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Oferty terenów inwestycyjnych
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MIASTO EŁK POSIADA DO SPRZEDAŻY

Urząd Miasta w Ełku Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. 87 73 26 235, 87 73 26 236, 87 73 26 155, e-mail: s.chilicki@um.elk.pl, t.szymanski@um.elk.pl 

http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/177/Nieruchomosci_przeznaczone_do_sprzedazy

TEREN POD GALERIĘ HANDLOWĄ O POWIERZCHNI 
SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M2

Położenie:
Ełk - teren położony w centrum miasta, ograniczony od północy zabudową przy 
ulicy Armii Krajowej, od południa ulicą Kościuszki, od wschodu ulicą Dąbrowskiego, 
biegnącą wzdłuż terenów PKP
Powierzchnia nieruchomości:
1,8495 ha
Cena wywoławcza:
11.468.800 zł (w tym wartość służebności w kwocie 329.800 zł) + VAT
Wadium i termin jego wniesienia:
2.200.000,00 zł do 9 grudnia 2011 r.
Termin przetargu:
14 grudnia 2011 r.

INfORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOśCI:

Właściciel:
Gmina Miasto Ełk
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego:
„Ełk – Brama Mazur”
Rodzaj zbywanych praw wg oznaczenia w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego:
Zagospodarowanie pod galerię handlową nastąpi jako przedmiot prawa własności:
9UC, 10U - teren do sprzedaży pod galerię handlową
oraz jako przedmiot prawa służebności gruntowych:
05KDW - droga dojazdowa,
7ZP - główny ciąg pieszy z podziemnym parkingiem,
8UKp - plac miejski z podziemnym parkingiem.

TERENY PRZEZNACZONE POD ZAbUDOWĘ  
HANDLOWO – USŁUGOWĄ

Położenie:
Ełk - teren położony w strefie pośredniej, przy ulicy Suwalskiej (droga krajowa  
nr 16 i 65), przy skrzyżowaniu z obwodnicą północną miasta, w niedalekiej odległości 
Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz terenów istniejących zakładów 
usługowych.

Numer i powierzchnia nieruchomości:
A:   2-1691/5 , 2-1692/7 - 1,9454 ha
B:   2-1694/7, 2-1691/6, 2-1692/5 - 1,2426 ha
C:   2-1694/5 - 0,8349 ha

Wadium i termin jego wniesienia:
A:   470.000 zł do 16 grudnia 2011 r.
B:   320.000 zł do 16 grudnia 2011 r.
C:   200.000 zł do 9 grudnia 2011 r.

INfORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOśCI:

Właściciel:
Gmina Miasto Ełk
Przeznaczenie:
Zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy pod zabudowę handlowo – 
usługową wraz z niezbędną infrastrukturą 
Sieci:
telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, elektroenergetyczna,  
kanalizacji deszczowej

Cena wywoławcza
A:   2.350.000 zł netto + VAT
B:   1.600.000 zł netto + VAT
C:   1.000.000 zł netto + VAT

Termin przetargu:
A:   20 grudnia 2011 r.
B:   20 grudnia 2011 r.
C:   15 grudnia 2011 r.

Niezależny dodatek promocyjno reklamowy przygotowany przez D&B Partners s.c. -  www.terenyinwestycyjne.info
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Największy wybór nieruchomości inwestycyjnych w Polsce 

Trójca VI, VII 
Działki nr: 202/16, 202/17, 202/18, 202/19, 202/20, 202/21, 202/22, 202/23, 202/24, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/9, 209/10

Województwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki
Gmina: Ustrzyki Dolne
Powierzchnia działki: 38,72 ha
Zabudowa: nie

Przeznaczenie: projektowane obszary przyrodniczo rekreacyjne Turnica – Arłamów. Projektowane obszary 
ograniczonego zainwestowania dla potrzeb rekreacyjnych i turystycznych, służb leśnych i straży granicznej oraz 
sezonowych wypasów.  Nieruchomość położona jest w granicy Parku Krajobrazowego Gór Słonnych
Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja – 30 km
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: Rzeszów – 105 km, Przemyśl – 30 km
Autostrada: E28 - 7 km
Kolej: Przemyśl – 30 km
Lotnisko międzynarodowe: Rzeszów- Jasionka 115 km 

Wrocław Klecina
Działki nr: 1/3, 1/4, 1/5 

Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski
Gmina: Wrocław
Powierzchnia działki: 36,06 ha
Zabudowania: nie

Przeznaczenie: nieruchomość położona na obrzeżach Wrocławia przy Węźle Bielańskim, w sąsiedztwie 
centrum handlowego „Bielany Wrocławskie”, C.H. Auchan. Teren przeznaczony pod działalność produkcyjną,  
budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport, gospodarkę magazynową i łączność
Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, linia telefoniczna
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: obrzeża Wrocławia – do centrum 10 km
Droga dojazdowa: dojazd od ulicy Czekoladowej, ul. Kwiatkowskiego i ul. Zabrodzkiej  
Autostrada: Węzeł Bielański - 0,4 km, zjazd na autostradę A4 – 1,5 km
Kolej: Wrocław – 9 km, Muchobór – 10 km, Lotnisko międzynarodowe: Wrocław Strachowice – 12 km

Województwo: lubuskie
Powiat: gorzowski
Gmina: Kłodawa 
Powierzchnia działki: 17,78 ha 
Zabudowania: nie

Przeznaczenie: działka położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 22 prowadzącej do Gdańska,  
przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową 
Media: dostęp do mediów w pasie drogowym
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: Gorzów Wlk. – 5 km od centrum 
Droga dojazdowa: droga krajowa nr 22 – bezpośrednio
Kolej: Gorzów Wlkp. – 7 km
Lotnisko międzynarodowe: Poznań Ławica – 120 km

Różanki 
Działki nr: 319/21, 319/22

Województwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Gmina: Tczew 
Powierzchnia działki: 22,68 ha
Zabudowania: nie

Przeznaczenie: teren przeznaczony pod zabudowę przemysłową uciążliwą, składową i magazynową oraz 
rzemieślniczą, usług i handlu z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych i masztów teletechnicznych
Media: dostęp do mediów – 8 km
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: Gdańsk – 30 km
Droga dojazdowa: droga krajowa nr 2
Autostrada: A1 – bezpośrednio
Kolej: Tczew – 8 km
Lotnisko międzynarodowe: Gdańsk Rębiechowo - 30 km

Swarożyn 
Działki nr: 171/35, 171/36

kim jesteśmy?
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) jest instytucją państwową, następ-
czynią utworzonej w 1992 r. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, któ-
rej Skarb Państwa powierzył restrukturyzację i prywatyzację mienia byłych  
Państwowych Gospodarstw Rolnych i Państwowego Funduszu Ziemi. 
Przejęte przez ANR nieruchomości weszły w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (ZWRSP) o łącznej powierzchni 4,7 mln ha. ANR dotychczas 
sprzedała 2 mln ha. Obecnie w Zasobie znajduje się 2,1 mln ha gruntów,  
z czego 1,6 mln ha w dzierżawie.
ANR  posiada na terenie kraju 16 oddziałów terenowych i filii. 

nasz potencjał
ANR posiada atrakcyjny pakiet nieruchomości inwestycyjnych, w skład  
których wchodzą grunty z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkanio-
we, przemysłowe, usługowe, handlowe i rekreacyjne oraz pod zalesianie  
i wydobywanie kopalin. 
Zdecydowanym atutem naszych nieruchomości inwestycyjnych jest ich  
dogodne położenie. Są to w większości grunty położone w bezpośrednim  
sąsiedztwie lub niewielkiej odległości od głównych węzłów komu-
nikacyjnych, w granicach administracyjnych miast lub w miejscach 
atrakcyjnych pod względem turystycznym i wypoczynkowym. Stwa-
rza to wyjątkową szansę na organizowanie na tych gruntach cen-
trów logistycznych, handlowo-usługowych, magazynowych, zakładów  

przemysłowych, nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, a także atrakcyjnej 
bazy sportowo-rekreacyjnej.
Duża liczba naszych działek położona jest na terenach korzystnych do tworze-
nia farm wiatrowych. 

sposób nabywania nieruchomości od ANR
- w drodze przetargu
- w trybie bezprzetargowym (dla osób posiadających prawo pierwszeństwa  
  nabycia)
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów, w tym harmonogramy  
i ogłoszenia są publikowane na stronie internetowej ANR (www.anr.gov.pl),  
w siedzibie właściwego oddziału terenowego i filii oraz  w miejscowości gdzie 
znajduje się nieruchomość.

Więcej informacji na www.anr.gov.pl

Agencja Nieruchomości Rolnych  
Biuro Prezesa
00-215 Warszawa UL. Dolańskiego 2
TEL. (22) 635 80 09 FAx (22) 635 00 60
E-MAIL: anr@anr.gov.pl
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Gaj Mały 
Działka nr: 165/6

Województwo: wielkopolskie
Powiat: szamotulski
Gmina: Obrzycko
Powierzchnia działki: 5,08 ha
Powierzchnia użytkowa: 1879 m2

Opis: Zabytkowy kompleks dworu, pałacu i parku powstał na początku XIX w., kiedy w roku 1803 właściciele 
– rodzina Raczyńskich zbudowali dwór, następnie pałac, które połączyli wieżą i przejazdem bramnym w latach 
60-tych XIX stulecia. 
Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, linia telefoniczna
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: Poznań – 45 km
Autostrada: droga wojewódzka nr 185 - bezpośrednio
Kolej: Szamotuły – 5 km
Lotnisko międzynarodowe: Poznań Ławica - 45 km 

Pensjonat „Hubertus” 

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: szczecinecki
Gmina: Biały Bór
Powierzchnia działki: 1,0718 ha
Powierzchnia użytkowa: 941 m2

Opis: Pensjonat „Hubertus” położony jest na działce powyżej 1 hektara, na terenie pięknego 130 ha parku. 
W odległości 300 m znajduje się jezioro Bielsko (długość 7 km), a 1 200 m jezioro Łobez, na którym można 
uprawiać sporty wodne korzystając z wypożyczalni różnego sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne, łódki, 
narty wodne).
Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, linia telefoniczna
Połączenia transportowe: droga krajowa nr 20 i 25 ( bezpośrednio przy drodze) kolej Biały Bór ( na miejscu)
Szczecinek 30 km, Koszalin 60 km
Lotnisko: Goleniów 170 km

Ławica
Działki nr: 184/35, 184/36, 184/37, 184/38, 184/39 

Województwo: dolnośląskie
Powiat District: kłodzki
Gmina Commune: Kłodzko
Powierzchnia działki: 17,12 ha
Powierzchnia użytkowa: 681,73 m2

Opis: Trzykondygnacyjny zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem. Murowany z kamienia i cegły, tynkowany.  
We wnętrzu zachowana jest ozdobna stolarka drzwiowa oraz sztukaterie sufitów, piec w Sali Reprezentacyjnej.  
Pałac charakteryzuje się dużymi walorami architektonicznymi o cechach manieryzmu niderlandzkiego 
Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: Kłodzko – 5 km, Wrocław – 88 km 
Autostrada: E-67 – 1,5 km, droga krajowa nr 8 – 3 km
Kolej: Kłodzko – 6 km, 
Lotnisko międzynarodowe: Wrocław Strachowice – 92 km 

Jarkowo 
Działki nr: 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15 

Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: bartoszycki
Gmina: Bartoszyce
Powierzchnia działki: 42,40 ha
Zabudowania: Nie

Przeznaczenie: Nieruchomość położona w Warmińsko-Mazurskiej SSE, przeznaczona pod funkcję produkcyjną, 
usługową, składową i handlową, tereny zieleni wysokiej, drogi dojazdowe wewnętrzne
Media: prąd, dostęp do mediów – w pobliżu
Połączenia transportowe: najbliższe miasto  Olsztyn – 70 km
Droga dojazdowa: drogi dojazdowe wewnętrzne, szerokość pasa drogowego 20 m
Autostrada: droga krajowa nr 51 – bezpośrednio
Kolej: Bartoszyce – 2 km
Lotnisko międzynarodowe: Gdańsk Rębiechowo – 200 km

Nowy Świat Sulechów 

Województwo: lubuskie
Powiat: zielonogórski
Gmina: Sulechów
Powierzchnia działki: 24,38 ha 
Zabudowania: nie

Działka nr 121/34 - 7,71 ha
Przeznaczenie: teren usług handlu i gastronomii, zakładów rzemieślniczych i wytwórczych 
Działka nr 121/37 - 16,67 ha
Przeznaczenie: teren obiektów produkcyjnych, magazynowo – składowych
Media: dostęp do mediów – 0,5 km
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: Zielona Góra – 17 km
Droga dojazdowa: dojazd z drogi wojewódzkiej nr 65 drogą gminną, Autostrada: E65 – bezpośrednio, S3 – 0,2 km 
Kolej: Sulechów – 5 km, Zielona Góra – 17 km, Lotnisko międzynarodowe: Poznań Ławica – 120 km

Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Opole
Powierzchnia działki: 15,26 ha 
Zabudowania: nie 

Przeznaczenie: nieruchomość położona w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Investpark”. 
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej (obiekty produkcyjne, składy i magazyny), zabudowy usługowej, 
komunikacji i transportu
Media: prąd, gaz, woda, kanalizacja, linia telefoniczna
Połączenia transportowe:
Autostrada: bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 46 oraz do drogi krajowej nr 45  
Kolej: Opole – 5 km
Lotnisko międzynarodowe: Wrocław – Strachowice - 75 km, Katowice - Pyrzowice – 100 km

Parzniew 
Działki nr: 6/18, 6/14, 6/16, 6/31, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 17/3 

Województwo: mazowieckie
Powiat: pruszkowski
Gmina: Brwinów 
Powierzchnia działki: 53,22 ha 
Zabudowania: nie 

Przeznaczenie: nieruchomość położona wzdłuż głównych tras wylotowych w kierunku Katowic  i Krakowa, 
przeznaczona pod przemysł, składy, usługi.
Media: elektryczność 
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: Warszawa – 22 km
Droga dojazdowa: droga gruntowa
Autostrada: droga krajowa nr 2 – 5 km, droga krajowa nr 8 – 10 km
Kolej: Brwinów – 1 km
Lotnisko międzynarodowe: Warszawa Okęcie – 25 km

Przecław
Działki nr: 303/17, 304/2, 304/3, 304/4, 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14, 304/15, 304/16 

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: policki
Gmina: Kołbaskowo 
Powierzchnia działek: 19,61 ha
Zabudowania: nie

Przeznaczenie: nieruchomości atrakcyjnie położone w odległości około 12 km od centrum Szczecina, 5 km od granicy Pol-
ski z Niemcami w Kołbaskowie. Tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjno-usługowej, składów, magazynów i baz oraz 
zabudowy centrum handlowo usługowego w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²  
Media: prąd, woda, gaz, kanalizacja, linia telefoniczna
Połączenia transportowe: najbliższe miasto: Szczecin – 12 km
Autostrada: droga krajowa nr 13 – 0,2 km, A6 – 4 km
Kolej: Szczecin – Gumieńce - 2 km
Lotnisko międzynarodowe: Szczecin Goleniów – 40 km

Opole Półwieś, ul. Północna i Partyzancka
Opole Półwieś - Działki nr 7/1, 9/21, 9/22, 9/23, 12/10 - 11,22 ha, Opole Półwieś II - Działka nr 12/17 - 4,04 ha
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przewiązką. Części te są ze sobą funkcjonalnie zwią-
zane i stanowią jedną całość (np. kotłownia w części  
południowej, stołówka z kuchnią w północnej części słu-
żą całemu budynkowi).
Obiekt częściowo podpiwniczony o zróżnicowanej ilości  
kondygnacji nadziemnych. Część hotelową tworzą  
pokoje najczęściej dwuosobowe z łazienkami lub łączone 
2 pokoje ze wspólną łazienką oraz apartamenty dwupo-
kojowe z łazienką. W łączniku na poszczególnych kon-
dygnacjach są:
- na parterze kawiarnia z osobnym wejściem z szatnią 
(niski parter), stołówka z zapleczem kuchennym
- na wysokim parterze, powyżej sale wykładowe.
W skrzydle północno - wschodnim na wysokim parterze 
2 samodzielne mieszkania dla personelu po dwa pokoje 
z kuchnią i łazienką każde. Pod nimi garaże.
Ściany murowane z cegły i z siporeksu bez ocieplenia.
Budynek gospodarczy
Budynek gospodarczy jest usytuowany w północno- 
wschodnim narożu nieruchomości i stanowi przedłuże-
nie murów oporowych od strony północnej.

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów inwestycyj-
nych zabudowanych budynkiem Domu Wczasowe-
go Włókniarz. W chwili obecnej rozpoczynamy po-

szukiwanie inwestorów pragnących nabyć przedmiotową  
nieruchomość celem modernizacji istniejącego obiektu.  
Poniżej przedstawiamy podstawowe dane dotyczące tej  
nieruchomości.
Dom Wczasowy Włókniarz jest usytuowany w Szczyrku 
Centrum przy ul. Willowej,  u podnóża południowe-
go stoku masywu Klimczoka, praktycznie w centrum 
miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią  
budynki mieszkalne wolnostojące, hotel, ośrodek zdrowia  
i tereny leśne. W pobliżu, przy ul. Beskidzkiej są  
usytuowane: dom handlowy z restauracją, sklepy, apte-
ki, urząd itp. Także stok slalomowy Beskidek z wyciągiem 
narciarskim, rzeka Żylica itp.
Nieruchomość wg planu ogólnego zagospodarowania  
przestrzennego miasta leży w jednostkach strukturalnych:
• A4.35.UL - tereny zabudowy usługowej (hotele,  
motele, domy wczasowe)
• A4/1.2/KDI -droga publiczna dojazdowa

• A6. 27 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami. Nieruchomość jest wykorzysty-
wana zgodnie z jej przeznaczeniem w planie. Reasu-
mując: ośrodek położony jest korzystnie - praktycznie  
w centrum miasta, a jednak w spokojnej okolicy bez 
zgiełku ulicy Beskidzkiej z dużym nasileniem ruchu.
Grunt tworzący nieruchomość, na którym usytuowano 
dom wczasowy stanowią dz. nr: 2698/4, 2699/4, 2700/4, 
2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2, 2733/2 2734/2, 2735/2, 
2736, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5, będące własno-
ścią Gminy Szczyrk o łącznej powierzchni 12 672 m2. 
oraz dz. nr 2804/4, będąca własnością Skarbu Państwa  
o powierzchni 2683 m2.
Budynek
Powierzchnia zabudowy                    Pz =   2 444  m2

Powierzchnia użytkowa                    Pu =   7 231 m2 
Kubatura                                                       V = 27 809 m3

Budynek wczasowy był realizowany metodą tradycyjną 
z przerwami w latach 1968-1976. Składa się z dwóch  
usytuowanych równolegle do stoku części połączo-
nych ze sobą począwszy od wysokiego parteru wzwyż,  

Dom WczasoWy Włókniarz W szczyrku 

Dom WczasoWy Włókniarz

urząd miejski w szczyrku
UL. BESKIDZKA 4, 43-370 SZCZYRK

E-mail: grunty@szczyrk.pl 
Tel. 33/ 829-50-00, fax. 33/81-78-763

www.terenyinwestycyjne.szczyrk.pl

Niezależny dodatek promocyjno reklamowy przygotowany przez D&B Partners s.c. -  www.terenyinwestycyjne.info
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” – dołącz do najlepszych!
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  
„INVEST-PARK” to administracyjnie wydzielona 
część terytorium Polski przeznaczona do prowa-
dzenia działalności gospodarczej na preferen-
cyjnych warunkach. Przedsiębiorcy inwestu-
jący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy  
Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać  
pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwe-
stycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc 
pracy w postaci ulgi w podatku dochodowym. 
Strefa oferuje również dostęp do innych form 
wspierania przedsiębiorstw w zakresie pomo-
cy publicznej.

WSSE „INVEST-PARK” powstała 15 kwietnia 1997 
roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. 
Początkowo zajmowała obszar 256 hektarów na 
terenie Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Nowej Rudy  
i Kłodzka, czyli byłego województwa wałbrzys-
kiego. Nieustające zainteresowanie znajdującymi 
się w strefie terenami inwestycyjnymi powodo-
wało konieczność jej sukcesywnego poszerzania. 
Dnia 30 września 2011 roku miało miejsce kolejne 
powiększenie terenu Strefy, tym razem o prawie 
400 hektarów. Obecnie WSSE „INVEST-PARK” to po-
nad 2000 hektarów terenów inwestycyjnych typu 
green-field obejmujących 41 podstref w czterech 
województwach południowo-zachodniej Polski. 
Najliczniej reprezentowane jest województwo dol-
nośląskie, na terenie którego zlokalizowanych jest 
25 podstref. Na terenie województwa wielkopol-
skiego znajduje się 8 podstref. Województwo opol-
skie ma 7 podstref, natomiast w województwie  
lubuskim umiejscowiona jest jedna podstrefa 
WSSE „INVEST-PARK”. Warto dodać, że wspomniane  
wyżej cztery województwa należą do najprężniej 
rozwijających się regionów Polski i tworzą niezwy-
kle chłonny, wewnętrzny rynek zbytu. 

Bogata oferta terenów inwestycyjnych WSSE  
„INVEST-PARK” to nie tylko specjalnie przygo-
towane działki typu green-field wyposażone 
w pełną infrastrukturą techniczną, ale również 
atrakcyjna oferta nieruchomości przemysłowych, 
jak również przestrzeni produkcyjnych i magazy-
nowych oraz powierzchni biurowych przeznaczo-
nych pod Centra Usług.           

WSSE „INVEST-PARK” charakteryzuje się dogod-
nym położeniem geograficznym w samym sercu 
Europy, przy czym warto zwrócić uwagę na bli-
skość granic Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Republiki Czeskiej. Podstrefy leżą w sąsiedztwie 
ważnych, międzynarodowych szlaków komuni-
kacyjnych, w tym europejskich tras drogowych 
wschód-zachód E30 i E40 oraz północ-południe 
E65 i E75, jak również europejskich linii kolejo-
wych E20 i E30. W zasięgu WSSE „INVEST-PARK” 
znajdują się również Międzynarodowe Porty 
Lotnicze we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie  
i Poznaniu, jak również podobne obiekty zloka-
lizowane we wschodnich Niemczech, w Berlinie, 
Lipsku i Dreźnie.

Region działania Strefy to obszar o długich i boga-
tych tradycjach przemysłowych, niejednokrotnie 
sięgających czasów średniowiecza. W XIX wieku 
obszar ten objęła intensywna industrializacja,  
a produkcja miejscowych zakładów wydobyw-
czych i wytwórczych trafiała niemal na wszystkie 
kontynenty. 

Ważnym czynnikiem przekonywującym kolej-
nych inwestorów jest atrakcyjny rynek pracy, 
charakteryzujący się dostępnością wykwalifi-
kowanej kadry pracowniczej, konkurencyjnymi 
kosztami pracy oraz dobrze rozwiniętym syste-

mem szkolnictwa, dostarczającym absolwentów 
szkół wyższych oraz technicznych i zawodowych. 
Na obszarze działania strefy funkcjonuje 80 
szkół wyższych kształcących ponad 380 tysięcy  
studentów. Co roku na rynek pracy trafia ponad 
80 tysięcy absolwentów. 

Przekonaliśmy już prawie 200 firm do lokowania 
inwestycji na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Zaufały nam takie firmy jak: 
Toyota, Cersanit, Faurecia, NSK, General Electric, 
Metzeler, Henkel-Ceresit, FagorMastercook, Elec-
trolux, Bosch, Bridgestone, Colgate-Palmolive, 

Cadbury, Marcegaglia oraz IBM. Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą na terenie 
WSSE „INVEST-PARK” reprezentują branże: mo-
toryzacyjną, sprzętu gospodarstwa domowego, 
elektrotechniczną, elektroniczną, maszynową, 
metalową, budowlaną, tworzyw sztucznych, 
odzieżową oraz inne. W WSSE dominują inwesty-
cje z branży motoryzacyjnej oraz sprzętu gospo-
darstwa domowego. Polskie przedsiębiorstwa 
stanowią 30% inwestycji lokowanych na terenie 
WSSE. 70% przedsiębiorców, którzy wybudowa-
li bądź budują swoje zakłady na terenie WSSE  
są przedsiębiorcami zagranicznymi. Pochodzą 
oni z Włoch, Niemiec, Szwecji, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Czech, Belgii, 
Irlandii, Portugalii, Szwajcarii, Japonii, Stanów 
Zjednoczonych, Korei Południowej, Indii oraz 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przedsię-
wzięcia inwestycyjne realizowane są w większo-
ści przez duże przedsiębiorstwa zatrudniające 
powyżej 250 pracowników. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ‘INVEST-PARK’ Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 21, 58-306 Wałbrzych, tel.(+48 74) 664 91 64, 664 91 63, fax (+48 74) 664 91 62

e-mail: invest@invest-park.com.pl , http://www.invest-park.com.pl

    Yagi Poland Faktory Sp. z o.o. / Podstrefa Żarów

    Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. / Podstrefa Wałbrzych

    Cersanit III S.A. / Podstrefa Wałbrzych
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