


STALOWA WOLA INVESTMENT OFFER
Plots owned by the city of Stalowa Wola located in the industrial areas

STALOWA WOLA INVESTMENT OFFER
Plots owned by the Municipality of Stalowa Wola located in the industrial areas

OFERTA INWEST YCYJNA MIASTA STALOWA WOLA 
Dzia łk i  s tanowiące własność  miasta  Sta lowa Wola  po łożone na terenach przemys łowych

OFERTA INWEST YCYJNA MIASTA STALOWA WOLA 
Dzia łk i  s tanowiące własność  Miasta  Sta lowa Wola  po łożone na terenach przemys łowych

2

Plots described in the investment offer are the property of the city of Stalowa Wola (aside from the 
plot No. 102/487, section 6 owned by the State Treasury). The plots listed in this offer are located 
in the industrial areas of the city.
The plots marked in part as Ls (forest) are required to be excluded from forestry production in order 
for the investment to start. The decision can be obtained from the Regional Directorate of State 
Forests in Lublin.
The manner of land management of real properties is determined by the local spatial development 
plans of the city of Stalowa Wola. Electronic versions of the local spatial development plans are 
available on the Public Information Bulletin of the City Office of Stalowa Wola home page: http://bip.
stalowawola.pl (“Zagospodarowanie Przestrzenne” tab).
For questions, please contact: Ryszard Sęczyk, tel. 48 15 643 35 81, e-mail: rseczyk@stalowawola.pl, 
promocja@stalowawola.pl 

Działki opisane w ofercie inwestycyjnej są własnością miasta Stalowa Wola (poza działką nr 102/487, 
obręb 6, której własnością jest Skarb Państwa). Wymienione w niniejszej ofercie inwestycyjnej dział-
ki są położone na terenach przemysłowych.
Działki oznaczone w części jako Ls (las) wymagają wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Decyzję 
można uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. 
Sposób zagospodarowania nieruchomości określają miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego miasta Stalowa Wola. Elektroniczna wersja lokalnych planów zagospodarowania prze-
strzennego jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta pod 
adresem: http://bip.stalowawola.pl (zakładka „Zagospodarowanie Przestrzenne”).
W przypadku pytań proszę kontaktować się z Ryszardem Sęczykiem, tel. 48 15 643 35 81,  
e-mail: rseczyk@stalowawola.pl, promocja@stalowawola.pl
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Plot No. 165/51, section 6                                                           
Działka nr 165/51, obręb 6   
The city of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 165/51.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 165/51

Land register: KW TB1S/00057076/7 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division 
of Land Registry
Księga wieczysta: KW TB1S/00057076/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V 
Wydział Ksiąg Wieczystych.

The property is not encumbered with any rights of third parties as well as any other obligations.                                                                                   
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, jak również żadnymi innymi zobo-
wiązaniami.  

Total area - 1.9949 ha, including: Ls - 0.4937 ha (forest area).     
Powierzchnia ogólna: 1,9949 ha, w tym powierzchnia użytków leśnych 0,4937 ha.

There is no local spatial development plan for this plot. According to the study of the municipal 
spatial development, the plot is designed for a technical production activity. The Mayor of Stalowa 
Wola at the request of a potential investor will issue a decision establishing the conditions for the 
construction.
Dla tej działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium 
zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola, działka przeznaczona jest pod działal-
ność techniczno-produkcyjnej. Prezydent Miasta Stalowej Woli na wniosek potencjalnego inwestora 
wyda decyzję ustalającą warunki zabudowy działki

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Sale of the plot by way of open tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora:
Sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

The actions needed before construction starts 
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road (Central Industrial Region street) thro-
ugh internal road located on plot No. 163, section 6 and access to technical infrastructure (supply 
of electric energy, gas, as well as water for sanitary and industrial needs and if applicable - central 
heating).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi (ul. Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego) poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 167/3, obręb 6 oraz dostęp 
do sieci uzbrojenia technicznego (dostawa energii elektrycznej, gazu, jak również wody do celów 
sanitarnych i przemysłowych i w razie potrzeby c.o.).

►
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Plot No. 102/587, section 6                                                                
Działka nr 102/587, obręb 6                  
The city of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 165/51.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/587. 

Land register: KW TB1S/00055957/3 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division 
of Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00055957/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wy-
dział Ksiąg Wieczystych.

The property is not encumbered with any rights of third parties as well as any other obligations.                                                                                   
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, jak również żadnymi innymi zo-
bowiązaniami.  

Total area - 2.2717 ha, including: Ls - 0.8023 ha (forest area). 
Powierzchnia ogólna: 2,2717 ha, w tym powierzchnia użytków leśnych 0,8023 ha.

The plot is located in the area for which local spatial development plans are applied (Special Eco-
nomic Zone). The area is intended for commercial services, manufacturing facilities, warehouses 
and storage facilities.
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne, obiek-
ty produkcyjne, składów i magazynów.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor: let as perpetual usu-
fruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is set at 25% of the 
price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usufruct of the property 
are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: oddanie 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości usta-
lonej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy: 
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-

nych i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road (Kasprzyckiego street) and access to 
technical infrastructure (supply of electric energy, gas, as well as water for sanitary and industrial 
needs and if applicable - central heating). There is a high voltage (110 kV) overhead power line that 
runs through the plot.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi (ul. Kasprzyckiego) oraz dostęp 
do sieci uzbrojenia technicznego (dostawa energii elektrycznej, gazu, jak również wody do celów 
sanitarnych i przemysłowych i w razie potrzeby c.o.). Na terenie działki przebiega napowietrzna linia 
elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV.
 ◄
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Plot No. 173, section 6                                                                    
Działka nr 173, obręb 6                                                        

The city of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 173.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 173.

Land register: KW TB1S/00055955/9 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division 
of Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00055955/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy  
w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Total area - 4.6653 ha, including: Ls - 2,2574 ha (forest area).      
Powierzchnia ogólna: 4,6653 ha, w tym powierzchnia użytków leśnych 2,2574 ha.

The plot is located in the area for which local spatial development plans are applied (Special Econo-
mic Zone and manufacturing areas). The area is intended for commercial services, manufacturing 
facilities, warehouses and storage facilities.
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (Specjalna Strefa Ekonomiczna i tereny produkcyjno-usługowe). Teren przeznaczony jest 
pod usługi komercyjne, obiekty produkcyjne, składów i magazynów.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: oddanie 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości usta-
lonej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed public road and a possibility of accessing the 
technical infrastructure (planned expansion by 2020, however, this process can be accelerated). 
There is a gas transmission pipeline (diameter: Ø100) that runs through the plot.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi publicznej oraz możliwość do-
stępu do sieci uzbrojenia technicznego (planowana rozbudowa do 2020 r., jednakże proces ten 
może zostać przyśpieszony). Po terenie działki przebiega gazociąg o średnicy Ø 100.

►
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Plot No. 102/603, section 6 and No. 102/568, section 6                                    
Działka nr 102/603, obręb 6 i 102/568, obręb 6                                    

The city of Stalowa Wola is the owner of the plots No. 102/603 and No. 102/568.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działek nr 102/603 i 102/568.

Land register: the plot No 102/603 - KW TB1S/00055955/9 and the plot 102/568 - KW 
TB1S/00055954/2 are conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division of Land Registry.

Księga wieczysta: działka nr 102/603 - KW TB1S/00055955/9 i działka nr 102/568 - KW 
TB1S/00055954/2 są prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Total area - the plot No. 102/603: Ls - 0.4169 ha (entirely forested), the plot No. 
102/568 - 3.3869 ha, including: Ls - 3.3857 ha (forest area).
Powierzchnia ogólna: działka nr 102/603 - 0,4169 ha w całości stanowi użytek Ls, 
działka nr 102/568 - 3,3869 ha, w tym powierzchnia użytków leśnych 3,3857 ha.

The plot is located in the area for which local spatial development plans are applied (Special Econo-
mic Zone). The area is intended for commercial services, manufacturing facilities, warehouses and 
storage facilities.
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne, obiekty 
produkcyjne, składów i magazynów.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usufruct 
of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: oddanie 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości ustalonej 
w przetargu.

The actions needed before construction starts
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:

• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)

• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly created internal road (Kasprzycki street) within Huta Sta-
lowa Wola S.A. It has also a possibility of accessing the technical infrastructure (planned expansion 
by 2020, however, this process can be accelerated).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi wewnętrznej (ul. Kasprzyckiego) 
na terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz możliwość dostępu do sieci uzbrojenia technicznego (plano-
wana rozbudowa do 2020 r., jednakże proces ten może zostać przyśpieszony).

◄
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Plot No. 102/698, section 6 
Działka nr 102/698, obręb 6                                               
The city of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 102/698.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/698.

Land register: KW TB1S/0005666/5 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division of 
Land Registry.
Księga wieczysta i obciążenia: KW TB1S/00056662/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej 
Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych.

The property is free of limited property rights entries.
Nieruchomość jest wolna od wpisów ograniczonego prawa rzeczowego.

Total area: 2.8320 ha entirely covered by forest. 
Powierzchnia ogólna: 2,8320 ha w całości pokryta jest lasem.

The plot is located in the area for which local spatial development plan (manufacturing and service 
areas) is applied and it is intended for production and service development.
Działka jest położona w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego (tereny produkcyjno-usługowe) i jest przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usufruct 
of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: oddanie 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości ustalo-
nej w przetargu.

The actions needed before construction starts
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:

• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)

• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road (Kasprzycki street) and a possibility of 
accessing the technical infrastructure (planned expansion by 2020, however, this process can be 
accelerated).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi (ul. Kasprzyckiego) oraz możli-
wość dostępu do sieci uzbrojenia technicznego (planowana rozbudowa do 2020 r., jednakże proces 
ten może zostać przyśpieszony).
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Plot No. 102/699, section 6                                                                 
Działka nr 102/699, obręb 6      

The city of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 102/699.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/699.

Land register: KW TB1S/0005666/5 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division of 
Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00056662/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wy-
dział Ksiąg Wieczystych.

The property is free of limited property rights entries.
Nieruchomość jest wolna od wpisów ograniczonego prawa rzeczowego.

Total area: 2.8320 ha entirely covered by forest.
Powierzchnia ogólna: 2,8320 ha w całości pokryta jest lasem.

The plot is located in the area for which local spatial development plan is applied (manufacturing and 
service areas) and it is intended for production and service development.
Działka jest położona w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego (tereny produkcyjno-usługowe) i jest przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usufruct 
of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: oddanie 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości ustalo-
nej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:

• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)

• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road (Kasprzyckiego street) and a possibility 
of accessing the technical infrastructure (planned expansion by 2020, however, this process can be 
accelerated).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi (ul. Kasprzyckiego) oraz możli-
wość dostępu do sieci uzbrojenia technicznego (planowana rozbudowa do 2020 r., jednakże proces 
ten może zostać przyśpieszony).
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Plot No. 102/695, section 6                                                               
Działka nr 102/695, obręb 6   
The city of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 102/695.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/695.  

Land register: KW TB1S/00060169/0 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division of 
Land Registry. The plot is encumbered by land easement.
Księga wieczysta: KW TB1S/00060169/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wy-
dział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest obciążona służebnością gruntową. W dziale III księgi 
wieczystej TB1S/00060169/0 wpisana jest „nieodpłatna służebność gruntowa polegająca korzy-
staniu z drogi będącej własnością HSW S.A. położonej na działce nr 102/444 w Stalowej Woli w 
obrębie nr 6, zapewniającej dostęp do działki nr ewid. 102/229 w Stalowej Woli w obrębie nr 6 z 
drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 102/408 w Stalowej Woli w obrębie nr 6”.

Total area - 1.7681 ha, including: Ba - 0.3382 ha (industrial area) and Ls - 1.4299 
ha (forest area).
Powierzchnia ogólna: 1,7681 ha, w tym: powierzchnia– 0,3382 ha Ba (tereny 
przemysłowe) i Ls - 1,4299 ha (użytki leśne).

The plot is located in the area for which local spatial development plans are applied (Special Eco-
nomic Zone). The area is intended for commercial services, manufacturing facilities, warehouses 
and storage facilities.
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne, obiek-
ty produkcyjne, składów i magazynów.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: oddanie 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości usta-
lonej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road (Kasprzyckiego street) and access to 
technical infrastructure (supply of electric energy, gas, as well as water for sanitary and industrial 
needs and if applicable - central heating).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi (ul. Kasprzyckiego) oraz dostęp 
do sieci uzbrojenia technicznego (dostawa energii elektrycznej, gazu, jak również wody do celów 
sanitarnych i przemysłowych i w razie potrzeby c.o.). ►
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Plot No. 102/697, section 6                                                                 
Działka nr 102/697, obręb 6        

The city of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 102/697.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 102/697. 

Land register: KW TB1S/00060169/0 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division 
of Land Registry. The property is encumbered by land easements that are not related to the plot.
Księga wieczysta: KW TB1S/00060169/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wy-
dział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość jest obciążona służebnościami gruntowymi, nie dotyczący-
mi działki.

Total area - 3.4421 ha, including: Ls - 1.9566 ha (forest area) and Ba - 1.4855 ha 
(industrial area).
Powierzchnia ogólna: 3,4421 ha, w tym: powierzchnia – 1,9566 ha Ls (użytki le-
śne) i Ba - 1,4855 ha (tereny przemysłowe). 

The plot is located in the area for which local spatial development plans are applied (Special Eco-
nomic Zone). The area is intended for commercial services, manufacturing facilities, warehouses 
and storage facilities.
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (Specjalna Strefa Ekonomiczna). Teren przeznaczony jest pod usługi komercyjne, obiekty 
produkcyjne, składów i magazynów.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Let as perpetual usufruct through public invitation to tender. First payment for perpetual usufruct is 
set at 25% of the price of the property established by tender. Annual payments for perpetual usu-
fruct of the property are set at 3% of the price of the property established by tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: oddanie 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowa-
nia wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Opłaty roczne  
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynoszą 3% ceny nieruchomości usta-
lonej w przetargu.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy:
• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)
• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to the newly developed road (Kasprzyckiego street) and access to 
technical infrastructure (supply of electric energy, gas, as well as water for sanitary and industrial 
needs and if applicable - central heating).
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do nowopowstałej drogi (ul. Kasprzyckiego) oraz dostęp 
do sieci uzbrojenia technicznego (dostawa energii elektrycznej, gazu, jak również wody do celów 
sanitarnych i przemysłowych i w razie potrzeby c.o.).

                                            

◄
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Plot No. 102/487, section 6                                                                 
Działka nr 102/487, obręb 6        

State Treasury is the owner of the plot No. 102/487, section 6 HSW – Zakład Zespołów Mechanicz-
nych Sp. z o.o. (in bankruptcy) is the possessor of the indicated plot (right of perpetual usufruct).
Skarb Państwa jest właścicielem działki nr 102/487, obręb 6 HSW – zlokalizowany na niej Zakład 
Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. w upadłości posiada działkę w wieczystym użytkowaniu.

Land register: KW TB1S/00037940/9 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division 
of Land Registry.
KW TB1S/00037940/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Total area – 3,6226 ha.
Powierzchnia ogólna - 3,6226 ha.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
The indicated property is mortgaged, however, due to ongoing bankruptcy proceedings, the pur-
chase of said property from the official receiver will cause the mortgage execution to be removed.
Wskazana nieruchomość jest obciążona hipoteką, jednakże w związku z prowadzonym postępowa-
niem upadłościowym, zakup działki od syndyka masy upadłościowej spowoduje zdjęcie zabezpie-
czenia hipotecznego z przedmiotowej nieruchomości.

There is no local spatial development plan for this plot.
Dla tej działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

The actions needed before construction starts: a potential investor must have a building permit in 
order to undertake construction works.
Potencjalny inwestor musi posiadać pozwolenie na budowę w celu podjęcia robót budowlanych.

The property has access to Kwiatkowski street in Stalowa Wola. Objects localized on the plot are 
equipped with the necessary technical infrastructure that allows for supply of electric energy, ther-
mal heating, gas, as well as water for sanitary and industrial needs.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Obiekty 
zlokalizowane na działce wyposażone są w niezbędną infrastrukturę techniczną, pozwalającą na 
dostawę energii elektrycznej, c.o., gazu, jak również wody do celów sanitarnych i przemysłowych.

►
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 Buildings and structures localized on the plot:
• M-5 hall – 16,238 m2 of usable floor space
• M-2 hall – 5,234 m2 of usable floor space
• warehouse for flammable materials - 286 m2 of usable floor space
• the social-office building – 2,492 m2 usable floor space
• the oil release tank building - 30 m3 of capacity
• the approach zone building to the warehouse – 310 m2 of usable floor space
• the storage yard – 1,245 m2 of usable floor space
• the storage yard - 432 m2 of usable floor space
• the storage yard - 396 m2 of usable floor space
• drilled well
• drilled well
• fence - 350 m (total length).

Budynki i budowle  zlokalizowane na działce:
• budynek hali M-5 o powierzchni użytkowej 16,238 m2

• budynek hali M-2 o powierzchni użytkowej 5,134 m2

• magazyn materiałów łatwopalnych o powierzchni użytkowej 286 m2

• budynek socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 2492 m2

• budowla zbiornika do spustu oleju o pojemności 30 m3

• budowla placu dojazdowego do magazynu o powierzchni użytkowej 310 m2

• budowla placu składowego o powierzchni użytkowej 1,245 m2

• budowla placu składowego o powierzchni użytkowej 432 m2

• budowla placu składowego o powierzchni użytkowej 396 m2

• budowla studni głębinowej wierconej
• budowla studni głębinowej wierconej
• budowla ogrodzenia o długości 350 m.
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Plot No. 903/17, section 3 and No. 903/19, section 3                                                                
Działka nr 903/17, obręb 3 i nr 903/19, obręb 3    
The city of Stalowa Wola is the owner of the plots No. 903/17 and No. 903/19.
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działek nr 903/17 i 903/19.

Land register: the plot No. 903/17 - KW TB1S/00014486/1 and the plot No. 903/19 – KW 
TB1S/00062134/0 are conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division of Land Registry.
Księga wieczysta: działka nr 903/17 - KW TB1S/00014486/1 i działka nr 903/19 - KW 
TB1S/00062134/0 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Total area: the plot No. 903/17 – 0.8238 ha, the plot No. 903/19 – 0,0340 ha. 
Powierzchnia ogólna: działka nr 903/17 0 0,8238 ha, działka nr 903/19 – 0,0340 ha.

The plots are located in the area for which local spatial development plans are applied (Downton 
housing development). The area is intended for service development (trade, food services business, 
hotel services).
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (osiedle Śródmieście). Teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową – usługi komer-
cyjne (handel, gastronomia, funkcja hotelowa).

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Sale of the plot by way of open tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: Sprzedaż 
na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act)
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy: 

• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)

• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to public road (Leśna street) and to technical infrastructure.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Leśna) oraz możliwość dostępu 
do sieci uzbrojenia technicznego.

◄
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Plot No. 906/12, section 3 
Działka nr 906/12 obręb 3    
The city of Stalowa Wola is the owner of the plot No. 906/12, section 3. 
Miasto Stalowa Wola jest właścicielem działki nr 906/12, obręb 3.

Land register: KW TB1S/00014486/1 conducted by the District Court in Stalowa Wola V Division of 
Land Registry.
Księga wieczysta: KW TB1S/00014486/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli V Wy-
dział Ksiąg Wieczystych.

Total area: Ls – 1,0970 ha (entirely covered with forest). 
Powierzchnia ogólna: Ls - 1,0970 ha (w całości pokryta jest lasem).

The plot is located in the area for which local spatial development plans are applied (area between 
Downton housing development and Stalowa Wola power plant). The area is intended for service de-
velopment (trade and craft services). 
Działka położona jest w obszarze, dla którego obowiązują miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego (obszar położony pomiędzy osiedlem Śródmieście a Elektrownią Stalowa Wola). Teren 
przeznaczony jest pod zabudowę usługową – usługi komercyjne z zakresu handlu i rzemiosła.

The form and legal basis of transferring the property to the potential investor:
Sale of the plot by way of open tender.
Forma i podstawa prawna przeniesienia nieruchomości na rzecz potencjalnego inwestora: Sprzedaż 
na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

The actions needed before construction starts: 
• exclusion from forestry production (legal basis: Farm and Woodland Conservation Act), 
• obtainment of a building permit.
Działania konieczne przed rozpoczęciem budowy: 

• wyłączenie gruntu z produkcji leśnej (ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.)

• uzyskanie pozwolenia na budowę.

The property has direct access to public road (Energetyków street) and to technical infrastructure.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Energetyków) oraz możliwość do-
stępu do sieci uzbrojenia technicznego..

◄
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Załącznik 1 
Media

ENESTA Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:
• przesyłu i dystrybucji 
• energii elektrycznej zgodnie z Koncesją nr PEE/195/728/W/3/99/MJ i Taryfą dla energii elektrycznej, 
• paliw gazowych zgodnie z Koncesją nr PPG/35/728/W/3/99/MJ i Taryfą dla gazu ziemnego wysokometanowego, 
• ciepła zgodnie z Koncesją nr PCC/873/728/W/3/99/MJ wraz ze zmianami i Taryfą dla ciepła

HSW – Wodociągi Sp. z o.o. świadczy usługi dla zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych i technologicznych przedsiębiorstw 
lokujących się na obecnym i byłym terenie HSW S.A. zaopatrywanych z sieci HSW-Wodociągi Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Spółka 
posiada niezbędne, wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne w zakresie prowadzonej działalności.
Spółka świadczy usługi w zakresie:
• dostawy wody pitnej pobieranej z własnego ujęcia wody podziemnej i uzdatnionej we własnej stacji uzdatniania
• dostawy wody przemysłowej do celów technologicznych pobieranej z własnego ujęcia wody powierzchniowej
• odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i ich oczyszczania w mechanicznej centralnej oczyszczalni ścieków.

Pozostałe szczegółowe dane dotyczące działek dostępne są na stronach 
Urzędu Miasta Stalowej Woli:
http://www.stalowawola.pl/dla-biznesu/oferta-inwestycyjna-gminy-stalowa-wola/

Remaining detailed data about plots are available on the 
Municipal Office of Stalowa Wola website:
http://www.stalowawola.pl/dla-biznesu/oferta-inwestycyjna-gminy-stalowa-wola/

Appendix 2 
Utilities

ENESTA Sp. z o.o. offers transmission and distribution services of:
• electric energy in compliance with PEE/195/728/W/3/MJ concession and electric energy tariff,
• gas fuels in compliance with PPG/35/728/W/3/99/MJ concession and methane-rich natural gas tariff,
• heat energy in compliance with PCC/873/728/W3/99/MJ concession with amendments and energy heat tariff.

HSW Wodociągi Sp. z o.o. provides services for the security of living and housing as well as technological needs of 
companies that are situating in the current and former area of HSW S.A. which is supplied by HSW Wodociągi Sp. z 
o.o. conveyance systems. The company has necessary, mandated permits required under Water Law Act in respect of 
conducting business activities.
HSW Wodociągi Sp. z o.o. provides following services:
• supply of drinking water, retrieved from own deep-water intake which is treated in own treatment plant,
• supply of industrial water for technological needs which is retrieved from own surface water intake,
• output of sewage to combined sewer system and its depuration in mechanical central sewage treatment.
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