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Działki stanowiące własność Gminy stalowa wola 
położone na terenach przemysłowych

Many Polish and foreign entrepreneurs have already trusted us. 
Thanks to this, today our industrial zone is still developing exceedin-
gly well and the interest in new investment areas is constantly gro-
wing. Everyone who decides to invest his capital can count on the most 
modern logistics solutions, experienced engineering staff,  technical 
potential of local universities and the support of local self-government. 
Carrying on the fine traditions of the Central Industrial Region,our city 
built an impressive economic structure, becoming in contemporary 
Poland the major centre that is permeated with industrial DNA.
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Plots described in the investment offer are the property of the Municipality of Stalowa Wola (aside 
from the plot No. 102/487, section 6 owned by the State Treasury). The plots listed in this offer are 
located in the industrial areas of the Municipality.
The plots marked in part as Ls (forest) are required to be excluded from forestry production in order 
for the investment to start. The decision can be obtained from the Regional Directorate of State 
Forests in Lublin.
The manner of land management of real properties is determined by the local spatial development 
plans of the Municipality of Stalowa Wola. Electronic versions of the local spatial development plans 
are available on the Public Information Bulletin of the Municipal Office of Stalowa Wola home page: 
http://bip.stalowawola.pl (“Zagospodarowanie Przestrzenne” tab).
For questions, please contact: Ryszard Sęczyk, tel. 48 15 643 35 81, e-mail: rseczyk@stalowawola.pl, 
promocja@stalowawola.pl 

Działki opisane w ofercie inwestycyjnej są własnością Gminy Stalowa Wola (poza działką nr 102/487, 
obręb 6, której własnością jest Skarb Państwa). Wymienione w niniejszej ofercie inwestycyjnej dział-
ki są położone na terenach przemysłowych.
Działki oznaczone w części jako Ls (las) wymagają wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Decyzję 
można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. 
Sposób zagospodarowania nieruchomości określają miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Stalowej Woli. Elektroniczna wersja lokalnych planów zagospodarowania prze-
strzennego jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod 
adresem: http://bip.stalowawola.pl (zakładka „Zagospodarowanie Przestrzenne”).
W przypadku pytań proszę kontaktować się z Ryszardem Sęczykiem 
tel. 48 15 643 35 81, e-mail: rseczyk@stalowawola.pl, promocja@stalowawola.pl
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Plot No. 165/51, section 6                                                           
Działka nr 165/51, obręb 6   
The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 165/51.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 165/51
Land register: KW TB1S/00057076/7 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Depart-
ment of Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00057076/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI 
Wydział Ksiąg Wieczystych.

The property is not encumbered with any rights of third parties as well as any other obligations.                                                                                   
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, jak również żadnymi innymi zobo-
wiązaniami.  

Total area - 1.9949 ha, including: Ls - 0.4937 ha (forest area).     
Powierzchnia ogólna: 1,9949 ha, w tym powierzchnia użytków leśnych 0,4937 ha.

There is no local spatial development plan for this plot. According to the study of the municipal 
spatial development, the plot is designed for a manufacturing company. The Mayor of Stalowa 
Wola at the request of the potential investor will issue a decision establishing the conditions for the 
construction.
Dla tej działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola, działka przeznaczona jest dla firmy pro-
dukcyjnej. Prezydent Miasta Stalowej Woli na wniosek potencjalnego inwestora wyda decyzję usta-
lającą warunki zabudowy działki.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Oddanie w użytkownie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości 
ustalonej w przetargu.

The actions needed before construction starts
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road and access to technical infrastructure 
(supply of electric energy, gas, as well as water for sanitary and industrial needs and if applicable 
- central heating).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi oraz dostęp do sieci uzbrojenia 
technicznego (dostawa energii elektrycznej, gazu, jak również wody do celów sanitarnych i przemy-
słowych i w razie potrzeby c.o.).

►
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Plot No. 102/587, section 6                                                                
Działka nr 102/587, obręb 6                  
The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 165/51.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/587. 

Land register: KW TB1S/00055957/3 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Depart-
ment of Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00055957/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wy-
dział Ksiąg Wieczystych.

The property is not encumbered with any rights of third parties as well as any other obligations.                                                                                   
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, jak również żadnymi innymi zo-
bowiązaniami.  

Total area - 2.2717 ha, including: Ls - 0.8023 ha (forest area). 
Powierzchnia ogólna: 2,2717 ha, w tym powierzchnia użytków leśnych 0,8023 ha.

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied. The area is inten-
ded for commercial services, manufacturing facilities, warehouses and storage facilities.
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Oddanie w użytkownie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości 
ustalonej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy: 
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road and access to technical infrastructure 
(supply of electric energy, gas, as well as water for sanitary and industrial needs and if applicable 
- central heating).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi oraz dostęp do sieci uzbrojenia 
technicznego (dostawa energii elektrycznej, gazu, jak również wody do celów sanitarnych i przemy-
słowych i w razie potrzeby c.o.).

 

         

◄
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Plot No. 173, section 6                                                                    
Działka nr 173, obręb 6                                                        

The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 173.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 173.

Land register: KW TB1S/00055955/9 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Division 
of Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00055955/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy  
w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Total area - 4.6653 ha, including: Ls - 2,2574 ha (forest area).      
Powierzchnia ogólna: 4,6653 ha, w tym powierzchnia użytków leśnych 2,2574 ha.

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied. The area is inten-
ded for commercial services, manufacturing facilities, warehouses and storage facilities. 
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Oddanie w użytkownie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości 
ustalonej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road and a possibility of accessing the tech-
nical infrastructure (planned expansion by 2020, however, this process can be accelerated).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi oraz możliwość dostępu do 
sieci uzbrojenia technicznego (planowana rozbudowa do 2020 r., jednakże proces ten może zostać 
przyśpieszony).

►
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Plot No. 102/603 and No.102/568, section 6                                      
Działka nr 102/603 i nr 102/568, obręb 6                                      
The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plots No. 102/603 and No. 102/568.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działek nr 102/603 i 102/568.

Land register: the plot No 102/603 - KW TB1S/00055955/9 and the plot 102/568 - KW 
TB1S/00055954/2 are conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Division of Land Registry.

Księga wieczysta: działka nr 102/603 - KW TB1S/00055955/9 i działka nr 102/568 - KW 
TB1S/00055954/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Total area - the plot No. 102/603: Ls - 0.4169 ha (entirely forested), the plot No. 
102/568 - 3.3869 ha, including: Ls - 3.3857 ha (forest area).
Powierzchnia ogólna: działka nr 102/603 - 0,4169 ha w całości stanowi użytek Ls, 
działka nr 102/568 - 3,3869 ha, w tym powierzchnia użytków leśnych 3,3857 ha.

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied. The area is inten-
ded for commercial services, manufacturing facilities, warehouses and storage facilities. 
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Oddanie w użytkownie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości 
ustalonej w przetargu.

The actions needed before construction starts
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:

• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly created internal road within Huta Stalowa Wola SA. It 
has also a possibility of accessing the technical infrastructure (planned expansion by 2020, howe-
ver, this process can be accelerated).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi wewnętrznej na terenie Huty 
Stalowa Wola S.A. oraz możliwość dostępu do sieci uzbrojenia technicznego (planowana rozbudowa 
do 2020 r., jednakże proces ten może zostać przyśpieszony).

 

◄
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Plot No. 26/75, section 6 and No. 26/74, section 6                                      
Działki nr 26/75 i nr 26/74, obręb 6                                                 
The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plots No. 26/75 and No. 26/74.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działek nr 26/75 i nr 26/74. 

Land register: KW TB1S/00045005/2 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Division 
of Land Registry.
KW TB1S/00045005/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczy-
stych.

The property is not encumbered with any rights of third parties as well as any other obligations.                                                               
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, jak również żadnymi innymi zo-
bowiązaniami.  

Total area - the plot No. 26/75: Ls - 1.2187 ha (entirely forested), the plot  
No. 26/74 - 0.0603 ha.
Powierzchnia ogólna: działka nr 26/75 - 1,2187 ha w całości stanowi użytek Ls, 
działka nr 26/74 - 0,0603 ha.

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied. The area is inten-
ded for commercial facility with a sales area of over 2,000 m2 and cultivated green areas.
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Teren przeznaczony jest pod zabudowę obiektem handlowym o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 i tereny zieleni urządzonej.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let for sale through public invitation to tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:

• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has access to Kwiatkowski street in Stalowa Wola and access to technical infrastructu-
re (supply of electric energy, gas, as well as water for sanitary and industrial needs and if applicable 
- central heating).
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli oraz dostęp 
do sieci uzbrojenia technicznego (dostawa energii elektrycznej, gazu, jak również wody do celów 
sanitarnych i przemysłowych i w razie potrzeby c.o.).
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Plot No. 102/698, section 6 
Działka nr 102/698, obręb 6                                               
The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 102/698.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/698.

Land register: KW TB1S/0005666/5 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Division of 
Land Registry.
Księga wieczysta i obciążenia: KW TB1S/00056662/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej 
Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

The property is free of limited property rights entries.
Nieruchomość jest wolna od wpisów ograniczonego prawa rzeczowego.

Total area: 2.8320 ha entirely covered by forest. 
Powierzchnia ogólna: 2,8320 ha w całości pokryta jest lasem.

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied and it is intended 
for production and service development. 
Działka jest położona w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego i jest przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Oddanie w użytkownie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości 
ustalonej w przetargu.

The actions needed before construction starts
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:

• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road and a possibility of accessing the tech-
nical infrastructure (planned expansion by 2020, however, this process can be accelerated).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi oraz możliwość dostępu do 
sieci uzbrojenia technicznego (planowana rozbudowa do 2020 r., jednakże proces ten może zostać 
przyśpieszony).

◄
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Plot No. 102/699, section 6                                                                 
Działka nr 102/699, obręb 6      

The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 102/699.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/699.

Land register: KW TB1S/0005666/5 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Division of 
Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00056662/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wy-
dział Ksiąg Wieczystych.

The property is free of limited property rights entries.
Nieruchomość jest wolna od wpisów ograniczonego prawa rzeczowego.

Total area: 2.8320 ha entirely covered by forest.
Powierzchnia ogólna: 2,8320 ha w całości pokryta jest lasem.

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied and it is intended 
for production and service development. 
Działka jest położona w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego i jest przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Oddanie w użytkownie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości 
ustalonej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road and a possibility of accessing the tech-
nical infrastructure (planned expansion by 2020, however, this process can be accelerated).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi oraz możliwość dostępu do 
sieci uzbrojenia technicznego (planowana rozbudowa do 2020 r., jednakże proces ten może zostać 
przyśpieszony).
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Plot No. 102/695, section 6                                                               
Działka nr 102/695, obręb 6   
The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 102/695.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/695.  

Land register: KW TB1S/00060169/0 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Division 
of Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00060169/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wy-
dział Ksiąg Wieczystych.

Total area - 1.7681 ha, including: Ba - 0.3382 ha (industrial area) and Ls - 1.4299 
ha (forest area).
Powierzchnia ogólna: 1,7681 ha, w tym: powierzchnia– 0,3382 ha Ba (tereny 
przemysłowe) i Ls - 1,4299 ha (użytki leśne).

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied and it is intended 
for production and service development. 
Działka jest położona w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego i jest przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:Oddanie 
w użytkownie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania 
wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne z ty-
tułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości ustalonej 
w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road and a possibility of accessing the tech-
nical infrastructure (planned expansion by 2020, however, this process can be accelerated).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi oraz możliwość dostępu do 
sieci uzbrojenia technicznego (planowana rozbudowa do 2020 r., jednakże proces ten może zostać 
przyśpieszony).

►
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Plot No. 102/697, section 6                                                                 
Działka nr 102/697, obręb 6        

The Municipality of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 102/697.
Gmina Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/697. 

Land register: KW TB1S/00060169/0 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Depart-
ment of Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00060169/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wy-
dział Ksiąg Wieczystych.

Total area - 3.4421 ha, including: Ls - 1.9566 ha (forest area) and Ba - 1.4855 ha 
(industrial area).
Powierzchnia ogólna: 3,4421 ha, w tym: powierzchnia – 1,9566 ha Ls (użytki le-
śne) i Ba - 1,4855 ha (tereny przemysłowe). 

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied. The area is inten-
ded for commercial services, manufacturing facilities, warehouses and storage facilities. 
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Oddanie w użytkownie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu 
użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości 
ustalonej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road and access to technical infrastructure 
(supply of electric energy, gas, as well as water for sanitary and industrial needs and if applicable 
- central heating).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi oraz dostęp do sieci uzbrojenia 
technicznego (dostawa energii elektrycznej, gazu, jak również wody do celów sanitarnych i przemy-
słowych i w razie potrzeby c.o.).

                                            

◄
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Plot No. 102/487, section 6                                                                 
Działka nr 102/487, obręb 6        

State Treasury is the owner of the plot No. 102/487, section 6 HSW – Zakład Zespołów Mechanicz-
nych Sp. z o.o. (in bankruptcy) is the possessor of the indicated plot (right of perpetual usufruct).
Skarb Państwa jest właścicielem działki nr 102/487, obręb 6 HSW – Zakład Zespołów Mechanicz-
nych Sp. z o.o. w upadłości posiada działkę w wieczystym użytkowaniu.

Land register: KW TB1S/00037940/9 conducted by the District Court in Stalowa Wola VI Division 
of Land Registry.
KW TB1S/00037940/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Total area – 3,6226 ha.
Powierzchnia ogólna - 3,6226 ha.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
The indicated property is mortgaged, however, due to ongoing bankruptcy proceedings, the pur-
chase of said property from the official receiver will cause the mortgage execution to be removed.
Wskazana nieruchomość jest obciążona hipoteką, jednakże w związku z prowadzonym postępowa-
niem upadłościowym, zakup działki od syndyka masy upadłościowej spowoduje zdjęcie zabezpie-
czenia hipotecznego z przedmiotowej nieruchomości.

There is no local spatial development plan for this plot.
Dla tej działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

The actions needed before construction starts: A potential investor must have a building permit in 
order to undertake construction works.
Potencjalny inwestor musi posiadać pozwolenie na budowę w celu podjęcia robót budowlanych.

The property has access to Kwiatkowski street in Stalowa Wola. Objects localized on the plot are 
equipped with the necessary technical infrastructure that allows for supply of electric energy, ther-
mal heating, gas, as well as water for sanitary and industrial needs.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Obiekty 
zlokalizowane na działce wyposażone są w niezbędną infrastrukturę techniczną, pozwalającą na 
dostawę energii elektrycznej, c.o., gazu, jak również wody do celów sanitarnych i przemysłowych.

►
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 Buildings and structures localized on the plot:
• M-5 hall – 16,238 m2 of usable floor space
• M-2 hall – 5,234 m2 of usable floor space
• warehouse for flammable materials - 286 m2 of usable floor space
• the social-office building – 2,492 m2 usable floor space
• the oil release tank building - 30 m3 of capacity
• the approach zone building to the warehouse – 310 m2 of usable floor space
• the storage yard – 1,245 m2 of usable floor space
• the storage yard - 432 m2 of usable floor space
• the storage yard - 396 m2 of usable floor space
• drilled well
• drilled well
• fence - 350 m (total length).

Budynki i budowle  zlokalizowane na działce:
• budynek hali M-5 o powierzchni użytkowej 16,238 m2

• budynek hali M-2 o powierzchni użytkowej 5,134 m2

• magazyn materiałów łatwopalnych o powierzchni użytkowej 286 m2

• budynek socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 2492 m2

• budowla zbiornika do spustu oleju o pojemności 30 m3

• budowla placu dojazdowego do magazynu o powierzchni użytkowej 310 m2

• budowla placu składowego o powierzchni użytkowej 1,245 m2

• budowla placu składowego o powierzchni użytkowej 432 m2

• budowla placu składowego o powierzchni użytkowej 396 m2

• budowla studni głębinowej wierconej
• budowla studni głębinowej wierconej
• budowla ogrodzenia o długości 350 m.
 



S t a l o w a  w o l a  
M i a S t o  z  p r z e M y S ł o w y M  D N a

Stalowa Wola - miasto z przemysłowym DNA
zaufało nam już wielu przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Dzięki temu 
dziś strefa przemysłowa Stalowej woli wciąż świetnie się rozwija, a zaintere-
sowanie nowymi terenami inwestycyjnymi stale rośnie. Każdy kto zdecyduje 
się na zainwestowanie swojego kapitału już dziś może liczyć na najnowocze-
śniejsze rozwiązania logistyczne, doświadczoną kadrę inżynieryjną, potencjał 
techniczny miejscowych uczelni, wsparcie samorządu lokalnego. zachowując 
piękne tradycje Cop-u miasto zbudowało imponującą strukturę gospodarczą 
stając się dziś na mapie polski ważnym ośrodkiem z przemysłowym DNa.

Stalowa Wola – the city with industrial DNA
Many polish and foreign entrepreneurs have already trusted us. thanks to 
this, today our industrial zone is still developing exceedingly well and the inte-
rest in new investment areas is constantly growing. everyone who decides to 
invest his capital can count on the most modern logistics solutions, experien-
ced engineering staff, technical potential of local universities and the support 
of local self-government. Carrying on the fine traditions of the Central indu-
strial region, our city built an impressive economic structure, becoming in con-
temporary poland the major centre that is permeated with industrial DNa.

Oferta inwestycyjna Gminy Stalowa Wola 2016
Referat Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Stalowej Woli
promocja@stalowawola.pl, www.stalowawola.pl
15 643 3581, 15 643 3555


