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OGÓLNE INFORMACJE O REGIONIE PODKARPACIA GENERAL
INFORMATION ABOUT PODKARPACKIE REGION

Województwo Podkarpackie jest połoŜone

The Podkarpackie Region is located in the

w południowo – wschodniej części Polski.

South-East part of Poland. The total area of the

Całkowita powierzchnia regionu wynosi 18

province

tys. m2 z około 2.1 mln mieszkańców.

approximately

Podkarpackie

i

Podkarpackie borders with the Ukraine and

Słowacją, dlatego teŜ posiadamy liczne

Slovak Republic, therefore we have several

przejścia kolejowe, zarówno kolejowe, jak

crossing-points both rail and road within the

i drogowe. Stolica regionu – Rzeszów liczy

region. The regional capital is Rzeszów with ca.

ok. 174 000 mieszkańców.

174 000 inhabitants.

Województwo Podkarpackie leŜy prawie w

Podkarpackie region is situated in almost equal

tej samej odległości od Morza Bałtyckiego,

distance form the Baltic, Black and Adriatic sea.

są

siaduje

z

Ukrainą

is

about

18,000

2,1

mln

sq

km

with

inhabitants.

Morza Czarnego i Morza Adriatyckiego.
In general Podkarpackie Region is one of the
Podkarpackie

naleŜy do najmłodszych

youngest regions in Poland – more than 36%

województw w Polsce – więcej niŜ 36%

of the total population of the region is under 25

populacji ma mniej niŜ 25 lat. Co więcej,

years old. Moreover the natural increase in

wzrost naturalny na Podkarpaciu wynosi

Podkarpackie Region is about +1,2‰, when in

około +1,2%, dla Polski wskaźnik wynosi

Poland this indicator is -0,2‰.

-0,2%.

Szlaki transportowe

Transport routes

Rozwój regionu będzie wpływać w duŜej

The

mierze na rozwój sieci komunikacyjnych.

influenced to a large extent by the expansion

Nowa sieć, droga ekspresowa S19: Łotwa

of the communication network planned for the

– Stalowa Wola – Rzeszów – Krosno –

near future. The new, expressway No 19:

Grecja,

najkrótsze

Latvia – Stalowa Wola - Rzeszów - Krosno -

połączenie między krajami południowo-

Greece, will constitute the shortest connection

wschodniej

between the countries of southeastern Europe

będzie

stanowić

Europy

i

Skandynawii.

development

of

the

region

will

be

przez

and Scandinavia. The A-4 highway, which will

zapewni

run to the north from Rzeszów, will ensure the

połączenie z siecią autostrad w Europie

connection of the highway network of Western

Zachodniej

Europe with the Ukraine, Russia and the

Autostrada
północną

A4,
część

z

która

pobiegnie

Rzeszowa,

Ukrainy,

Rosji

i

na

Balkans.

Bałkanach.
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Połączenia lotnicze

Flight connections

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka leŜy 10 km

Rzeszów-Jasionka Airport is situated only 10

na północ od granic miasta, w centrum

kilometers north of the city boundaries, in the

województwa podkarpackiego.

centre of the Podkarpackie region.

Rzeszowskie

lotnisko

moŜliwość

A potential handling zone of Rzeszów Airport

obsługi ok. 5 mln pasaŜerów. Dwie trasy (nr

covers the population of approx. 5 million

9 i nr 19), w sąsiedztwie autostrady A4,

inhabitants. Two national roads (No 9 and 19),

obecnie w trakcie budowy, a w przyszłości

the vicinity of A4 highway, currently under

równieŜ

construction, and

drogi

posiada

ekspresowej

"Via

Baltica"

the future "Via

Baltica"

zapewni dogodny i szybki dojazd do miasta i

expressway will provide convenient and fast

całego regionu. Budowa nowego terminalu,

access to the city and the whole region. The

zainteresowanie

construction of new terminal, the interest of

inwestorów

w

waŜnych

lotniska

the strategic foreign investors in the airport

rzeszowskiego

investment projects prove that the position of

lotniska rozwija się w szybkim tempie, a jego

Rzeszów Airport is growing at a fast pace and

rozbudowa

the airport expansion becomes necessity which

udowodniają,

projekty

zagranicznych

Ŝe

staje

koniecznością,

co

rozwoju

pozycja

się

coraz

dobrze

większą

wróŜy

na

bodes well for the future.

przyszłość.
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Regularne

loty

na

trasach

krajowych

Regular

domestic

flights

connect

Polish

odbywają się liniami Polskich Linii Lotniczych

Airlines "LOT" and Jet Air. International flights

LOT i Jet Air. Połączenia z międzynarodowe

are possible due to Lufthansa and Ryanair.

realizowane są liniami Lufthansa i Ryanair.
Flight connections:
Połączenia lotnicze:
•

Warszawa

•

Gdańsk

•

Nowy Jork

•

Frankfurt

•

Londyn

•

Dublin

•

Bristol

•

Liverpool

•

Eas Midlands



Warsaw



Gdansk



New York



Frankfurt



London



Dublin



Bristol



Liverpool



East Midlands

The Airport possesses a 3200 m long runway.

Lotnisko posiada pas startowy o długości

It is suitable for all types of planes, even the

3200 m, co pozwala przyjąć wszystkie typy

largest passenger planes.

samolotów, włącznie z tymi największymi.
Further

information

about

the

Rzeszów-

Więcej informacji na temat Portu Lotniczego

Jasionka Airport is available on their web site:

Rzeszów – Jasionka moŜna uzyskać na jego

http://www.lotnisko-rzeszow.pl

stronie

internetowej:

http://www.lotnisko-

rzeszow.pl
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MIASTO STALOWA WOLA

STALOWA WOLA CITY

Stalowa Wola jest jednym z najmłodszych

Stalowa Wola is one of the youngest Polish

miast

Kotlinie

cities situated in the Sandomierz Basin. It

Sandomierskiej. Jest jednym z waŜniejszych

is one of the most important transportation

węzłów komunikacyjnych w regionie. Węzeł

hubs in the region. The railway junction in

kolejowy

w

Stalowa

posiada

bezpośrednie

Polski

LeŜącym

Stalowej

Przemyślem,

w

Woli-Rozwadowie
połączenie

Krakowem,

Warszawą,

Poznaniem

miastami

i

a

direct

connection to Przemysl, Krakow, Lublin,

Lublinem,

Warsaw, Poznan and Bydgoszcz, Upper

Bydgoszczą,

Silesian Industrial District, Wrocław and

Okręgu

Wrocławiem

Tarnobrzeg.

i
For most of the city's history, the most

Tarnobrzegiem.

important
Przez

has

z

Górnośląskiego

Przemysłowego,

Wola-Rozwadów

Huta

Stalowa

Wola SA and Stalowa Wola SA Power Plant.

najwaŜniejszymi zakładami pracy były Huta

Both companies were among the largest

Stalowa Wola SA oraz Elektrownia Stalowa

industrial facilities in Poland.

SA.

Obie

największych

spółki

obiektów

historii

were

miasta

Wola

większość

plants

były

jednymi

z

przemysłowych

w

After 1989, new plants were made, for
example ATS Stahlschmidt & Maiworm,

Polsce.

employs in 2005 almost 800 workers.
Po roku 1989 powstały nowe zakłady m.in.
ATS Stahlschmidt & Maiworm zatrudniający
w 2005 r. prawie 800 pracowników.
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HUTA STALOWA WOLA
Huta

Stalowa

Wola

przetwórczego

–

zakład

powstały

STALOWA WOLA FOUNDRY

przemysłu

Huta Stalowa Wola - the plant of processing

ramach

industry which arose in the Central Industrial

w

Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Na

przełomie

lat

siedemdziesiątych

District.

sześćdziesiątych
HSW

i

In the late sixties and seventies, HSW was

nawiązała

collaborating

with

western

companies,

współpracę z firmami zachodnimi główni z

especially with British, American and German

firmami

companies and created a new branch of the

brytyjskimi,

amerykańskimi

i

niemieckimi stworzyła nową gałąź polskiego

Polish construction industry.

przemysłu maszyn budowlanych.
In the eighties, Huta Stalowa Wola had
W

latach

Wola

stała

sprzętu

osiemdziesiątych
się

znaczącym

wojskowego:

Huta

Stalowa

become a significant producer of military

producentem

equipment: artillery and armored tracked, as

artyleryjskiego

oraz

well as quality steel for almost the whole
national defense industry.

opancerzonych transporterów gąsienicowych,
a takŜe stali jakościowych dla potrzeb prawie
całego krajowego przemysłu obronnego.
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FIRMA APIS

APIS COMPANY

Przedsiębiorstwo APIS Sp. z o.o. powstało w
roku 1994 jako firma oferująca usługi w
zakresie zaopatrzenia oraz kompletacja
dostaw wyrobów hutniczych dla przemysłu
oraz firm handlowych.

Company APIS Sp. z.o.o. was founded in
1994 as a company offering services in
purchasing and completing the deliveries of
steel products for industrial and commercial
companies.

APIS to takŜe:

APIS also:

Wyłączny przedstawiciel
oraz dostawca
wózków
widłowych:
TAILIFT,
bocznego
podnoszenia VKP oraz terenowych z napędem
4WD – MAST EXPLORER, dealer szerokiej
gamy maszyn budowlanych takich jak:
koparki, spychacze, ładowarki.

Exclusive representative and the supplier of
forklift trucks: TAILIFT, lateral raise, and
VKP-powered
4WD
off-road
MAST
EXPLORER,
dealer
wide
range
of
construction machinery such as excavators,
bulldozers and loaders.

Działalność Spółki uzupełniają: sprzedaŜ
części zamiennych do wózków widłowych,
maszyn budowlanych, w tym produkcji HSW
SA oraz świadczone usługi remontowe. Firma
dysponuje bowiem szerokim zapleczem
serwisowym
oraz
rozbudowaną
bazą
magazynu
części
zamiennych.

The activities of the Company complement:
sales of spare parts for forklifts and
construction
machinery,
including
the
production of HSW and repair services
rendered. The company has extensive
facilities for service and an extensive spare
parts warehouse database.

APIS Sp. z o.o. jest ponadto laureatem
plebiscytu GAZELE BIZNESU, a od roku 2002
posiada certyfikat ISO 9001:2000 wydany
przez Polski Rejestr Statków.

APIS Sp. z o.o. is also a winner of the poll
GAZELE BIZNESU, and since 2002 has
implemented ISO certificate 9001:2000,
issued by the Polish Register of Shipping.
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OFERTA HALI PRODUKCYJNEJ
PRODUKCYJNEJ APIS PRODUCTION HALL OFFER
PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL DATA
1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej
Produkcyjno -magazynowa

2. Location / Lokalizacja
Town / Street
Miasto / Ulica
Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego1

Province (Voivodship) / Województwo
podkarpackie

Special Economic Zone / Specjalna Strefa Ekonomiczna
Tarnobrzeska SSE
Technology / Industrial Park
Park Technologiczny / Przemysłowy

Website / Strona internetowa
www.pphuapis.com.pl

3. Owner / Właściciel obiektu
PPHU APIS Sp. z o. o.

3. 1 Contact person / Osoba do kontaktu
Name, surname
Andrzej Wielgocki
Imię, nazwisko
015 642 03 36-39
Tel:

e-mail:

biuro@pphuapis.com.pl

4. Basic data for production hall / Podstawowe dane dotyczące hali produkcyjnej
4.1 Usable space (except: social and office space) / Powierzchnia uŜytkowa (nie dotyczy: powierzchni socjalnych
i biurowych)
Area
Powierzchnia
Height
Wysokość
Floor carrying capacity
Nacisk na posadzkę

2500

8

3000

sq.m.
2
m

Number of storeys
Liczba kondygnacji

1

m

Year of construction
Rok budowy

1980

kg / sq.m.
kg / m 2

Year of modernization
Rok modernizacji

2007

4.2 Present technical condition / Obecny stan techniczny
•

Excellent / Doskonały

•

Good / Dobry

4.3 Total area of land
Całkowita powierzchnia
terenu

Ҳ
66500

sq.m.
m2

•

Standard / Średni

•

Poor / Słaby

5. Transport link / Połączenia transportowe
•

Nearest motorway / National road
NajbliŜsza droga szybkiego ruchu / krajowa [km]

prosimy o podanie numeru drogi nr77i odległość w km
nr19-9km

•

Nearest voivodship city
NajbliŜsze miasto wojewódzkie [km]

prosimy o podanie nazwy miasta Rzeszów
i odległość w km
70 km

•

Nearest international airport
NajbliŜsze lotnisko międzynarodowe [km]

nazwa miasta i odległość w km
Rzeszów 70km

6. Infrastructure / Infrastruktura
•

Power / Elektryczność

Ҳ

•

Sewage system / Kanalizacja

Ҳ

•

Water / Woda

Ҳ

•

Access road for trucks / Dojazd dla cięŜarówek

Ҳ

•

Gas / Gaz

Ҳ

•

Overhead cranes / Suwnice

Ҳ

•

Heating / Ogrzewanie

Ҳ

•

Railway siding / Bocznica

Ҳ

7. Terms of acquisition / Warunki nabycia

•

Ownership / Własność

Ҳ

•

Perpetual usufruct / UŜytkowanie wieczyste

Ҳ

•

Lease / Wynajem

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

8. Additional information / Dodatkowe informacje

Date of the offer
Data przygotowania oferty

do negocjacji

PLN

OFERTA WSPÓŁPRACY

APIS COOPERATION OFFER
OFFER

Apis Sp.z o.o. oferuje współpracę w dowolnym
przedsięwzięciu oferując swój wkład w postaci
działki o powierzchni 3 ha z moŜliwością
powiększenia do 6,5 ha na terenie Huty
Stalowa Wola oraz wkładu kapitałowego.

Apis Ltd. offers the cooperation in any venture
and their contribution in the form of plots with
an area of 3 hectares with the possibility to
increase it to 6.5 ha by the area of Huta Stalowa
Wola and the contribution of capital.

Wspólna działalność moŜliwa jest w postaci
dowolnej formy prawnej uwzględniającej
wkłady kaŜdej ze stron.

Cooperative activities can be introduce in any
legal form, which take into account the
contributions of every party.

Działka o regularnym kształcie z pełnym
uzbrojeniem, zapasem energii elektrycznej do
20 MW.

Fully equipped plot, supply of electricity to 20
MW.

Aktualny dojazd do działki przez teren Huty
Stalowa Wola. W niedalekiej przyszłości dojazd
do działki bezpośrednio z nowo powstającej
drogi z bezpośrednim połączeniem do drogi
krajowej.
Na terenie działki znajdują się budynki
magazynowe, które w razie nieprzydatności
zostaną wyburzone.

Current access to the plot through an area of
Huta Stalowa Wola. In the near future the
access will be directly from the newly
constructed road which the direct connection
with the main road.
On the plot there are warehouses, which can be
demolished if the investor requires that.

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST

PołoŜenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name

Stalowa Wola

Miasto / Gmina
Town / Commune

Stalowa Wola

Powiat
District

Stalowa wola

Województwo

Podkarpackie

PROVINCE (VOIVODSHIP )

Powierzchnia
nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym
kawałku) [ha]

Area of property

MAX. AREA AVAILABLE (AS ONE PIECE ) [ HA ]
Kształt działki
The shape of the site

3

Prostokąt
rectangle

MoŜliwości powiększenia terenu (krótki opis)
POSSIBILITY FOR EXPANSION (SHORT
DESCRIPTION )

Informacje
dotyczące
nieruchomości
Property
information

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m ]
włączając 22% VAT
2

Tak poprzez zakup dodatkowych obszarów
Yes, by purchasing additional areas

50,00

APPROX. LAND PRICE [PLN/ M ]
2

INCLUDING

22% VAT

Właściciel / właściciele

PPHU APIS Sp. z .o .o.

OWNER(S )

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

Yes

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

Industrial zoning, teren przemysłowy

ZONING

Charakterystyka Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]
działki

VI

Soil class with area [ha]

L AND
SPECIFICATION

RóŜnica poziomów terenu [m]

teren płaski

Differences in land level [m]

Flat area,

Obecne uŜytkowanie

Teren po byłych magazynach
inwestycyjnych, obecnie nieuŜytkowany

PRESENT USAGE

Empty warehouses located, a possibility of
demolishing,

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)

No

SOIL AND UNDERGROUND WATER

POLLUTION

(Y/N)

Poziom wód gruntowych [m]

-8,0m

UNDERGROUND WATER LEVEL [ M ]

Czy były prowadzone badania geologiczne

No

terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
(T/N)

No

RISK OF FLOODING OR LAND SLIDE (Y/N)
Przeszkody podziemne (T/N)

No

UNDERGROUND OBSTACLES (Y/N)

No
PRZESZKODY WYSTĘPUJĄCE NA POWIERZCHNI
TERENU (T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)

No
ISTNIEJĄCE OGRANICZENIA EKOLOGICZNE (T/N)
ECOLOGICAL RESTRICTIONS (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Tak/Yes

Buildings / other constructions on site (Y/N)

Połączenia
transportowe
T RANSPORT

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi
i jej szerokość)

Droga utwardzona z nawierzchnią asfaltowa,
hardened road, asphalt

Access road to the plot (type and width of
access road)

LINKS

Autostrada / droga krajowa [km]
NEAREST MOTORWAY / NATIONAL ROAD [ KM]

Drogi krajowe nr 77 oraz nr 19 w odległości
9 km

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Nie ma
Sea and river ports located up to 200 km
Kolej [km]
RAILWAY LINE [ KM]

Bocznica kolejowa [km]
RAILWAY SIDING [ KM]

NajbliŜsze lotnisko międzynarodowe [km]

Stacja kolejowa Stalowa Wola- Rozwadów w
odległości 3 km
Railway station in Stalowa Wola – Rozwadów
in 3 km distance
On site
Doprowadzona na teren działki

Rzeszów – Jasionka 70km

NEAREST INTERNATIONAL AIRPORT [ KM]

NajbliŜsze miasto wojewódzkie [km]
Nearest province capital [km]

Rzeszów 75 km

Istniejąca

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

Tak/ YES

infrastruktura


EXISTING
INFRASTRUCTUR

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]

Transformer stadion 6/04KV on site
Rozdzielnia 6/04KV na terenie działki
Stacja RPZ2 110/6 KV w odległości do 500m

E

RPZ2 110/6 KV stadion – distance 500m on
site


Napięcie
Voltage [kV]

110KV, 6KV, 0,4 KV



Dostępna moc
Available capacity [MW]

800KVA na terenie działki 20MVA w stacji
RPZ2 docelowo w granicy działki 2×800KVA
800KVA on site, 20MVA in the RPZ2 station,
to be achieved 2×800KVA

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

Tak
Yes



Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from
boundary) [m]

W granicy działki



Wartość kaloryczna
3
Calorific value [MJ/Nm ]

34-36 MJ/Nm



Średnica rury
Pipe diameter [mm]

Aktualnie/Now Ø90 p 0,3 MPa

On site
3

Docelowo/ To be achieved Ø 150 p.0,3Mpa



Dostępna objętość
3
Available capacity [Nm /h]

3

Docelowo/To be achieved 3500 Nm /h
3

Aktualnie/Now 1000 Nm /h

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




Tak/Yes

Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]

W granicy działki rurociąg Ø200

Dostępna objętość
3
Available capacity [m /24h]

3000m /24h

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

Pipeline Ø200 on site
3

Tak/yes





Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]

W granicy działki kolektor
Ø1000 collector on site

Dostępna objętość
3
Available capacity [m /24h]

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

Kanalizacja odprowadza ścieki do zbiorczej
oczyszczalni na terenie miasta
The sewage system discharge sewage to the
sewage treatment plant in the city

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



Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) [m]

Tak/Yes

Łączność za pośrednictwem radiolinii
Radio connection

Uwagi
COMMENTS

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

OSOBA
PRZYGOTOWUJĄ

Andrzej Wielgocki –Prezes/ President tel.: 0/15 642 03 36-39

CA OFERTĘ

a.wielgocki@pphuapis.com.pl

OFFER
PREPARED BY

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

OSOBY DO
KONTAKTU

CONTACT

Jeremi Guga – Dyrektor Finansowy – Prokurent/ Financial director -authorised clerk
Kom/mobile 664 056 120
guga@pphuapis.com.pl

PERSON

j. angielski ,j. niemiecki, j. rosyjski
english, german, russian

tel.

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

INWARD
NWARD INVESTMENT CENTRE

Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. to miejsce pierwszego
kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych
inwestowaniem w województwie podkarpackim.
Centrum jest oficjalnym partnerem Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

The Inward Investment Centre (IIC) is the first
contact point for anyone who is considering
investing capital within the Podkarpackie
Region. The IIC Iis the official partner of Polish
Agency
of
Information
and
Foreign
Investments.

To tu inwestorzy mogą liczyć na otrzymanie
szczegółowych informacji o dostępnych terenach pod
inwestycje. COI dostarcza inwestorom aktualnych
danych o gospodarce województwa i pomaga odnaleźć
się zagranicznym przedsiębiorcom w polskich realiach
poprzez porady potrzebne na etapie wyboru
lokalizacji.

The IIC can provide specific help in terms of
research data such as sector economic
indicators, current investment information, and
potential sites to locate a company.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

PODKARPACKIE REGION

Rzeszowska Agencja Rozwoju

Rzeszów Regional Development

Regionalnego S.A.

Agency

Centrum Obsługi Inwestora

Inward Investment Centre

Szopena 51

Szopena 51

35-959 Rzeszów

35-959 Rzeszów

tel. (48 17) 852 43 76

tel. (48 17) 852 43 76

phone/fax (48 17) 852 43 74

phone/fax (48 17) 852 43 74

e-mail coi@rarr.rzeszow.pl

e-mail coi@rarr.rzeszow.pl

www.coi.rzeszow.pl

www.coi.rzeszow.pl

PPHU APIS Sp z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 844 80 34
tel./fax 015 642 03 36-39
e-mail: biuro@pphuapis.com.pl

