
 

 
 

PRODUCTION  HALL  OFFER 

PRODUCTION  HALL  DATA 

 
 

1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej 
Omega Pilzno Magazyn w Jasionce / Omega Pilzno Warehouse in Jasionka 

 

2. Location / Lokalizacja 

 
Town / Street    
Miasto / Ulica 

 Province (Voivodship) / Województwo 

Jasionka, Trzebownisko Commune  
Jasionka, Gmina Trzebownisko  

 podkarpackie 

 
Special Economic Zone / Specjalna Strefa Ekonomiczna 

no (in the immediate vicinity of SEZ) 
nie (w bezpośrednim sąsiedztwie SSE)  

  
Technology / Industrial Park 
Park Technologiczny / Przemysłowy 
Logistics and Warehouse Center located in the neighborhood of Zone S1 of the Podkarpackie Science and 
Technology Park AEROPOLIS 
Centrum Dystrybucyjne mieszczącej w sąsiedztwie Strefy S1 Podkarpackiego Parku Naukowo 
Technologicznego AEROPOLIS 
 

 
Website / Strona internetowa 
http://www.podkarpacki-park-logistyczny.com.pl/  

 

3. Owner / Właściciel obiektu 
Grupa Omega Pilzno / Omega Pilzno Group  

 

3. 1 Contact person / Osoba do kontaktu 
 
Name, surname 
Imię, nazwisko 

Grzegorz Moskal 

 
Tel: +48 512 879 412 e-mail: grzegorz.moskal@omega-pilzno-logistyka.pl  

 

4. Basic data for production hall / Podstawowe dane dotyczące hali produkcyjnej  
 
4.1 Usable space (except: social and office space) / Powierzchnia użytkowa (nie dotyczy: powierzchni  socjalnych 
i biurowych)  
 
Area 
Powierzchnia 

24000 sq.m. 
m 

2
 

 Number of storeys 

Liczba  kondygnacji 
1 

      
Height 
Wysokość 

10 w świetle 
clear height 

m  Year of construction 

Rok budowy 
2015 

      
Floor carrying 
capacity 
Nacisk na posadzkę 

5 t kg / sq.m. 
kg / m 

2
 

 Year of 
modernization 
Rok modernizacji 

- 

 

4.2 Present technical condition / Obecny stan techniczny 
 

 Excellent / Doskonały x  Standard / Średni  

    

 Good / Dobry   Poor / Słaby  

http://www.podkarpacki-park-logistyczny.com.pl/
mailto:grzegorz.moskal@omega-pilzno-logistyka.pl


 
4.3 Total area of land  
      Całkowita powierzchnia  
      terenu                          

90 000 sq.m. 
m 

2
 

 

5. Transport link / Połączenia transportowe 
 

 Nearest motorway / National road  

       Najbliższa droga szybkiego ruchu / krajowa km  

 A4 (3 km) / S19 (5 km) 

   

 Nearest voivodship city  

Najbliższe miasto wojewódzkie km  

 Rzeszow (12 km)  

   

 Nearest international airport  

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km  

 Rzeszow – Jasionka (0,5 km) 

 

6. Infrastructure / Infrastruktura 
 

 Power / Elektryczność x  Sewage system / Kanalizacja x 

    

 Water / Woda x  Access road for trucks / Dojazd dla ciężarówek x 

    

 Gas / Gaz x  Overhead cranes / Suwnice  

    

 Heating / Ogrzewanie x  Railway siding / Bocznica  

 

7. Terms of acquisition / Warunki nabycia 
 

 Ownership / Własność x 

  

 Perpetual usufruct / Użytkowanie wieczyste  

  

 Lease / Wynajem x 

 

7.1 Price in EUR, including hall and land 
      Cena w EUR, hali i działki          

w zależności od 
powierzchni 
oraz okresu 

najmu 
 

depending on 
the space 

leased and 
lease term  

 

 

8. Additional information / Dodatkowe informacje  
 
Magazyn w Jasionce - magazyn klasy A  - najwyższa klasa magazynów, charakteryzuje się: posadzką niepyląca, 
ogrzewaniem, wyposażony w instalację tryskaczową, ochronę przeciwpożarową, czujniki dymu, ciepła, 
całodobowa ochrona, wentylacja. Zaregałowany. Posiadający doki załadunkowe. Jest w pełni dostosowany do 
potrzeb i oczekiwań najemców z różnych branż, którym zapewniona jest kompleksowa obsługa logistyczna 
Jest to największy moduł  magazynowy w okolicy, w jednej bryle.  Schemat magazynu jest tak ułożony, że może 
być on cross-dockowy i zarazem buforowy. 
 
A-class warehouse in Jasionka - the highest class of warehouses, characterized by: non-dusty floor, heating, 
equipped with sprinkler system, fire protection, smoke and heat detectors, 24 hour security, ventilation, shelving 
units. With loading docks. It can be tailored to the needs and expectations of tenants from a variety of industries, 
providing comprehensive logistical support.  
It is the largest one-block warehouse module in the area. The layout of the magazine can be arranged as a cross-
docked and buffered one. 
 
Wysokośc składowania – 8 m 
Stacking height – 8 m 
 
36 doków załadunkowych 
36 loading docks 
 



50 000 miejsc paletowych 
50 000 pallet holding positions 
 
Oferowana powierzchnia zlokalizowana jest w Panattoni Park Rzeszów. Grupa Omega Pilzno jest logistycznym 
operatorem części kompleksu. 
 
The offered space is located in the Panattoni Park Rzeszów. Omega Pilzno Group is the logistics operator of the 
part of the complex. 
 
MyMaps: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zMr_lIvY9hhQ.k5w8SZrPhb7g&usp=sharing  
 

 
 
Date of the offer  
Data przygotowania oferty 

27.11.2017 
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