41-300 D browa Górnicza ul. Przybylaka 15
tel. +48343692700; +48665000600.
e-mail: galia.czwa@gmail.com
OFERTA WYNAJMU ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO
LEASE OFFER OF THE PRODUCTION PLANT
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Korzystna lokalizacja D browy Górniczej jako
miejsca działalno ci gospodarczej
Favorable location of D browa Górnicza as a
place of business activity

D browa Górnicza to jedno z wi kszych miast aglomeracji l skiej, oddalona zaledwie 10 km
od Katowic, 20 km od mi dzynarodowego lotniska Katowice-Pyrzowice, 60 km od Krakowa.
adna inna lokalizacja w Polsce nie oferuje takich korzy ci logistycznych. l sk to jeden z
wi kszych o rodków naukowych co gwarantuje dost p do wysoko wykwalifikowanej kadry.
Drog l dow region jest poł czony autostradami z Czechami, Słowacj , Niemcami i
Ukrain .
D browa Górnicza is one of the largest cities in the Silesian agglomeration , only 10 km away
from Katowice, 20 km from the international airport Katowice – Pyrzowice and 60 km from
Krakow. No other location in Poland can offer so many logistics benefits. Silesia is one of the
leading research centers which guarantees a constant supply of highly qualified personnel.
Wide network of motorways connects the region to Czech Republic, Slovakia, Germany and
Ukraine.
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Mapa lokalizacji miasta D browy Górniczej
The map of Silesia where the sites are situated: D browa Górnicza
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How to find us.
Mapa dojazdowa do
Galia S.A.
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Zakład przemysłowy zlokalizowany w centrum D browy Górniczej przy ulicy Przybylaka
15, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni 2,2 ha, na
działkach o numerach ewidencyjnych 6/10; 1/18 i 42. Zakład składa si z ni ej wymienionych
obiektów:
1. Budynek magazynowy o konstrukcji szkieletowo – betonowej kryty płytami
betonowymi i pap termozgrzewaln , wymiary: 14 x 50 x 9 metrów. Okna w cz ci
zachodniej z PCV, podłoga betonowa
2. Budynek socjalny pi trowy o konstrukcji murowanej kryty pap termozgrzewaln .
Okna PCV
3. Budynek produkcyjny o konstrukcji stalowej o wysoko ci 7 metrów i powierzchni 980
m² kryty blach . Okna PCV, podłoga z płytek lastrico.
4. Budynek produkcyjno – biurowy o konstrukcji stalowej w zabudowie parterowopi trowej o wymiarach 50 x 50 x 8 metrów kryty blach . Okna PCV, podłoga z płytek
lastrico i ceramicznych.
5. Budynek produkcyjny o konstrukcji murowej kryty pap termozgrzewaln o
powierzchni u ytkowej 168 m².
6. Budynek biurowy o konstrukcji murowanej kryty pap termozgrzewaln o
powierzchni u ytkowej 77 m².
7. Pawilon handlowy o konstrukcji z płyt warstwowych i powierzchni u ytkowej 66 m².
8. Budynek portierni o konstrukcji murowej kryty pap termozgrzewaln i powierzchni
u ytkowej 16 m².
Całkowita powierzchnia u ytkowa zakładu – 6 289 m².
Obiekt posiada własn infrastruktur techniczn :
9. dwustopniow stacj redukcji gazu o przepustowo ci 2000 m3/h.
10. stacj transformatorow 2x 630 kVa z mo liwo ci rozbudowy do 2MW,
- wodoci gi i kanalizacj obsługiwan przez PWiK w D browie Górniczej,
- central telefoniczn .
Wy ej wymienione działki nale do oferenta których całkowita powierzchnia wynosi
113 818 m² i istnieje mo liwo rozbudowy zakładu.
W przypadku pyta prosz o kontakt:
Czesław Madejski tel. +4834 369 2700; +48 665 000 600
e-mail: galia.czwa@gmail.com
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Industrial plant situated in the center of D browa Górnicza on 15 Przybylaka Street, located
within the Katowice Special Economic Zone . The plant covers area of 2,2 ha on plots of
following registration numbers 6/10 ; 1/18 and 42.
The plant consists of:
Warehouse - concrete frame construction covered with concrete blocks and thermally
welded membrane, size : 14 x 50 x 9 meters, PCV windows in the west wing, concrete
floor
Social building - brick construction covered with thermally welded membrane. PCV
windows
Production building - steel construction 7 meters high, usable area 980 m2 covered with
tinware. PCV windows,terrazzo tiles on the floor
Production / office building- steel construction, building partially 1 and partially 2
storeys, size 50 x 50 x 8 meters covered with tinware. PCV windows, terrazzo and
ceramic tiles on the floor
Production building- brick construction covered with thermally welded membrane,
usable area 168 m2
Office building – brick construction , covered with thermally welded membrane,
usable area 77 m2
Commercial pavilion – made of sandwiched panels, usable area 66 m2
Gatehouse building – brick construction , covered with thermally welded membrane,
usable area 16 m2

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Total usable area of the production plant is 6 289 m2.
Object has its own technical infrastructure :
9.
gas pressure reduction station average flow of 2000 m3/h
10.

-

electrical substation 2x 630 kVa with possibility to expand
water supply and sanitation operated by PWiK in D browa Górnicza
telephone exchange

The above mentioned plots belong to the tenderer and cover the area of 113 818 m2. There is
also a possibility of the expansion of the plant.
For further information please contact:
Artur Gacek on + 48 34 369 2000; +48 606 999 111
e-mail: office@polontex.com.pl
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KORZY CI INWESTOWANIA NA TERENIE KSSE
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucj wła ciw dla tych firm, które
chc skorzysta z pomocy publicznej w formie zwolnie podatkowych, ponosz c nakłady
inwestycyjne lub tworz c nowe miejsca pracy.
Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE s dostosowane do zasad
obowi zuj cych w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.
Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestuj cych w Katowickiej SSE:
Zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o:
O KOSZTY INWESTYCYJNE

KREACJ NOWYCH MIEJSC PRACY

Ł czna kwota ulgi podatkowej mo e wynie
40% poniesionych kosztów inwestycyjnych

Ł czna kwota ulgi podatkowej mo e
wynie 40% dwuletnich kosztów
zatrudnienia na nowo stworzonych
miejscach pracy w strefie

Dla małych i rednich przedsi biorstw zwolnienie podatkowe wynosi dodatkowo:
•

10 punktów procentowych brutto dla firm rednich

•

20 punktów procentowych brutto dla firm małych

W przypadku firm innych ni małe lub rednie,
rodki trwałe, których koszt nabycia zaliczany
jest do kosztów kwalifikowanych, powinny by
nowe.

-

Firma prowadzi działalno na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na
podstawie otrzymanego zezwolenia. Zezwolenie na działalno na terenie KSSE zawiera dwa
warunki, jakie inwestor musi spełni . Pierwszy – utworzenie okre lonej ilo ci nowych miejsc
pracy na terenie strefy do okre lonego dnia. Drugi – poniesienie okre lonej kwoty nakładów
inwestycyjnych na terenie strefy do okre lonego dnia. Dat realizacji tych dwóch warunków
wyznacza inwestor.
Przez nowo zatrudnionych pracowników nale y rozumie liczb pracowników zatrudnionych
po uzyskaniu zezwolenia na działalno gospodarcz w strefie, w zwi zku z realizacj nowej
inwestycji.
Przedsi biorca zobowi zuje si nie przenosi w jakiejkolwiek formie składników maj tku, z
którymi zwi zane były wydatki inwestycyjne:
•
•

przez okres 5 lat od zako czenia inwestycji w przypadku du ych przedsi biorstw
przez okres 3 lat w przypadku małych i rednich przedsi biorstw
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Inwestor zobowi zuje si prowadzi działalno

gospodarcz :

przez okres nie krótszy ni 5 lat od momentu zako czenia inwestycji,
przez okres nie krótszy ni 3 lata w przypadku małych i rednich przedsi biorstw

•
•

Inwestor zobowi zuje si utrzyma deklarowane zatrudnienie:
przez okres nie krótszy ni 5 lat od momentu zako czenia inwestycji,
przez okres nie krótszy ni 3 lata w przypadku małych i rednich przedsi biorstw

•
•

Ponadto inwestor jest zobowi zany składa spółce zarz dzaj cej stref - KSSE S.A.
comiesi czne sprawozdania, zawieraj ce informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz
wielko ci nakładów inwestycyjnych.
KSSE S.A. wykonuje okresowe, coroczne kontrole inwestorów w celu sprawdzenia
faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia.

BENEFITS OF INVESTING ON THE KSSE S.A. AREA
Katowice Special Economic Zone is the right choice for those companies, which are willing
to use the public aid in the form of the tax relief, calculated on the basis of the investment cost
or new job creation.
The tax relief granted within the Katowice SEZ is compliant with the regulations being in
force in the similar institutions operating in the European Union countries.
The income tax relief for companies investing within the Katowice SEZ:
Tax relief based upon:
THE INVESTMENT COST

THE CREATION OF NEW JOBS

The total amount of tax relief in this case is
up to 40% of investment costs

The total amount of tax relief up to 40% of
two-year labor costs for new jobs created

•

MEDIUM SIZE ENTERPRICES are granted additional 10%

•

SMALL SIZE ENTERPRICES are granted additional 20%

A company runs its business activity in the Katowice Special Economic Zone based on the
permit. Permit to provide business activity in the KSEZ includes to conditions to be met by
Investor. First – creation of certain number of new jobs in the Zone to be completed by the
date indicated in the permit. Second – investment expenditures to be incurred in the Zone by
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the date indicated in the permit. The date of accomplishment of the above mentioned
conditions is indicated by Investor.
By "new jobs" is meant the number of employees hired in the new project, after the date of
the permit issuance.
Entrepreneur undertakes not to transfer in any form, any part of the assets, related to the
investment expenditures incurred:
•
•

within the period of 5 years from the date of investment completion in case of large
enterprises
within the period of 3 years from the date of investment completion in case of medium
and small enterprises

Entrepreneur undertakes to run the business activity:
•
•

for the period not shorter than 5 years from the date of investment completion in case
of large enterprises,
for the period not shorter than 3 years from the date of investment completion in case
of medium and small enterprises

Investor undertakes to maintain the new jobs indicated in the permit:
•
•

within the period of 5 years from the date of investment completion in case of large
enterprises,
within the period of 3 years from the date of investment completion in case of medium
and small enterprises

Additionally Investor is obliged to report to the managing company of the Zone – KSSE S.A.
(KSEZ S.A.) on the monthly basis the information on the current employment and
investment.
KSSE S.A. carries out on the annual basis the periodical audits in the Zone companies, which
aim is to verify the actual capital outlays and employment.
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WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER
poz. schematu nr 1
position 1 on the sketch

PRODUCTION HALL DATA
1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej
schemacie nr 1)
Poduction hall/ warehouse( marked on sketch nr 1)

Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na

2. Location / Lokalizacja
Town / Street
Miasto / Ulica
41-300 D browa Górnicza ul. Przybylaka 15

Province (Voivodship) / Województwo
l skie

Special Economic Zone / Specjalna Strefa Ekonomiczna
TakYes
Technology / Industrial Park
Park Technologiczny / Przemysłowy
Nie/No
Website / Strona internetowa
Nie/No

3. Owner / Wła ciciel obiektu
Galia S.A.

3. 1 Contact person / Osoba do kontaktu
Name, surname

Tel:

+48 34 369 2000 , + 48 606 999 111

Imi , nazwisko
Tel:

Artur Gacek

e-mail:

Czesław Madejski

+48 34 369 2700 , + 48 665 000 600

e-mail:

galia.czwa@gmail.com

4. Basic data for production hall / Podstawowe dane dotycz ce hali produkcyjnej
4.1 Usable space (except: social and office space) / Powierzchnia u ytkowa (nie dotyczy: powierzchni socjalnych
i biurowych)
Area
Powierzchnia

700

sq.m.
2
m

Number of storeys
Liczba kondygnacji

Height
Wysoko

9

m

Year of construction
Rok budowy

1
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Floor carrying capacity
Nacisk na posadzk

1000

kg / sq.m.
2
kg / m

Year of modernization
Rok modernizacji

1997

4.2 Present technical condition / Obecny stan techniczny
•

Excellent / Doskonały

•

Good / Dobry

x

•

Average / redni

•

Poor / Słaby

sq.m.
2
m

4.3 Total area of land
Całkowita powierzchnia
terenu

5. Transport link / Poł czenia transportowe
•

Nearest motorway / National road
Najbli sza droga szybkiego ruchu / krajowa [km]

DK-1 5,0 km

•

Nearest voivodship city
Najbli sze miasto wojewódzkie [km]

Katowice -20 km

•

Nearest international airport
Najbli sze lotnisko mi dzynarodowe [km]

Katowice-Pyrzowice -25 km.

6. Infrastructure / Infrastruktura
•

Power / Elektryczno

x

•

Sewage system / Kanalizacja

•

Water / Woda

x

•

Access road for trucks / Dojazd dla ci

•

Gas / Gaz

x

•

Overhead cranes / Suwnice

•

Heating / Ogrzewanie

x

•

Railway siding / Bocznica

x
arówek

x

7. Terms of acquisition / Warunki nabycia
•

•

Ownership / Własno
Perpetual usufruct / U ytkowanie wieczyste

•

x

Lease / Wynajem

7.1 Price in EUR, including hall and land
Cena w eur, hali i działki

8. Additional information / Dodatkowe informacje

Date of the offer
Data przygotowania oferty

02.2016 r.
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WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER
poz. schematu nr 3
position 3 on the sketch

PRODUCTION HALL DATA
1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej
Production hall/ warehouse( marked on sketch nr 3)

Hala produkyjna (oznaczona na schemacie nr 3)

2. Location / Lokalizacja
Town / Street
Miasto / Ulica
41-300 D browa Górnicza ul. Przybylaka 15

Province (Voivodship) / Województwo
l skie

Special Economic Zone / Specjalna Strefa Ekonomiczna
TakYes
Technology / Industrial Park
Park Technologiczny / Przemysłowy
Nie/No
Website / Strona internetowa
Nie/No

3. Owner / Wła ciciel obiektu
Galia S.A.

3. 1 Contact person / Osoba do kontaktu
Name, surname

Tel:

+48 34 369 2000 , + 48 606 999 111

Imi , nazwisko
Tel:

Artur Gacek

e-mail:

Czesław Madejski

+48 34 369 2700 , + 48 665 000 600

e-mail:

galia.czwa@gmail.com

4. Basic data for production hall / Podstawowe dane dotycz ce hali produkcyjnej
4.1 Usable space (except: social and office space) / Powierzchnia u ytkowa (nie dotyczy: powierzchni socjalnych
i biurowych)
Area
Powierzchnia

840

sq.m.
2
m

Number of storeys
Liczba kondygnacji

Height
Wysoko

7

m

Year of construction
Rok budowy

1
1997

15

Floor carrying capacity
Nacisk na posadzk

1000

kg / sq.m.
2
kg / m

Year of modernization
Rok modernizacji

4.2 Present technical condition / Obecny stan techniczny
•

Excellent / Doskonały

•

Good / Dobry

x

•

Average / redni

•

Poor / Słaby

sq.m.
2
m

4.3 Total area of land
Całkowita powierzchnia
terenu

5. Transport link / Poł czenia transportowe
•

Nearest motorway / National road
Najbli sza droga szybkiego ruchu / krajowa [km]

DK-1 5,0 km

•

Nearest voivodship city
Najbli sze miasto wojewódzkie [km]

Katowice -20 km

•

Nearest international airport
Najbli sze lotnisko mi dzynarodowe [km]

Katowice-Pyrzowice -25 km.

6. Infrastructure / Infrastruktura
•

Power / Elektryczno

x

•

Sewage system / Kanalizacja

•

Water / Woda

x

•

Access road for trucks / Dojazd dla ci

•

Gas / Gaz

x

•

Overhead cranes / Suwnice

•

Heating / Ogrzewanie

x

•

Railway siding / Bocznica

x
arówek

x

7. Terms of acquisition / Warunki nabycia
•

•

Ownership / Własno
Perpetual usufruct / U ytkowanie wieczyste

•

x

Lease / Wynajem

7.1 Price in EUR, including hall and land
Cena w eur, hali i działki

8. Additional information / Dodatkowe informacje

Date of the offer
Data przygotowania oferty

02-2016
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WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER
poz. schematu nr 4
position 4 on the sketch

PRODUCTION HALL DATA
1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej
Production hall/warehouse ( marked on sketch nr 4)

Hala produkyjna (oznaczona na schemacie nr 4)

2. Location / Lokalizacja
Town / Street
Miasto / Ulica
41-300 D browa Górnicza ul. Przybylaka 15

Province (Voivodship) / Województwo
l skie

Special Economic Zone / Specjalna Strefa Ekonomiczna
TakYes
Technology / Industrial Park
Park Technologiczny / Przemysłowy
Nie/No
Website / Strona internetowa
Nie/No

3. Owner / Wła ciciel obiektu
Galia S.A.

3. 1 Contact person / Osoba do kontaktu
Name, surname

Tel:

+48 34 369 2000 , + 48 606 999 111

Imi , nazwisko
Tel:

Artur Gacek

e-mail:

Czesław Madejski

+48 34 369 2700 , + 48 665 000 600

e-mail:

galia.czwa@gmail.com

4. Basic data for production hall / Podstawowe dane dotycz ce hali produkcyjnej
4.1 Usable space (except: social and office space) / Powierzchnia u ytkowa (nie dotyczy: powierzchni socjalnych
i biurowych)
Area
Powierzchnia

3 740

sq.m.
2
m

Number of storeys
Liczba kondygnacji

Height
Wysoko

7

m

Year of construction
Rok budowy

2
2000
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Floor carrying capacity
Nacisk na posadzk

1000

kg / sq.m.
2
kg / m

Year of modernization
Rok modernizacji

4.2 Present technical condition / Obecny stan techniczny
•

Excellent / Doskonały

•

Good / Dobry

x

•

Average / redni

•

Poor / Słaby

sq.m.
2
m

4.3 Total area of land
Całkowita powierzchnia
terenu

5. Transport link / Poł czenia transportowe
•

Nearest motorway / National road
Najbli sza droga szybkiego ruchu / krajowa [km]

DK-1 5,0 km

•

Nearest voivodship city
Najbli sze miasto wojewódzkie [km]

Katowice -20 km

•

Nearest international airport
Najbli sze lotnisko mi dzynarodowe [km]

Katowice-Pyrzowice -25 km.

6. Infrastructure / Infrastruktura
•

Power / Elektryczno

x

•

Sewage system / Kanalizacja

•

Water / Woda

x

•

Access road for trucks / Dojazd dla ci

•

Gas / Gaz

x

•

Overhead cranes / Suwnice

•

Heating / Ogrzewanie

x

•

Railway siding / Bocznica

x
arówek

x

7. Terms of acquisition / Warunki nabycia
•

•

Ownership / Własno
Perpetual usufruct / U ytkowanie wieczyste

•

x

Lease / Wynajem

7.1 Price in EUR, including hall and land
Cena w eur, hali i działki

8. Additional information / Dodatkowe informacje

Date of the offer
Data przygotowania oferty

02.2016 r.

18

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER
poz. schematu nr 5
position 5 on the sketch

PRODUCTION HALL DATA
1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej
schemacie nr 5)
Production hall/warehouse ( marked on sketch nr 5)

Hala produkyjna - warsztatowa (oznaczona na

2. Location / Lokalizacja
Province (Voivodship) / Województwo

Town / Street
Miasto / Ulica
41-300 D browa Górnicza ul. Przybylaka 15

l skie

Special Economic Zone / Specjalna Strefa Ekonomiczna
TakYes
Technology / Industrial Park
Park Technologiczny / Przemysłowy
Nie/No
Website / Strona internetowa
Nie/No

3. Owner / Wła ciciel obiektu
Galia S.A.

3. 1 Contact person / Osoba do kontaktu
Name, surname

Tel:

+48 34 369 2000 , + 48 606 999 111

Imi , nazwisko
Tel:

Artur Gacek

e-mail:

Czesław Madejski

+48 34 369 2700 , + 48 665 000 600

e-mail:

galia.czwa@gmail.com

4. Basic data for production hall / Podstawowe dane dotycz ce hali produkcyjnej
4.1 Usable space (except: social and office space) / Powierzchnia u ytkowa (nie dotyczy: powierzchni socjalnych
i biurowych)
Area
Powierzchnia

168

sq.m.
2
m

Number of storeys
Liczba kondygnacji

Height
Wysoko

5

m

Year of construction
Rok budowy

1
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Floor carrying capacity
Nacisk na posadzk

1000

kg / sq.m.
2
kg / m

Year of modernization
Rok modernizacji

2003

4.2 Present technical condition / Obecny stan techniczny
•

Excellent / Doskonały

•

Good / Dobry

x

•

Average/ redni

•

Poor / Słaby

sq.m.
2
m

4.3 Total area of land
Całkowita powierzchnia
terenu

5. Transport link / Poł czenia transportowe
•

Nearest motorway / National road
Najbli sza droga szybkiego ruchu / krajowa [km]

DK-1 5,0 km

•

Nearest voivodship city
Najbli sze miasto wojewódzkie [km]

Katowice -20 km

•

Nearest international airport
Najbli sze lotnisko mi dzynarodowe [km]

Katowice-Pyrzowice -25 km.

6. Infrastructure / Infrastruktura
•

Power / Elektryczno

x

•

Sewage system / Kanalizacja

•

Water / Woda

x

•

Access road for trucks / Dojazd dla ci

•

Gas / Gaz

x

•

Overhead cranes / Suwnice

•

Heating / Ogrzewanie

x

•

Railway siding / Bocznica

x
arówek

x

7. Terms of acquisition / Warunki nabycia
•

•

Ownership / Własno
Perpetual usufruct / U ytkowanie wieczyste

•

x

Lease / Wynajem

7.1 Price in EUR, including hall and land
Cena w eur, hali i działki

8. Additional information / Dodatkowe informacje

Date of the offer
Data przygotowania oferty

02.2016 r.
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