
Strategiczne miejsce dla Twojego biznesu.

Tereny inwestycyjne przy 

skrzy¿owaniu autostrady A1 i A4



Synergy Park to nowoczesny park biznesowo-przemys³owy oferuj¹cy tereny inwestycyjne 

przygotowane przez firmê Metropolis do zagospodarowania, we wspó³pracy z gmin¹ Giera³towice. Oprócz 

pe³nego przygotowania terenów do rozpoczêcia procesu inwestycyjnego, park zapewnia przede wszystkim 

strategiczn¹ lokalizacjê w okolicach Gliwic, przy skrzy¿owaniu autostrad A1 i A4.



Cote Azur Parfum- producent kosmetyków

ROXY SJ- firma handlowa z bran¿y technicznej

ARTECHMET- produkcja konstrukcji stalowych

ADVERTISMENT GROUP-firma z bran¿y reklamowej

Metaloskraw- firma z bran¿y obróbki skrawaniem

THORLININGS - materia³y ogniotrwa³e

KSB- wiod¹cy producent pomp 
i armatury przemys³owej

Import-Export E. Dobrzyñski - 
dystrybutor Sanit Eisenberg 
i Abusanitair

BIMS Plus  (Niemcy) -
najwiêksza 
sieæ hurtowni instalacyjnych 
w Polsce

Seen Technologie -technologie 
uzdatniania wody dla przemy-
s³u i œrodowiska

BAX - Kosmetyki - hurtownia kosmetyków

AWAX- DIA- sprzeda¿ narzêdzi do obróbki 

BPW - firma us³ugowa z bran¿y technicznej 

ENEL PC - producent urz¹dzeñ i systemów 
energoelektronicznych 

Lech-Plast - producent zbiorników przemys³owych z
tworzyw sztucznych

SAVPOL- czo³owy dystrybutor 
pó³produktów i dodatków dla 
przemys³u spo¿ywczego

Nexter  - jeden z czo³owych dys-
trybutorów farmaceutyków

Eco Trade- polski producent dodatków 
dla piekarnictwa, cukiernictwa i gastronomii

Aktualni inwestorzy

rezerwacja

Zak³ad Mechaniki JEGE  - obróbka skrawaniem



Oferta szczegó³owa terenu inwestycyjnego 

 
FORMA W£ADANIA: W£ASNOŒÆ 

POWIERZCHNIA TERENU:

Mo¿liwe jest wydzielenie dzia³ki o powierzchni dopasowanej w du¿ym zakresie do potrzeb 

Inwestora. Minimalna powierzchnia to 1.500 m2 a maksymalna powierzchnia dzia³ki dostêpnej w 

jednym fragmencie to ok. 10.000 m2. 



Podstawowe dane techniczne

Lokalizacja 
Przy skrzy¿owaniu autostrad A1 / A4 na wysokoœci Gliwic. 

Gmina Giera³towice, miejscowoœæ Przyszowice 

Komunikacja 

Przystanki autobusowe w s¹siedztwie nieruchomoœci. Bezpoœrednie po³¹czenia z Gliwicami, 

Zabrzem, Rud¹ Œl¹sk¹ i innymi miejscowoœciami. Dojazd samochodem: 

· Ruda Œl¹ska – 7 minut 

· Katowice – 20 minut 

· Gliwice – 10 minut do centrum 

Dojazd 

Komunikacja z autostradami A4 i A1 odbywa siê przez drogê krajow¹ 

44 (ul. Pszczyñska) oraz ul. Graniczn¹. Od strony pó³nocnej ul. Graniczna jest po³¹czona z 

drog¹ powiatow¹ (ul. Bojkowska). 

Wszystkie drogi dostosowane do ruchu pojazdów ciê¿arowych pod wzglêdem 

noœnoœci i promieni skrêtu.  

Energia 

elektryczna 

Energia elektryczna o mocy do 12 MW, dostêpna z punktów zasilaj¹cych zlokalizowanych 

na terenie Synergy Park. Przy³¹cze wykonuje dostawca po podpisaniu umowy. 

Woda 
Woda dostêpna z nowego wodoci¹gu Ø 220 wybudowanego wzd³u¿ ulicy Granicznej oraz 

sieci wodoci¹gowej poprowadzonej wzd³u¿ dróg wewnêtrznych.  

Gaz 

Nowa stacja redukcyjno – pomiarowa o przepustowoœci 1500 m3/h (inwestycja 

zakoñczona) oraz sieæ gazowa przesy³owa budowana wzd³u¿ ulicy Granicznej oraz dróg 

wewnêtrznych parku. 

Kanalizacja 

deszczowa 
Odprowadzenie wód deszczowych do kolektora kanalizacji deszczowej  

Kanalizacja 

sanitarna 

Zastosowanie zbiorników bezodp³ywowych lub lokalnych oczyszczalni œcieków. W zwi¹zku z 

faktem, ¿e koñczy siê budowa kanalizacji sanitarnej w ca³ej gminie Giera³towice, bêd¹ 

podejmowane starania w celu doprowadzenia kanalizacji sanitarnej do terenu Synergy 

Park. 

Warunki 

planistyczne 

Obowi¹zuj¹cy plan miejscowy dopuszczaj¹cy dzia³alnoœæ us³ugow¹, produkcyjn¹, 

magazynowanie. Podstawowe warunki: 

· Max. wysokoœæ 25 metrów 

· Powierzchnia biologicznie czynna – minimum 15 % dzia³ki 

Warunki 

geologiczne 

Grunty rodzime, brak gruntów nasypowych. W pod³o¿u nie stwierdzono wystêpowania 

gruntów nienoœnych. 

 



Podstawowe korzyœci Synergy Park:

presti¿owa lokalizacja w skali kraju, której znaczenie i wartoœæ bêd¹ ros³y w czasie

 pe³ne prawo w³asnoœci, brak ryzyka zwi¹zanego z u¿ytkowaniem wieczystym

lokalizacja w grupie renomowanych firm o profilu produkcyjnymi i handlowym

œwietny dojazd do obu autostrad, drogi krajowej 44 oraz Drogowej Trasy Œrednicowej

po³o¿enie w rozwojowej lokalizacji i estetycznym s¹siedztwie zapewnia mo¿liwoœæ szybkiej 

sprzeda¿y / wynajêcia nieruchomoœci w dobrej cenie, w ka¿dym czasie w przysz³oœci

Cena sprzeda¿y:

Cena 175 z³ / m2 + 30.000 z³ tytu³em udzia³u w drodze wewnêtrznej

do powy¿szych cen nale¿y doliczyæ podatek VAT
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