Connection point  
      (distance from boundary) [m]   

 Przebiega przez działk ę  
 Runs through the plot 

• Napięcie  
      Voltage [kV]                   

 
 15 kV 

• Dost ępna moc  
       Available capacity [MW]       

 

 Do uzgodnienia z energetyk ą 
 To be agreed with supplier 

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

 

 Tak / Y 
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• Odległo ść przył ącza od granicy 
działki  

      Connection point  
      (distance from boundary) [m]  

 Przy terenie 
 By the site 

• Warto ść kaloryczna  
      Calorific value [MJ/Nm3]  

  

 Bardzo dobra 
 Very good 

• Średnica rury  
      Pipe diameter [mm]       

 
 50 mm 

• Dost ępna obj ętość  
      Available capacity [Nm3/h]            

 

 Do uzgodnienia z gazowni ą 
 To be agreed with supplier 

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

 Tak / Y 

• Odległo ść przył ącza od granicy 
terenu 

      Connection point  
      (distance from boundary) [m]  

 Przy terenie 
 By the site 

• Dost ępna obj ętość  
      Available capacity [m3/24h]        

 

 Bez ogranicze ń dla działalno ści 
 Turystycznej 
 No limits for touristic activity 

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

 

 Tak /Y 

• Odległo ść przył ącza od granicy 
terenu 

      Connection point  
      (distance from boundary) [m]  

 Przy terenie 
 By the site 

• Dost ępna obj ętość  
      Available capacity [m3/24h]         

 

 Bez ogranicze ń dla działalno ści 
 turystycznej 
 No limits for touristic activity 

• Ograniczenie zrzutu  ścieków  
Limitation of discharge  

 
 Nie ma / no limits 

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

 Nie / N 

 
Oczyszczalnia ścieków na terenie 
bądź w bezpo średnim s ąsiedztwie 
Treatment plant (Y/N) 
 

 Tak, minioczyszczalnia 
 Mini treatment plant 

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

 Tak / Y 
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Warunki 
atmosferyczne 
/ weather 
conditions 

• Odległo ść przył ącza od granicy 
terenu  

      Connection point  
      (distance from boundary) [m] 

 
Przy  terenie 
By the site 

• Liczba dost ępnych linii 
analogowych 

       Number of available analog     
      lines  

MoŜliwo ść rozbudowy w zale Ŝności od 
potrzeb inwestora 
Possibility of  extension depending of inwestors  
needs 

• Liczba dost ępnych linii ISDN 
       Number of available ISDN lines  

            

MoŜliwo ść rozbudowy w zale Ŝności od 
potrzeb inwestora 
Possibility of  extension depending of inwestors  
needs 
 

 Średnia roczna temperatura powietrza  
 [oC] 
 Average annual air temperature  [oC] 

8,2 oC (stycze ń -1,4oC, lipiec 18 oC) 
8,2 oC (January -1,4oC, July 18oC) 

 Średnie roczne opady atmosferyczne  
 [mm] 
 Average annual precipitation [mm] 

525 mm (stycze ń 35 mm, lipiec 78 mm 
525 mm (January 35 mm, July 78 mm 

 Średnia roczna pr ędko ść wiatru [m/s]  
 Avearge annual wind speed [m/s] 

3 m/s (stycze ń 3,5 m/s; lipiec 2,8 m/s)  
3 m/s ( January 3,5 m/s; July 2,8 m/s) 

 Średnia roczna wilgotno ść względna  
 powietrza (%)   
 Average annual relational air humidity 
 (%) 

80 % (stycze ń 88 %; lipiec 72 %) 
80 % (January 88 %; July 72 %) 

Uwagi 
Comments 
 

 
 
 
 
 

Osoba 
przygotowująca 
ofertę 
Offer  
prepared by 

Maciej Groszak  
Referent ds. planowania przestrzennego 
Tel. (061) 89 77 146 
pp@pobiedziska.pl,  www.pobiedziska.pl   
j. angielski 
 

Osoby do kontaktu 
Contact person 
 

Maciej Groszak  
Referent ds. planowania przestrzennego 
Tel. (061) 89 77 146 
pp@pobiedziska.pl,  www.pobiedziska.pl   
j. angielski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 

ul. T. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 
 tel. (0-61) 89-77-100 Centrala, (0-61) 89-77-121 Sekretariat fax. (0-61) 642-59-94 

 
 
 
_MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKN SENU MINIATUR  
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______TEREN OBJĘTY PLANEM POD DZIAŁALNO ŚĆ TURYSTYCZNĄ  

 
 

 
 
Teren objęty planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


