
 

Operator ARP sp. z o.o. - oferta inwestycyjna 

Szanowni Państwo, Członkowie Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, 

Będąca członkiem Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. spółka Operator ARP  

oferuje na sprzedaż szeroki wybór nieruchomości komercyjnych, poczynając od ok. 160 ha 

działek pod inwestycje o charakterze produkcyjnym, usługowym, handlowym czy 

logistycznym, a kończąc na ofercie zakupu gotowych do wykorzystania nieruchomości 

biurowych i produkcyjnych. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą inwestycyjną dotyczącą nieruchomości 

znajdujących się w Częstochowie, Popowie Letnisku k. Warszawy, Wrocławiu, Jeleniej 

Górze, Olsztynie, Gnieźnie, Raciborzu i innych lokalizacjach, także na terenach objętych 

Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. 

Dobrze zlokalizowane, w pełni uzbrojone i korzystnie  skomunikowane tereny inwestycyjne 

zarówno typu brownfield, jak i greenfield są w stanie sprostać oczekiwaniom nawet 

najbardziej wymagających Inwestorów z różnych sektorów gospodarki. 

Tereny inwestycyjne w Częstochowie 

Przeważającą część naszej oferty stanowią tereny zlokalizowane w Częstochowie – jednym 

z największych miast centralno-południowej Polski. W promieniu 120 kilometrów od miasta 

znajduje się 5 z 15 największych polskich miast, w tym licząca 4,6 mln mieszkańców 

aglomeracja górnośląska.  

Na połowę 2018 roku zaplanowane jest zakończenie budowy jednonawowej, 

wielosegmentowej hali magazynowej na wynajem, o powierzchni zabudowy ok. 3600 m2. 

Ilość i wielkość segmentów, bram i doków przeładunkowych dla samochodów ciężarowych, 

naczep i kontenerów oraz miejsc parkingowych zależeć będzie od oczekiwań Inwestora. 
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Wizualizacja budynku magazynowego  

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na jedyną w swoim rodzaju ofertę 

inwestycyjną, dotyczącą nieruchomości zlokalizowanej w pobliżu Warszawy.  

Lokalizacja nieruchomości w Popowie Letnisko 

Nieruchomość położona w miejscowości Popowo Letnisko (obręb Huta Podgórna Popowo 

A) znajduje się ok. 50 km od centrum Warszawy, przy drodze krajowej nr 62, na odcinku 

Wierzbica (Serock) – Wyszków, na zalesionym terenie w rozwidleniu rzek Bug (ok. 4 km) 

i Narew (ok. 4 km). 

W skład nieruchomości wchodzi 75 działek gruntu o łącznej powierzchni 20,4126 ha.  

Las na terenie nieruchomości w Popowie Letnisko 
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Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W najbliższym otoczeniu 
przeważają tereny leśne i letniskowe (inne ośrodki wypoczynkowe, a także prywatne działki 
zabudowane budynkami letniskowymi). Bardzo dobre walory przyrodnicze: korzystny wpływ 
dużych obszarów leśnych (osłona przeciwwietrzna, cisza, swoisty mikroklimat), bliskie 
sąsiedztwo rzek Narwi i Bugu, sprawiły iż na okolicznych terenach przez wiele lat 
dominowała funkcja rekreacyjno – wypoczynkowa. Na sąsiadujących terenach powstało 
wiele ciekawych tras spacerowych, rowerowych, a także konnych, w dużej części 
wkomponowanych w las.  

Teren nieruchomości, piaszczysty, suchy, w większości porośnięty iglastymi i liściastymi 
drzewami, może stanowić atrakcyjne miejsce wypoczynku, uprawiania sportów i rekreacji dla 
mieszkańców Warszawy i okolic. 

Poniżej przedstawiamy przykłady innych nieruchomości, zlokalizowanych w różnych 
regionach kraju. 

 

Częstochowa   

Zawodzie Dąbie 

 
Oferta dotyczy dwóch nieruchomości położonych w regionie ulicy Korfantego. 

Możliwość nabycia całego Kompleksu, każdej z nieruchomości osobno lub kilku działek. 

Powierzchnia łączna: 45,2182 ha 

Lokalizacja: Teren jest bardzo dobrze skomunikowany z trasą DK-1. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się huta szkła GUARDIAN 

CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. i  Walcownia Blach Grubych ISD HUTA 

CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. oraz tereny SSE EURO-PARK MIELEC. 

 

Częstochowa    

Zawodzie Dąbie 

 

Oferta obejmuje siedem działek gruntu w rejonie ul. Korfantego. 

Możliwość zakupu całej nieruchomości lub jej części. 

Powierzchnia łączna: 25,5095 ha 

Lokalizacja: Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Legionów. Nieruchomość 

graniczy z terenem Walcowni Blach Grubych ISD HUTA 

CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. oraz terenami zielonymi. 
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Olsztyn 

Centrum  

  

Nieruchomość lokalowa znajdująca się w 11. kondygnacyjnym budynku administracyjno-
biurowym połączonym łącznikiem na pierwszym piętrze z budynkiem dworca PKS i PKP. Na 
lokal składają się pomieszczenia biurowe rozmieszczone na kondygnacjach 1-11 oraz 
piwnice.  

Powierzchnia lokalu: 2 526,90 m2 

Lokalizacja: Ścisłe centrum Olsztyna w tzw. węźle integracyjnym obsługującym 
pasażerów komunikacji kolejowej, autobusowej i tramwajowej. 

 
Wrocław  
Nadodrze 

 

Nieruchomość traktowana funkcjonalnie jako Zespół Dworca Wrocław Nadodrze. Bliskie 
sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny zieleni urządzonej – 
Park Staszica. Na nieruchomości zlokalizowany jest ważny węzeł komunikacyjny Wrocławia. 
Poza budynkiem głównym na nieruchomości posadowiony jest także budynek ekspedycji 
towarowej. 

Powierzchnia nieruchomości: 1,1919 ha 

Powierzchnia użytkowa budynku: 5 552,00 m2 

Lokalizacja:  Tereny śródmiejskie dzielnicy Nadodrze dobre 
skomunikowanie z drogą krajową DK-5 i trasą S5. 
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Oferujemy nie tylko atrakcyjne warunki zakupu, ale także wszechstronną pomoc na każdym 
etapie procesu inwestycyjnego. 

W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Krzysztofem Maciaszkiem, 
członkiem indywidualnym Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej i Ekspertem ds. 
Rozwoju i Inwestycji w spółce Operator ARP tel. +48 22 358 55 13, e-mail: 
kmaciaszek@operatorarp.pl  

 

Przedkładając powyższe interesujące propozycje inwestycyjne, zapraszamy do współpracy 
wszystkie zainteresowane strony. 

 

 

 
Operator ARP sp. z o.o. 

00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 

tel. (22) 35 85 500 

biurowwa@operatorarp.pl 

www.operatorarp.pl 
 

Operator ARP sp. z o.o.  

Oddział w Częstochowie 

42-207 Częstochowa ul. Koksowa 11 

tel. (34) 323 06 54 

poczta@operatorarp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności oraz 

realizacji procesów restrukturyzacji, zwiększając w ten sposób konkurencyjność polskiego przemysłu. Dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu oraz unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP S.A. wypracowała indywidualne podejście do oceny 

projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach ogólnie postrzeganych jako nieatrakcyjne lub ryzykowne. 

Oferta Grupy Kapitałowej ARP S.A. obejmuje m.in.: finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, udzielanie pożyczek 

i poręczeń, wspieranie innowacji, tereny inwestycyjne, Specjalne Strefy Ekonomiczne.  
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mailto:biurowwa@operatorarp.pl
http://www.operatorarp.pl/
mailto:poczta@operatorarp.pl

