
  



Położenie: 
Sędziszów Małopolski – miasto o powierzchni 9,96 km2, liczące 7492 mieszkańców dla obszaru 

miejskiego oraz odpowiednio 144 km2 powierzchni oraz 14408 mieszkańców dla obszaru wiejskiego, 

dogodnie położone w środkowej części województwa podkarpackiego 20 kilometrów od stolicy 

województwa - Rzeszowa, przy głównych szlakach komunikacyjnych regionu – 20 kilometrów od 

międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, przy autostradzie A4, drodze krajowej nr 94 

(dawniej E4) oraz przy międzynarodowej magistrali kolejowej E30 Berlin-Kijów. 

 

 

Dojazd do strefy inwestycyjnej: 
Teren usytuowany jest w południowej części miasta i przylega bezpośrednio od strony północnej do 

drogi krajowej nr 94 (dawnej E4). Działki rozdzielone są ul. Południową o nawierzchni asfaltowej, 

którą zapewniony jest zjazd z drogi krajowej w obu kierunkach. Teren posiada dogodne połączenie 

z autostradą A4 – węzeł Sędziszów położony jest w odległości około 3 km. W odległości około 2,5 km 

znajduje się dworzec kolejowy w Sędziszowie Małopolskim. W odległości 4 km funkcjonuje także 

prywatne lądowisko udostępnione dla klientów strefy inwestycyjnej. 

 

 
 
Location: 
Sędziszów Małopolski – a city with an area of 9,96 km2 and population 7492 of inhabitants for town 

area and 144 km2 and 14408 inhabitants for rural area, located in the central part of the 

Podkarpackie Voivodeship 20 km from the capital of region – Rzeszów, near main communication 

routes – 20 km from international airport Rzeszów-Jasionka, near A4 motorway, state route no. 94 

(former route E4) and near E30 international railway Berlin-Kiev.  

 

Hot to get to the investment area: 
The area is located in the southern part of the city and is situated near the state route no. 94 (former 

route no. E4). Plots are divided by Południowa Street which has asphalt surface and it is possible to 

get to route no. 94 in both directions. The area has convenient access witch A4 motorway junction – 

which is situated about 3 km from the area. There is railway station about 2,5 from the area. Also 

there is private airfield – accessible for investment area’s customers. 

 

  



 

 

uull..  PPOOŁŁUUDDNNIIOOWWAA,,  SSĘĘDDZZIISSZZÓÓWW  MMAAŁŁOOPPOOLLSSKKII  

 

 

POŁOŻENIE: Teren położony jest na obszarze 
miasta Sędziszów Małopolski, na jego 
południowych obrzeżach, od strony północnej 
ograniczony drogą krajową nr 94, przecięty 
w układzie północ-południe ulicą Południową 

 

POWIERZCHNIA: Łącznie 85 ha (0,85 km2) 

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO: Uchwała nr XXXVII/334/14 
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim 
z dnia 7 maja 2014 r. 

 

PRZEZNACZENIE ZGODNE Z MPZP: 

P/U – Tereny produkcji i usług: 20 ha (zmiana 
planu w realizacji) 

U – Tereny usług: 9,59 ha 

U/MN – Tereny usług oraz zabudowy 
mieszkaniowej: 3,06 ha  

MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz 
usług: 1,98 ha 

MN – Teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej: 5,43 ha  

LOCATION: Area is situated in the southern part 
of Sędziszów Małopolski city. From the northern 
side of the area there is a state route no. 94 
and there is Południowa Str. between plots 

 

AREA: 85 ha (0,85 km2)  

 

LOCAL AREA DEVELOPMENT PLAN (LADP): 
adopted and in force since 7-th of may 2014 

 

INTENDED USE IN LINE WITH THE LADP:  

The area marked “P/U” form production and 
services areas – 20 ha (LADP during change) 

The area marked “U” form services areas – 
9,59 ha 

The area marked “U/MN” form services and 
housing areas – 3,06 ha 

The area marked “MN/U” form housing and 
services areas – 1,98 ha 

The area marked “MN” form housing areas – 
5,43 ha 

The area marked “US/U” form sport and 
leisure services areas – 23,68 ha (former LADP 



US/U – Tereny usług sportu i rekreacji oraz usług: 
23,68 ha (poprzedni plan – 43,68 ha) 

US – Tereny usług sportu i rekreacji: 1,77 ha 

R – Tereny rolnicze – 1,53 ha 

Z – Tereny zieleni 

 

OBECNE UŻYTKOWANIE: Tereny rolne. 

 

UZBROJENIE: Teren uzbrojony 

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: Drogą krajową nr 
94, ul. Południowa 

 

DZIAŁKI: 2016/3, 2016/4, 2016/5, 2012/20, 
2013/16, 1118, 2015  

 

WŁAŚCICIEL: osoba fizyczna, jeden właściciel 

 

FORMA UDOSTĘPNIENIA: sprzedaż/dzierżawa 

 

 

 

– 43,68 ha)  

The area marked “US” form sport and leisure 
areas – 1,77 ha 

The area marked “R” form agricultural areas – 
1,53 ha 

The area marked “Z” form green areas – 1,65 
ha 

 

CURRENT USE: Agricultural area 

 

UTILITIES: The area with utility connections 

 

TRANSPORT ACESSIBILITY: State route no. 94 and 
Południowa Str. 

 

PLOTS: 2016/3, 2016/4, 2016/5, 2012/20, 
2013/16, 1118, 2015 

 

OWNER: individual 

 

AVAILABILITY: sales / lease 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 


