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PRODUCTION  HALL  OFFER 

 

 
PRODUCTION  HALL  DATA 

 
 

1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej 
HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA BTS 
PRODUCTION AND WAREHOUSING HALL 

 

2. Location / Lokalizacja 

 
Town / Street    
Miasto / Ulica 

 Province (Voivodship) / Województwo 

ZACZERNIE  PODKARPACKIE 

 
Special Economic Zone / Specjalna Strefa Ekonomiczna 
TAK 
YES 

  
Technology / Industrial Park 
Park Technologiczny / Przemysłowy 

TAK Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny 
YES Podkarpackie Science and Technology Park 

 
Website / Strona internetowa 
www.europark.arp.pl 

 

3. Owner / Właściciel obiektu 
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY 

 

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

Janusz Paterak 

 
Tel: +48 17 7887236 wew. 131, +48 17 7887236 ext. 

131,  
Mob. +48 500 116 024 

e-mail: janusz.paterak@arp.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 

5000 sq.m. 
m 

2
 

 Number of storeys 
Liczba  kondygnacji 

Hala 1, 
Biurowiec 2 

      
Height 
Wysokość 

Wysokość hali 
netto 8 

m  Year of construction 
Rok budowy 

2020 

      
Floor carrying capacity 
Nacisk na posadzkę 

500 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  
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4.3 Total area of land  
      Całkowita powierzchnia  
      terenu          

13030 sq.m. 
m 

2
 

 

5. Transport link / Połączenia transportowe 
 

 Nearest motorway / National road  

       Najbliższa droga szybkiego ruchu / krajowa km 

 4 km do A4 
4 km to A4 

   

 Nearest voivodship city  

Najbliższe miasto wojewódzkie km 

 8 km do Rzeszowa  
8 km to Rzeszowa 

   

 Nearest international airport  

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km 

 5 km do terminalu (teren przylega bezpośrednio 
do lotniska) 5 km to the terminal (the area 
adjoins the airport directly) 

 

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 x 

    

 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 PLN, including hall and land 
      Cena w pln, hali i działki          

Szacowana wartość 
15 500 000 
The estimated value 
of 15 500 000 PLN 

PLN 

 

8. Additional information / Dodatkowe informacje  
 

Hala jest w fazie projektowania przewidywany termin oddania do użytkowania II kwartał 2020 
r ostateczna wartość hali zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.  
Obiekt przemysłowy składać się będzie z: hali produkcyjno – magazynowej, budynku socjalno 
– biurowego, budynku technicznego. Hala ma posiadać powierzchnię produkcyjno – 
magazynową ok. 5000 m2, budynek socjalno – biurowy i techniczny 1000 m2. W toku prac 
projektowych powierzchnie te mogą ulec korektom wynikającym ze szczegółowych przepisów 
i norm oraz rozplanowania traktów komunikacyjnych. Część spedycyjną hali wyposażyć w 
2(dwa) doki rozładunkowe. Projekt zagospodarowania terenu winien uwzględniać dwa zjazdy 
z drogi publicznej, wewnętrzną komunikację kołową i pieszą obejmującą drogi, chodniki, place 
manewrowe i postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ogrodzenie 
nieruchomości oraz przyłącza: energii elektrycznej, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej,  deszczowej, a także gazowe. Parking dla samochodów osobowych pracowników 
(ilość miejsc parkingowych nie mniejsza niż wynika z zapisów w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego) należy lokować w południowej części działki nr 1/31. Ten 
parking będzie umieszczony poza ogrodzoną częścią zakładu produkcyjnego. Dla osób 
zarządzających zakładem i gości należy projektować parking wewnątrz ogrodzenia. 
The hall is in the design phase, the commissioning date is anticipated for the second quarter 
of 2020. The final value of the hall will be determined after selecting the contractor for 
construction works. 
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The industrial facility will consist of: a production and warehouse hall, a social-office building, 
a technical building. The hall is to have a production and warehouse area of approx. 5,000 sq. 
m, a social-office and technical building of 1000 sq. m. In the course of design work, these 
surfaces may be subject to adjustments resulting from specific regulations and standards as 
well as the layout of communication routes. The forwarding part of the hall should be 
equipped with two unloading docks. The land development plan should include two exits from 
the public road, internal vehicular and pedestrian communication including roads, sidewalks, 
maneuvering and parking spaces for cars and lorries, property fencing and connections for: 
electricity, teletechnical, water supply, sanitary and rainwater drainage, as well as gas. 
Parking for passenger cars of employees (number of parking spaces not less than indicated in 
local development plan) should be located in the southern part of plot No. 1/31. This parking 
lot will be located outside the fenced part of the production plant. For those who manage the 
plant and guests, a parking lot inside the fence should be designed. 
Plot No. 1/31 where the investment is planned is adjacent to the airport area. Because of this, 
there are height restrictions for new buildings. 
 
My Maps: 

https://drive.google.com/open?id=11HHzvqq_OdFGe8cmLUrMHvRzqnCgj9TC&usp=sharing 

 
 
 
Date of the offer  
Data przygotowania oferty 

2018-10-18 
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