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Location of the Kostrzyn – Slubice Special Economic Zone 

 

 
 
Poland is in the top ten most attractive countries for foreign investment in the 

world according to the recent  Ernst&Young “European Attractiveness Survey 

2007”. 

The survey examined more than 800 decision makers from companies representing all 

the regions of the world, industries and business models as well as database tracking 

foreign investment projects that result in new facilities and creation of new jobs. 

Poland is perceived as the second best destination after China for foreign investment in 

production sector due to its convenient geographical location in the heart of Europe 

and competitive labour costs. 
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Kostrzyn nad Odrą 
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Kostrzyn nad Odrą is a town in western Poland, at the confluence of the Oder and 

Warta rivers, on the border with Germany. Located in the Lubuskie Voivodeship, in 

Gorzów County, it had 19,952 inhabitants as of 2007. The city has a big paper 

tradition where is the paper cluster where paper companies cooperate each other.  

From Kostrzyn is good connection with the main Polish and European cities. Big 

railroad junction is located here (north – south and west – east). Existing river port 

guarantees comfortable connections to Szczecin, Berlin or Hamburg. 

The biggest investors located here: 

ICT Poland – paper - Italy 

Arctic Paper – paper - Sweden 

Podravka – food - Croatia 

Wendre – pillows - Estonia 

Teleskop – metal – Belgium 

Olsa – automotive – Italy 

Algontec – automotive – Spain 
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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

SITE  CHECK  LIST 

Położenie   
Location  

 

Nazwa lokalizacji 
Site name 

Kostrzyn nad Odrą 

Complex nr 3 

Miasto / Gmina 
Town / Commune 

Kostrzyn nad Odrą 

Powiat 
District  

Gorzów Wlkp 

Województwo 
Province (Voivodship) 

lubuskie 

Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of 
property 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym 
kawałku) [ha]  
Max. area available (as one piece) [[[[ha]]]] 

 

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) 
Possibility for expansion (short 
description) 

Brak / none 

Cena  
Price 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]  
włączając 22% VAT 
Land price [[[[PLN/m2]]]]  
including 22% VAT 

50 PLN/m2 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 
Property 
information 

Własciciel / właściciele 
Owner(s) 

 

 

K-S SSE S.A. / K-S SEZ 

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N) 
Valid zoning plan (Y/N) 

 

Tak / Yes 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Zoning 

 

Przemysł / Industry 

Charakterystyka 
działki 
Land 
specification 

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] 
Soil class with area [[[[ha]]]] 

 

IV, V, VI 

Różnica poziomów terenu [m] 

Differences in land level [[[[m]]]] 

Teren płaski z odchyleniem 30 -40 cm 
 
Flat area, difference 30-40 cm in all 
terrain. 
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Obecne użytkowanie 
Present usage 

 

 

Brak / none 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
i gruntowych (T/N) 
Soil and underground water  
pollution (Y/N) 

N 

Odpady znajdujące się  
na terenie (T/N) 
Waste materials on site (Y/N) 

 

N 

Poziom wód gruntowych [m] 
Underground water level [[[[m]]]] 

 

 

od 0,8 do 1,5 metra / 0,8 – 1,5 meter 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 
(T/N) 
Risk of flooding or land slide (Y/N) 

n 

Przeszkody podziemne (T/N) 
Underground obstacles (Y/N) 

 

n 

Przeszkody występujące na powierzchni terenu 
(T/N) 
Ground and overhead  

obstacles (Y/N) 

n 

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) 
Ecological restrictions (Y/N) 
 

 

n 

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) 
Buildings / other constructions  

on site (Y/N)                                 

 

n 

Ograniczenia 
budowlane 
Building 
restrictions 

Procent dopuszczalnej zabudowy  
Building coverage [[[[%]]]] 

 

 

95% 

Ograniczenia wysokości budynków [m] 
Building height limit [[[[m]]]] 

 

25 metrów / 25 meters 
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Strefa buforowa [m] 
Buffer zone [[[[m]]]] 

 

 

10-15 metrów / 10-15 meters 

Inne, jeśli występują 

Others if any 

n 

Połączenia 
transportowe  
Transport 
links 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi  
i jej szerokość) 
Access road to the plot (type and  

width of access road) 

7 metrów / 7 meters 

Autostrada / droga krajowa [km] 
Nearest motorway / national  
road [[[[km]]]] 

 

35 km –  autostrada A2 / highway A2 

45 km – droga expresowa S3 / express 
road S# 

Kolej [km] 
Railway line [[[[km]]]] 

Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą 

On the area of the Kostrzyn city 

Bocznica kolejowa [km] 
Railway siding [[[[km]]]] 

 

 

Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą w 
odległości 2 km 

On the area of the Kostrzyn city on the 
distance 2 km 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 
Nearest international airport [[[[km]]]] 

 

 

Berlin – 100 km 

Goleniów – 150 km 

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] 

Nearest province capital [[[[km]]]] 

Gorzów Wlkp. – 45 km 

Istniejąca 
infrastruktura  
Existing 
infrastructure 
 

Elektryczność na terenie (T/N) 
Electricity (Y/N) 

 

y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  

      (distance from boundary) [[[[m]]]]   

Na terenie 

On the terrain 

• Napięcie  
      Voltage [[[[kV]]]]                   

 

15 KV 
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• Dostępna moc  
       Available capacity [[[[MW]]]]       

 

No data (unofficially 2 MW) 

Gaz na terenie (T/N)  
Gas (Y/N) 

 

y 

• Odległość przyłącza od granicy działki  
      Connection point  

      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

Na granicy terenu 

On the border of the terrain 

• Wartość kaloryczna  
      Calorific value [[[[MJ/Nm3]]]]  

  

E- ciepło spalania 39,5 MJ/1m3  

E - 39,5 MJ/1m3 

• Średnica rury  
      Pipe diameter [[[[mm]]]]       

 

180 mm 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[Nm3/h]]]]            

 

Brak informacji / no data 

Woda  na terenie (T/N) 
Water supply (Y/N) 

y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

Na terenie / on the terrain 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[m3/24h]]]]        

 

Standardowe ciśnienie / standard 
pressure 

Kanalizacja na terenie (T/N) 
Sewage discharge (Y/N) 

 

y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

Na terenie / on the terrain 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[m3/24h]]]]         

 

200-400 mm 

• Ograniczenie zrzutu  ścieków 
Limitation of discharge  

 

Max 200 

Odprowadzenie wód  deszczowych  
na terenie (T/N)  
Rain water discharge (Y/N) 

Niezależny kolektor deszczowy  
800-1200 mm / Independent rain 
collector 800-1200 mm 
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Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
Treatment plant (Y/N) 

Oczyszczalnia na terenie miasta 
Kostrzyn nad Odrą . treatment plant on 
the terrain of Kostrzyn city 

Telefony (T/N) 
Telephone (Y/N) 

 

y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu  
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]] 

Na terenie / on the terrain 

• Liczba dostępnych linii analogowych 
       Number of available analog     
      lines  

 

• Liczba dostępnych linii ISDN 
       Number of available ISDN lines  

            

 

Uwagi 
Comments 
 

 

Described terrain is one of the best developed in the Kostrzyn – Slubice Special 
Economic Zone taking into account infrastructure where the Zone spend much 
financial means to prepare it. Excellent location for middle companies and big 
companies to 200 employee. 

Osoba 
przygotowująca 
ofertę 
Offer  
prepared by 

Krzysztof Babij, Senior Project Manager, 0048 601278464, Babij@kssse.pl, 
language: english 
 

 

Osoby do 
kontaktu 
Contact 
person 
 

Krzysztof Babij, Senior Project Manager, 0048 601278464, Babij@kssse.pl, 
language: english  
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Kostrzyn Complex 3 
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PLOTS  
(1-2 ha) 

19/8 – 10 000 m2 
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19/10 – 10 000 m2 
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PLOTS  
(2-4 ha) 

17/11 – 32 145 m2 
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4/33 – 25 643 m2 
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4/34 – 29 350 m2 
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PLOTS  
(4-10 ha) 

18/3 (city owned) + 17/11 – 99 137 m2 
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4/33 + 4/34 – 54 993 m2 
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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

SITE  CHECK  LIST 

Położenie   
Location  

 

Nazwa lokalizacji 
Site name 

Kostrzyn nad Odrą 

Complex nr 2 

Miasto / Gmina 
Town / Commune 

Kostrzyn nad Odrą 

Powiat 
District  

Gorzów Wlkp 

Województwo 
Province (Voivodship) 

lubuskie 

Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of 
property 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym 
kawałku) [ha]  
Max. area available (as one piece) [[[[ha]]]] 

 60 ha 

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) 
Possibility for expansion (short 
description) 

Tak, o 15 ha / Yes for 15 ha 

Cena  
Price 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]  
włączając 22% VAT 
Land price [[[[PLN/m2]]]]  
including 22% VAT 

 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 
Property 
information 

Własciciel / właściciele 
Owner(s) 

 

 

K-S SSE S.A. / K-S SEZ 

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N) 
Valid zoning plan (Y/N) 

 

Tak, od 1998 r. / yes Since 1998 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Zoning 

 

Przemysł / Industry 

Charakterystyka 
działki 
Land 
specification 

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] 
Soil class with area [[[[ha]]]] 

 

IV, V, VI 

Różnica poziomów terenu [m] 

Differences in land level [[[[m]]]] 

Teren płaski z odchyleniem 30 -40 cm 
Flat area 30-40 cm difference 
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Obecne użytkowanie 
Present usage 

 

 

Tereny wolne od obudowy / none - ready 
for the investment 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
i gruntowych (T/N) 
Soil and underground water  
pollution (Y/N) 

N 

Odpady znajdujące się  
na terenie (T/N) 
Waste materials on site (Y/N) 

 

N 

Poziom wód gruntowych [m] 
Underground water level [[[[m]]]] 

 

 

od 0,8 do 1,5 metra / between 0,8 – 1,5 
meter 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 
(T/N) 
Risk of flooding or land slide (Y/N) 

n 

Przeszkody podziemne (T/N) 
Underground obstacles (Y/N) 

 

n 

Przeszkody występujące na powierzchni terenu 
(T/N) 
Ground and overhead  

obstacles (Y/N) 

n 

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) 
Ecological restrictions (Y/N) 
 

 

n 

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) 
Buildings / other constructions  

on site (Y/N)                                 

 

n 

Ograniczenia 
budowlane 
Building 
restrictions 

Procent dopuszczalnej zabudowy  
Building coverage [[[[%]]]] 

 

 

95% 

Ograniczenia wysokości budynków [m] 
Building height limit [[[[m]]]] 

 

25 metrów / 25 meters 
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Strefa buforowa [m] 
Buffer zone [[[[m]]]] 

 

 

10-15 metrów od okolicznych lasów 

10 – 15 meters from the surrounding 
forests 

Inne, jeśli występują 

Others if any 

n 

Połączenia 
transportowe  
Transport 
links 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi  
i jej szerokość) 
Access road to the plot (type and  

width of access road) 

Istnieje lokalna droga 5 m szerokości. 
Planowana jest budowa nowej drogi o 
szerokości 7m i 110 N / jedną oś 
pojazdu  

Existing local Road 5 m wide. There will 
be construction of the 7 m wide road and 
110 N/axle 

Autostrada / droga krajowa [km] 
Nearest motorway / national  
road [[[[km]]]] 

 

35 km –  autostrada A2 / highway A2 

45 km – droga expresowa S3 / express 
road S3 

1 km – droga krajowa nr 31, która 
przebiega przebiega przez miasto. / 
National Road no 31 throug the city. 

Kolej [km] 
Railway line [[[[km]]]] 

Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą w 
odległości 150 metrów 

On the terrain of Kostrzyn city, 150 m 
ditance 

Bocznica kolejowa [km] 
Railway siding [[[[km]]]] 

 

 

Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą w 
odległości 2 km 

On the terrain of Kostrzyn city, 2 km 
ditance 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 
Nearest international airport [[[[km]]]] 

 

 

Berlin – 100 km 

Goleniów – 150 km 

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] 

Nearest province capital [[[[km]]]] 

Gorzów Wlkp. – 45 km 

Istniejąca 
infrastruktura  
Existing 

Elektryczność na terenie (T/N) 
Electricity (Y/N) 

 

n 
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infrastructure 
 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  

      (distance from boundary) [[[[m]]]]   

1,5 km od lini 110 Kv / 1,5 km from the 
110 kV line 

• Napięcie  
      Voltage [[[[kV]]]]                   

 

110Kv 

• Dostępna moc  
       Available capacity [[[[MW]]]]       

 

 

Gaz na terenie (T/N)  
Gas (Y/N) 

 

n 

• Odległość przyłącza od granicy działki  
      Connection point  

      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

2 km 

• Wartość kaloryczna  
      Calorific value [[[[MJ/Nm3]]]]  

  

E- ciepło spalania 39,5 MJ/1m3  

E - 39,5 MJ/1m3 

• Średnica rury  
      Pipe diameter [[[[mm]]]]       

 

n 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[Nm3/h]]]]            

 

n 

Woda  na terenie (T/N) 
Water supply (Y/N) 

n 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

n  

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[m3/24h]]]]        

 

n 

Kanalizacja na terenie (T/N) 
Sewage discharge (Y/N) 

 

n 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

n 
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• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[m3/24h]]]]         

 

n 

• Ograniczenie zrzutu  ścieków 
Limitation of discharge  

 

n 

Odprowadzenie wód  deszczowych  
na terenie (T/N)  
Rain water discharge (Y/N) 

Lokalne rowy otwarte / local open 
ditches 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
Treatment plant (Y/N) 

Oczyszczalnia na terenie miasta 
Kostrzyn nad Odrą  w odległości 3,5 km.  

Treatment plant on the terrain of 
Kostrzyn city, distance 3,5 km. 

Telefony (T/N) 
Telephone (Y/N) 

 

n 

• Odległość przyłącza od granicy terenu  
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]] 

n 

• Liczba dostępnych linii analogowych 
       Number of available analog     
      lines  

n 

• Liczba dostępnych linii ISDN 
       Number of available ISDN lines  

            

n 

Uwagi 
Comments 
 

 

Osoba 
przygotowująca 
ofertę 
Offer  
prepared by 

Krzysztof Babij, Senior Project Manager, 0048 601278464, Babij@kssse.pl, 
language: english 
 

 

Osoby do 
kontaktu 
Contact 
person 
 

Krzysztof Babij, Senior Project Manager, 0048 601278464, Babij@kssse.pl, 
language: english  
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Kostrzyn Complex 2 
PLOTS 

(more than 10 ha) 

1325/7 – 597 055 m2 
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Nowa Sól 
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Nowa Sól is a town on the Oder River in Lubusz Voivodeship, western Poland. Nowa 

Sol is put in the crossing of national road no 3, and voivodshp’s roads 297 and 315, 

23km far from Zielona Gora. Location near the Odra River makes the possibility to 

use the river like a transport mean. City is the residence of the district, where 127 

thousand of people are living. The district consists of 11 communes, in these 7 towns. 

In Nowa Sol are living ca. 43 thousand people. It is estimated that unemployment rate 

is 20%. 

 

The biggest investors located here: 

Fatsa – automotive – Poland 

Ghedia Poland – automotive – Germany 

Nord – metal – Germany 

Funai – electronic – Japan 

AbFoods – food – UK 

Jost – automotive – Germany 

Voit  – metal – Germany 
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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

SITE  CHECK  LIST 

Położenie   
Location  

 

Nazwa lokalizacji 
Site name 

Nowa Sól 

Complex nr 1  

Miasto / Gmina 
Town / Commune 

Nowa Sól 

Powiat 
District  

 

Województwo 
Province (Voivodship) 

lubuskie 

Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of 
property 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym 
kawałku) [ha]  
Max. area available (as one piece) [[[[ha]]]] 

 

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) 
Possibility for expansion (short 
description) 

 

Cena  
Price 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]  
włączając 22% VAT 
Land price [[[[PLN/m2]]]]  
including 22% VAT 

60 PLN/m2 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 
Property 
information 

Własciciel / właściciele 
Owner(s) 

 

 

K-S SEZ 

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N) 
Valid zoning plan (Y/N) 

 

Y 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Zoning 

 

Przemysł / Industry 

Charakterystyka 
działki 
Land 
specification 

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] 
Soil class with area [[[[ha]]]] 

 

IV, V, VI 

Różnica poziomów terenu [m] 

Differences in land level [[[[m]]]] 

+- 1,5 m on whole terrain 

(poszczególne działki 0,5 metra) / 
(particular plots 0,5 m) 
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Obecne użytkowanie 
Present usage 

 

 

Nieużytki rolne /  barrens 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
i gruntowych (T/N) 
Soil and underground water  
pollution (Y/N) 

N 

Odpady znajdujące się  
na terenie (T/N) 
Waste materials on site (Y/N) 

 

N 

Poziom wód gruntowych [m] 
Underground water level [[[[m]]]] 

 

 

0,8 - 1,5 m 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 
(T/N) 
Risk of flooding or land slide (Y/N) 

n 

Przeszkody podziemne (T/N) 
Underground obstacles (Y/N) 

 

n 

Przeszkody występujące na powierzchni terenu 
(T/N) 
Ground and overhead  

obstacles (Y/N) 

n 

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) 
Ecological restrictions (Y/N) 
 

 

n 

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) 
Buildings / other constructions  

on site (Y/N)                                 

 

N  

Ograniczenia 
budowlane 
Building 
restrictions 

Procent dopuszczalnej zabudowy  
Building coverage [[[[%]]]] 

 

 

80% 

Ograniczenia wysokości budynków [m] 
Building height limit [[[[m]]]] 

 

15 m 
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Strefa buforowa [m] 
Buffer zone [[[[m]]]] 

 

 

Brak / no 

Inne, jeśli występują 

Others if any 

n 

Połączenia 
transportowe  
Transport 
links 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi  
i jej szerokość) 
Access road to the plot (type and  

width of access road) 

0,5 -1 km drogą publiczną do drogi woj. / 
public road to national road  

Autostrada / droga krajowa [km] 
Nearest motorway / national  
road [[[[km]]]] 

 

 60 km –  autostrada A2 / highway A2 

1 km – droga ekspresowa S3 / Express 
road S3 

Kolej [km] 
Railway line [[[[km]]]] 

W bezpośrednim sąsiedztwie / direct 
neighborhood 

Bocznica kolejowa [km] 
Railway siding [[[[km]]]] 

 

 

Y 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 
Nearest international airport [[[[km]]]] 

 

 

Berlin – 150 km 

 

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] 

Nearest province capital [[[[km]]]] 

Zielona Góra. – 20 km 

Istniejąca 
infrastruktura  
Existing 
infrastructure 
 

Elektryczność na terenie (T/N) 
Electricity (Y/N) 

 

y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  

      (distance from boundary) [[[[m]]]]   

W bezpośrednim sąsiedztwie / direct 
neighborhood 

• Napięcie  
      Voltage [[[[kV]]]]                   

 

20 Kv 
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• Dostępna moc  
       Available capacity [[[[MW]]]]       

 

10 MW 

Gaz na terenie (T/N)  
Gas (Y/N) 

 

Y 
 

• Odległość przyłącza od granicy działki  
      Connection point  

      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

Bezpośrednio / direct neighborhood 

• Wartość kaloryczna  
      Calorific value [[[[MJ/Nm3]]]]  

  

GZ 50  

• Średnica rury  
      Pipe diameter [[[[mm]]]]       

 

250 mm 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[Nm3/h]]]]            

 

10.000 m3 

Woda  na terenie (T/N) 
Water supply (Y/N) 

Y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

 bezpośrednio / direct neighborhood 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[m3/24h]]]]        

 

Rura / pipe 250 

Kanalizacja na terenie (T/N) 
Sewage discharge (Y/N) 

 

y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

Bezpośrednio / direct neighborhood 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[m3/24h]]]]         

 

 Rura / pipe  [fi] 500 

• Ograniczenie zrzutu  ścieków 
Limitation of discharge  

 

Niewystępuje (do celów bytowych) / no 
for social purposes 

Odprowadzenie wód  deszczowych  
na terenie (T/N)  
Rain water discharge (Y/N) 

Y 
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Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
Treatment plant (Y/N) 

Oczyszczalnia na terenie miasta Nowa 
Sól / Treatment plant on the area of 
Nowa Sol city 

Telefony (T/N) 
Telephone (Y/N) 

 

Y - dialog 

• Odległość przyłącza od granicy terenu  
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]] 

 

• Liczba dostępnych linii analogowych 
       Number of available analog     
      lines  

 

• Liczba dostępnych linii ISDN 
       Number of available ISDN lines  

            

 

Uwagi 
Comments 
 

 

Osoba 
przygotowująca 
ofertę 
Offer  
prepared by 

Krzysztof Babij, Senior Project Manager, 0048 601278464, Babij@kssse.pl, 
language: english 
 

 

Osoby do 
kontaktu 
Contact 
person 
 

Krzysztof Babij, Senior Project Manager, 0048 601278464, Babij@kssse.pl, 
language: english  
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Nowa Sól Complex 1 
(1-3 ha) 

124/3 – 12 676 m2 

 

 

 

 



  

40 
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14/1 – 21 153 m2 
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14/3 – 25 028 m2 
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(3-7 ha) 

124/5 + 121/2 – 39 028 m2 
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15+14/3 – 62 609 m2 
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14/9 – 34 197 m2 
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(more than 10 ha) 

52/10+57/6+58+59/2+52/9+64/6 -104 411 m2 
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Bytom Odrzański 
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Bytom Odrzański is a picturesque town near the Dalkowskie hills, with beautiful 

sightseeing on the Odra River meander. The town is populated with 4,400 inhabitants. 

Its unemployment rate is 20%. Bytom Odrzanski is situated within the administrative 

district of Nowa Sol. It offers administrative, educational and medical services. Bytom 

Odrzanski is crossed by the Slask – Szczecin railway line and has access to a river 

port. Bytom Odrzanski’s distance from the border crossing is 80km, from the 

Riverport is 14km, and from the railway junction is 0,5km.  

 

 

The biggest investors located here: 

Nadodrze – metal – Poland 

Dried Flowers – decorative – Poland 
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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  

SITE  CHECK  LIST 

Położenie   
Location  

 

Nazwa lokalizacji 
Site name 

Bytom Odrzański  

Miasto / Gmina 
Town / Commune 

Bytom Odrzański 

Powiat 
District  

Nowa Sól 

Województwo 
Province (Voivodship) 

lubuskie 

Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of 
property 

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym 
kawałku) [ha]  
Max. area available (as one piece) [[[[ha]]]] 

11,97 ha 

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) 
Possibility for expansion (short 
description) 

 

Cena  
Price 

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]  
włączając 22% VAT 
Land price [[[[PLN/m2]]]]  
including 22% VAT 

 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 
Property 
information 

Własciciel / właściciele 
Owner(s) 

 

 

 

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N) 
Valid zoning plan (Y/N) 

 

Y 

 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Zoning 

 

Przemysł / Industry 

Charakterystyka 
działki 
Land 
specification 

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią [ha] 
Soil class with area [[[[ha]]]] 

 

IV, V, VI 

Różnica poziomów terenu [m] 

Differences in land level [[[[m]]]] 

+- 1-4 m 
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Obecne użytkowanie 
Present usage 

 

 

Nieużytki rolne / barrens 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych  
i gruntowych (T/N) 
Soil and underground water  
pollution (Y/N) 

N 

Odpady znajdujące się  
na terenie (T/N) 
Waste materials on site (Y/N) 

 

N 

Poziom wód gruntowych [m] 
Underground water level [[[[m]]]] 

 

 

Poniżej 2 metrów  / below 2 meters 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 
(T/N) 
Risk of flooding or land slide (Y/N) 

n 

Przeszkody podziemne (T/N) 
Underground obstacles (Y/N) 

 

n 

Przeszkody występujące na powierzchni terenu 
(T/N) 
Ground and overhead  

obstacles (Y/N) 

n 

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) 
Ecological restrictions (Y/N) 
 

 

n 

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) 
Buildings / other constructions  

on site (Y/N)                                 

 

N  

Ograniczenia 
budowlane 
Building 
restrictions 

Procent dopuszczalnej zabudowy  
Building coverage [[[[%]]]] 

 

 

80% 

Ograniczenia wysokości budynków [m] 
Building height limit [[[[m]]]] 

 

15 metrów / 15 meters 
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Strefa buforowa [m] 
Buffer zone [[[[m]]]] 

 

 

n 

Inne, jeśli występują 

Others if any 

n 

Połączenia 
transportowe  
Transport 
links 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi  
i jej szerokość) 
Access road to the plot (type and  

width of access road) 

Droga woj. bezpośrednio przylegająca 
do terenu (szerokość 7 m) 

Regional road adhere to the terrain 

Autostrada / droga krajowa [km] 
Nearest motorway / national  
road [[[[km]]]] 

 

 Droga wojewódzka nr 292 

Regional Road no 292 

Kolej [km] 
Railway line [[[[km]]]] 

W bezpośrednim sąsiedztwie 
Direct neighborhood 

Bocznica kolejowa [km] 
Railway siding [[[[km]]]] 

 

 

Brak / no 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] 
Nearest international airport [[[[km]]]] 

 

 

Berlin – 210 

 

Najbliższe miasto wojewódzkie [km] 

Nearest province capital [[[[km]]]] 

Zielona Góra. – 32 km 

Istniejąca 
infrastruktura  
Existing 
infrastructure 
 

Elektryczność na terenie (T/N) 
Electricity (Y/N) 

 

y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  

      (distance from boundary) [[[[m]]]]   

W bezpośrednim sąsiedztwie 

Direct neighborhood 

• Napięcie  
      Voltage [[[[kV]]]]                   

 

20 Kv 
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• Dostępna moc  
       Available capacity [[[[MW]]]]       

 

2 MW 

Gaz na terenie (T/N)  
Gas (Y/N) 

Y (w bezpośredniej bliskości) 
Direct neighborhood 

• Odległość przyłącza od granicy działki  
      Connection point  

      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

100 metrów 

100 meters 

• Wartość kaloryczna  
      Calorific value [[[[MJ/Nm3]]]]  

  

GZ 50  

• Średnica rury  
      Pipe diameter [[[[mm]]]]       

 

[fi] 100 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[Nm3/h]]]]            

 

____________ 

Woda  na terenie (T/N) 
Water supply (Y/N) 

Y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

 bezpośrednio  

Direct neighborhood 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[m3/24h]]]]        

 

_________________ 

Kanalizacja na terenie (T/N) 
Sewage discharge (Y/N) 

 

y 

• Odległość przyłącza od granicy terenu 
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]]  

Bezpośrednio 

Direct neighborhood 

• Dostępna objętość  
      Available capacity [[[[m3/24h]]]]         

 

 ______________ 

• Ograniczenie zrzutu  ścieków 
Limitation of discharge  

 

n  
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Odprowadzenie wód  deszczowych  
na terenie (T/N)  
Rain water discharge (Y/N) 

Bezpośrednio koło oczyszczalni (50 m 
od terenu) 

Nearby the sewage plant treatment (50 
meters from terrain 

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
Treatment plant (Y/N) 

W bezpośrednim sąsiedztwie 

Direct neighborhood 

Telefony (T/N) 
Telephone (Y/N) 

 

TP 

• Odległość przyłącza od granicy terenu  
      Connection point  
      (distance from boundary) [[[[m]]]] 

 

• Liczba dostępnych linii analogowych 
       Number of available analog     
      lines  

 

• Liczba dostępnych linii ISDN 
       Number of available ISDN lines  

            

 

Uwagi 
Comments 
 

 

Osoba 
przygotowująca 
ofertę 
Offer  
prepared by 

Krzysztof Babij, Senior Project Manager, 0048 601278464, Babij@kssse.pl, 
language: english 
 

 

Osoby do 
kontaktu 
Contact 
person 
 

Krzysztof Babij, Senior Project Manager, 0048 601278464, Babij@kssse.pl, 
language: english  
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Bytom Odrzański 
PLOTS 

(more than 10 ha) 

529/4 – 119 439 m2 
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475 m

190 m

475 m

120 m

435 m

50 m

165 m

Road

 
 

 
 

 

 


