
This teaser document has been drawn up for information purposes only. It is neither an advertisement 

prospect nor a sale offer of securities. It shall not constitute an offer under Art. 66 of the Polish Civil 

Code. The sources of information used to draw it up are considered reliable and accurate. However, they 

are not guaranteed to be exhaustive and to reflect the actual situation completely. Advisors shall not be 

held responsible for the results of investment decisions made based on it. The responsibility lies solely 

with the person making use of it. This document does not determine the character of the potential in-

vestment. Detailed information on the investment model to be adopted shall be passed on individually 

to the potential investors who express their interest in it.

Budynki
1  Budynek hali produkcyjnejo powierzchni

      użytkowej 2.970,2 m2

2  Budynek magazynowy o powierzchni

      użytkowej 1.115,0 m2

3  Budynek magazynowy o powierzchni

      użytkowej 53,3 m2

4  Portiernia o powierzchni 25,3 m2

Opis 

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni 4,09 ha, 

składająca się z działek oznaczonych w MPZP jako tereny obiek-

tów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

Na terenie istniejąca zabudowa: obiekt produkcyjny z zapleczem 

socjalnym o powierzchni 2970 m2 oraz obiekt magazynowy 

o powierzchni 1115 m2, z pełnym uzbrojeniem w sieć wodno-ka-

nalizacyjną, elektryczną i gazową.

Hala produkcji: Obiekt wolnostojący, w części produkcyjnej 

jednokondygnacyjny, w części socjalno-biurowej dwukondygna-

cyjny, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji żelbetowej 

szkieletowej, wiązary dachowe stalowe, na których spoczywają 

płyty dachowe żelbetowe, docieplenie i pokrycie z papy. Ściany 

zewnętrzne prefabrykowane ocieplone wełną mineralną i obło-

żone blachą. Strop żelbetowy wielokanałowy. Stolarka okienna 

Zapytaj o tą nieruchomość, chętnie 
odpowiemy na Twoje pytania.
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Biznes Park

w części produkcyjnej z ram stalowych, w części biurowej PCV. 

Bramy wjazdowe rolowane z napędem. 

Magazyn: Konstrukcja budynku żelbetowa-słupowo-ryglowa. 

stropodach z płyt panwiowych ocieplony. Ściany zewnętrzne 

osłonowe z bloczków gazobetonowych, ocieplone wełną mine-

ralną obłożonych blachą. Stolarka okienna PCV. Drzwi stalowe 

i drewniane, bramy stalowe. 


