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niezależny dodatek promocyjno reklamowy

Partnerzy dodatku:

... tu zaczyna się biznes

www.terenyinwestycyjne.info

Codzienne wiadomości z branży

Doradztwo

Ekoinwestycje

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Wyszukiwarka gruntów

inwestycyjnych dla biznesu

Serwis branżowy  

Tereny Inwestycyjne Info
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Idealne lokalizacje pod biznes,
najatrakcyjniejsze oferty.

Sprawdź!

DĄBROWA GÓRNICZA NYSA
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Tereny Inwestycyjne w Polsce

PODSTREFA 
PRZEMYŚL 
TARNOBRZESKIEJ 
SPECJALNEJ 
STREFY 
EKONOMICZNEJ 
EURO-PARK
WISŁOSAN

Urząd Miejski 
w Przemyślu 

tel. 16 6752090  
wspolpraca@um.przemysl.pl 

www.przemysl.pl/gospodarka/podstrefaprzemysl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

- pierwszy zakład produkcyjny
- nowy inwestor
- następny przetarg maj 2012 
- 30 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych 
- działki od 2 ha
- obowiązujący mpzp 
- w budowie autostrada A4 i droga obwodowa miasta 
- przejścia graniczne
- kolej
- lotnisko 

Kompleksowe uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych 

miasta Przemyśla

KIERUNEK NA PRZEMYŚL

PRZEMYŚL

Niezależny dodatek promocyjno reklamowy przygotowany przez D&B Partners s.c. -  www.terenyinwestycyjne.info
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Regionalny Park Przemysłowy
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Invest-Park“ Podstrefa Nysa

156 hektarów 
POD INWESTYCJE 
GOŚWINOWICE - RADZIKOWICE

NYSA | Gmina Nysa położona jest między Dolny a Górny Śląskiem  
w malowniczym regionie Przedgórza Sudeckiego, na północno-wschod-
nim brzegu Jeziora Nyskiego w dolinie Nysy Kłodzkiej. Nysa jest stoli-
cą, największego w województwie opolskim, Powiatu Nyskiego liczącego  
150 000 mieszkańców. Dogodne położenie na skrzyżowaniu szlaków  
komunikacyjnych zapewnia dobre połączenie komunikacyjne z dużymi aglo-
meracjami i ośrodkami administracyjnymi Dolnego i Górnego Śląska oraz  
Republiki Czeskiej. Mieszkańcy Nysy są dynamiczni, życzliwi, ciekawi wie-
dzy, świata i otwarci na nowe wyzwania.

NYSA - GOSPODARKA | Nysa obok swoich walorów przyrodniczych  
i dziedzictwa kulturowego jest regionem o bogatej tradycji przemysłowej. 
Obecnie wiodącymi gałęziami przemysłu są branże spożywczo-cukiernicza,  
meblarska, odzieżowa oraz budowlana. Dzięki korzystnemu położeniu w po-
bliżu autostrady A-4 oraz dobrze rozwiniętej sieci drogowej tereny przezna-
czone pod inwestycje są bardzo atrakcyjne. Miasto aktywnie wspiera przed-
siębiorczość, oferując ulgi podatkowe w zależności od wielkości inwestycji 
lub ilości utworzonych nowych miejsc pracy. Utworzony został Regionalny 
Park Przemysłowy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” 
Sp. z o.o., o powierzchni 156 ha,  w dogodnej lokalizacji.

NYSA - CZAS WOLNY | Nysa to miasto z duszą, posiadające swój niepo-
wtarzalny urok. Zachwyca gości wspaniałą, historyczną architekturą, dzięki 
której zyskała przydomek „Śląski Rzym”, nazwę, która do dziś charakteryzuje 
miasto. Dla miłośników historii i dla szukających przygody entuzjastów bata-

listyki i militariów z pewnością atrakcją będą dobrze zachowane fortyfikacje 
pruskie. Twierdza Nysa to 18 doskonale zachowanych obiektów. W roczni-
cę bitwy wojsk Napoleońskich o Twierdzę Nysa organizowane jest widowi-
sko historyczno-batalistyczne. Obok wspaniałej architektury, tajemniczych 
fortyfikacji, unikalny klimat Nysy tworzy także jezioro (22km2 powierzchni), 
tzw. Nyska Riwiera, która oferuje czyste, ekologiczne środowisko, rozległe, 
piaszczyste plaże z panoramą na Góry Opawskie.

Dlaczego Nysa |
• Korzystne położenie geograficzne 
• Wykwalifikowana kadra  
• Gospodarność i pracowitość mieszkańców
•  Bezpieczne i przyjazne warunki społeczne stanowiące potencjał 
    dla rozwoju lokalnego
• Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 
• Łagodny klimat 
• Dobre połączenie komunikacyjne z autostradą A4 oraz Republiką Czeską

Nysa to urokliwe miejsce, jej dogodne położenie, walory geograficzne,  
gospodarczo-ekonomiczne, przyjazny klimat, które utwierdzają w przeko-
naniu, iż tu warto bezpiecznie lokować swoje przedsięwzięcia. Każdy kto  
podejmie decyzję o lokalizacji biznesu w Nysie może być pewien, iż znaj-
dzie tu przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju a lokalne możliwości zosta-
ną dostosowane do jego oczekiwań, ponadto zaoferowane zostaną zachę-
ty podatkowe, rzetelne i pełne informacje oraz pomoc i wsparcie podczas  
realizowania formalności.

Inwestuj w NYSIE | zapraszamy!

Urząd Miejski w Nysie  
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 
tel.: + 48 77 40 80 513, + 48 77 40 80 560, + 48 77 40 80 553 
e-mail: boi@www.nysa.pl, bzp@www.nysa.pl

NYSA | miasto, które stwarza sprzyjające 
warunki dla realizacji każdego przedsięwzięcia.

Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej “Invest-Park“

Niezależny dodatek promocyjno reklamowy przygotowany przez D&B Partners s.c. -  www.terenyinwestycyjne.info
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„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Miasto Dąbrowa Górnicza
-  Jedno z 14 miast na prawach powiatu tworzących Metropolię SILESIA, zajmującą w sumie   
  1218 km2, zamieszkaną przez 2 miliony ludności.

-  Położone 20 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego (Katowice – Pyrzowice)  
    oraz 70 km od krakowskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego (Kraków – Balice).

-  Bogata oferta inwestycyjna – ponad 400 ha, w tym działki od 0,5 ha do 259 ha,  
    przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową, mieszkaniową, hotelową oraz  
  sportowo-rekreacyjną.

-  Ponad 187 ha z ogólnej powierzchni miasta leży w granicach Katowickiej Specjalnej  
   Strefy Ekonomicznej, najbardziej efektywnej Strefy w Polsce.

- Nowe inwestycje korzystają z ulg podatkowych.

- Działa 11 910 firm, z czego 132 z kapitałem zagranicznym.

                          
                                                                                                                                                Dołącz do nich!

PARK HALLERA B – teren zabudowy usługowej
- Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu nieograniczonego  IV kwartał 2012.

- Powierzchnia: 1,1879 ha

-  Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

-  Opis nieruchomości: nieruchomość położona we wschodniej części Parku Hallera, na jego  
    obrzeżach, bezpośrednio przy ul. Katowickiej, niedaleko zjazdu z drogi krajowej DK 94 Kraków  
  – Wrocław. Teren w bliskim sąsiedztwie Aqua Parku NEMO Wodny Świat, Hali Widowiskowo 
 -Sportowej oraz Centrum Targowo-Wystawienniczego EXPO-SILESIA, trzeciego w Polsce  
     pod względem liczby organizowanych targów. Bardzo dobre miejsce na lokalizację  
   hotelu klasy biznesowej.

- Infrastruktura techniczna: możliwość podłączenia wszystkich mediów.

-  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony  
    pod zieleń urządzoną i zabudowę usługową użyteczności publicznej z zakresu    
   sportu, rekreacji i turystyki. 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21
Kontakt dla inwestorów:

Ewa Fudali-Bondel, tel. 32 295 96 97, email: efudali@idabrowa.pl                     Karolina Karlik, tel. +48 32 295 96 86, email: kkarlik@idabrowa.pl

PONIATOWSKIEGO – teren zabudowy usługowej
- Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu nieograniczonego  II – III kwartał 2012.

- Powierzchnia: 0,7540 ha

-  Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

-  Cena szacunkowa: 2.344.940,00 PLN netto

- Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona wśród zabudowy mieszkaniowej   
   jedno i wielorodzinnej oraz usługowej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się centrum administracyjne   
   (Urząd Miejski, Sąd i Prokuratura Rejonowa) i kulturalne (Pałac Kultury Zagłębia).

-  Infrastruktura techniczna: możliwość podłączenia wszystkich mediów.

-   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod  
   zabudowę usługową użyteczności publicznej i zieleń urządzoną.

Więcej ofert inwestycyjnych:  dabrowa-gornicza.com

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Niezależny dodatek promocyjno reklamowy przygotowany przez D&B Partners s.c. -  www.terenyinwestycyjne.info



5

Tereny Inwestycyjne w Polsce

Nieruchomość  przemysłowa z bocznicą kolejową i wagą samochodową 

Spychowo, ul. Juranda 23. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Powiat szczycieński. 

Działka przemysłowa o powierzchni 15,1 ha zlokalizowana w Spychowie przy ulicy Juranda 23, 
bezpośrednio przy drodze Warszawa - Mrągowo. Możliwość przekwalifikowania i wykorzystania na cele 
rekreacyjne (kompleks hotelowy) lub mieszkaniowe (osiedle). 

Budynek biurowo-hotelowy, budynki przemysłowe, czynna stacja autogazu, lokalizacja doskonała dla 
celów turystycznych. 

Baza magazynowa gazu skroplonego LPG, nieczynna instalacja technologiczna. Kompletny i sprawny  
autonomiczny system (zbiornik, pompy  spalinowe) wodnej instalacji p-poż.  Zakres demontażu instalacji 
technologicznych do uzgodnienia. Wszystkie media. 

Nieruchomość  przemysłowa

Łosice, ul. Białostocka. Województwo Mazowieckie. Powiat łosicki. 

Działka przemysłowa o powierzchni 0,4 ha zlokalizowana w Łosicach przy ulicy Białostockiej.  
Teren ogrodzony o  regularnym kształtcie, położony w przemysłowej części miasta. 

Budynki magazynowe, socjalne i warsztatowe. Wszystkie media. 

Nieruchomość  przemysłowa z bocznicą kolejową

Kłodawa, ul. Solna 1. Województwo Wielkopolskie. Powiat kolski.

Działka przemysłowa o powierzchni 3,3 ha zlokalizowana w Kłodawie przy ulicy Solnej 1.  
Teren ogrodzony. Budynki administracyjny, produkcyjny, gospodarczy, zbiornik wody p-poż. 

Baza magazynowa gazu skroplonego LPG, nieczynna instalacja technologiczna. Zakres demontażu  
instalacji technologicznych do uzgodnienia. Wszystkie media.

Działka  przemysłowa 

Padew Narodowa. Województwo Podkarpackie. Powiat mielecki. 

Działka przemysłowa o powierzchni 11,13 ha bez naniesień. 
W pobliżu magistrali LHS (tor szeroki) 

 
Kontakt  
AmeriGas Polska Sp. z o.o. ul. Modlińska 344, 03-152, Warszawa, tel. +48 22 519 19 19
Bezpośrednio: tel. +48 22 519 19 52, tel. kom. +48 519 099 108
Więcej informacji oraz kontakt e-mail na stronie: www.dzialkaprzemyslowa.com.pl

 

SPYCHOWO

ŁOSICEKŁODAWA

ŻORY PADEW 
NARODOWA

TERENY INWESTYCYJNE NA SPRZEDAŻ
Nieruchomość  przemysłowa z bocznicą kolejową i wagą samochodową

Żory, ul. Rybnicka 131E. Województwo Śląskie. Powiat Żory. 

Działka przemysłowa o powierzchni 6,3 ha zlokalizowana w Żorach przy ul. Rybnickiej. Teren ogrodzony  
o regularnym kształcie, położony w przemysłowej części miasta. Nieruchomość jest dobrze skomu-
nikowana z miastem i drogą krajową Nr. 81, blisko węzła autostrady A-1. 

Działka objęta jest ważnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i znajduję 
się na obszarze oznaczonym P (tereny rozwoju zabudowy produkcyjno-usługowej, baz, składów i maga-
zynów, bazy transportowe i sprzętowe, obiekty obsługi komunalnej w tym obiekty i urządzenia do zbiórki, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów). 

Baza magazynowa gazu skroplonego LPG, nieczynna instalacja technologiczna.  Zakres demontażu  
instalacji technologicznych do uzgodnienia. Kompletny i sprawny autonomiczny system (zbiornik, pompy 
elektryczne i spalinowe) wodnej instalacji p-poż. Wszystkie media.

Niezależny dodatek promocyjno reklamowy przygotowany przez D&B Partners s.c. -  www.terenyinwestycyjne.info
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