
WOLNA  
Hala produkcyjno-magazynowa 2000 m2 
 
Park Przemysłowy Gminy Leżajsk 



  

KTO 
Park Przemysłowy Gminy Leżajsk 
jest w pełni uzbrojonym terenem 
o pow. ok. 37 ha, przeznaczonym 
pod obiekty produkcyjne i usługi 
przemysłowe. Na terenie Parku 
działa Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, będąca podstrefą 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec 

 

GDZIE 
Grunty inwestycyjne oraz hale 
produkcyjne ulokowane są  
w miejscowości Stare Miasto,  
k. Leżajska. 

 

   

 
Park Przemysłowy Gminy Leżajsk 
zarządzany jest bezpośrednio 
przez Stare Miasto - Park Sp.  
 z o.o. 

Informacje ogólne 



Hala 2000 m2 – dostępna od zaraz! 

Działka o powierzchni 0,8598 ha z halą 2000 m2 jest : 

 objęta ważnym MPZP – tereny P/U (produkcja, handel, usługi) 

 w specjalnej strefie ekonomicznej - ulgi podatkowe do 70% 

 uzbrojona (dostęp do sieci energetycznej, wodnej, ściekowej, 

gazowej i telekomunikacyjnej) 

 bezpieczna (brak ryzyka zalewowego) 

 skomunikowana z drogą krajową i wojewódzką 

 zlokalizowana blisko obwodnicy Leżajska 

 własnością Zarządzającego Parkiem 

Wolna powierzchnia produkcyjna w specjalnej strefie 
ekonomicznej 



Hala produkcyjno-magazynowa 2000 m2  

HALA  H3 

Powierzchnia zabudowy 1993,15 m2 

Powierzchnia netto w tym: 1933,33 m2 

Powierzchnia produkcyjna 1706,61 m2 

Powierzchnia antresoli 226,72 m2 

Kubatura 15845,54 m2 

Liczba kondygnacji 1 

Wysokość 8,33 m 

Wysokość do oświetlenia 5 m 

Oddanie do użytku 2009 r 

Przeznaczenie obiektu Hala produkcyjna 
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Teren przy hali wyposażony w media  

Energia Tak 

Kanalizacja sanitarna Ø 300  

Kanalizacja deszczowa Ø 300 /Ø 600 

Woda Ø 90 /Ø 160 

Gaz Ø 40 /Ø 200 

Centralne ogrzewanie w części biurowo-socjalnej 

Napromienniki gazowe w części produkcyjnej 

Telekomunikacja tak 

Alarm tak 

Forma korzystania Najem, sprzedaż 



Położenie hali 

 

Lokalizacja: Stare Miasto (gmina wiejska Leżajsk) 

Najbliższe miasto powiatowe: Leżajsk 

Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Dzielnica przemysłowa 

Miejscowość: Stare Miasto 
Sektor A9, pow. 3,3650 ha 
Działka z halą, pow. 0,8598 ha 



Hala 2000 m2 - galeria 



wolne tereny inwestycyjne 
Tereny posiadają aktualne plany zagospodarowania przestrzennego i są wyposażone 
w pełną infrastrukturę techniczną.  
 

korzyści finansowe - zwolnienia i ulgi podatkowe 
Możliwość uzyskania czasowego zezwolenia na działalność w specjalnej strefie 
ekonomicznej i skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego. 
 

hale produkcyjne 
Dysponujemy 2 halami produkcyjno-magazynowymi o powierzchni 2000 i 3000 m2. 
Hale gotowe do  użytku. 
 

dobra lokalizacja 
Podkarpackie, powiat leżajski – w pobliżu lotniska, granicy z Ukrainą i Słowacją; 
możliwość kooperacji z firmami działającymi w Parku. 
 

niskie koszty procesu inwestycyjnego 
Ceny gruntów i koszty pracy w tym rejonie to jedne z najniższych w kraju. 
 

sprzedaż, najem, dzierżawa 
Zarządzający Parkiem jest 100% właścicielem nieruchomości inwestycyjnych; 
uregulowany stan prawny terenów pozwala dobrać formę współpracy odpowiednią 
dla inwestora. 
 

potencjał kadrowy 
Dostępność zasobów ludzkich zarówno kadry produkcyjnej jak i menedżerskiej. 

Przestrzeń dobrych inwestycji 



Park Przemysłowy Gminy Leżajsk  

  – gwarancją sukcesu Twojej firmy! 
 
 
 

Poznaj pełną ofertę 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu  

 
  

 Osoba do kontaktu:  

Paulina Pisarczyk  

Project Manager 

Tel./fax: +48 17 242 60 94 

Tel. kom. +48 501 839 020 

paulina.pisarczyk@sm-park.pl 

  

„Stare Miasto – Park” Sp. z o.o.  

Wierzawice 874,  

37-300 Leżajsk 

sm-park@sm-park.pl 

www.sm-park.pl 


