
WOLNE 

powierzchnie biurowe  
o łącznym metrażu 77,81 m² 

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk 



Informacje ogólne 
 

 Park Przemysłowy Gminy Leżajsk jest w pełni 
uzbrojonym terenem o pow. ok. 39 ha, 
przeznaczonym pod obiekty produkcyjne i usługi 
przemysłowe.  

 Tereny te położone są w dwóch miejscowościach:   

    - Starym Mieście (Strefa „A’’–  o pow. ok 36 ha,        
z czego dostępnych i możliwych do  
zagospodarowania ok. 16 ha);   

    -   Wierzawicach (Strefa  „B’’–  pow. ok 3 ha). 

 Na terenie Parku działa Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, będąca podstrefą Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro-Park Mielec 

 Park Przemysłowy Gminy Leżajsk zarządzany jest 
bezpośrednio przez Stare Miasto - Park Sp. z o.o. 

 



Atuty dostępnych  

powierzchni biurowych 

 

 Objęte ważnym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego  

 Ulokowane w budynku, ze stałym dostępem do 

zasilania elektrycznego, sieci telekomunikacyjnej oraz 

pomieszczeń sanitarnych (toaleta damska i męska) 

 Osobne wejście dla najemców 

 Bezpłatny parking samochodowy 

 Utwardzony dojazd 

 Dogodne położenie  

 Możliwość umieszczenia szyldu reklamowego na 

zewnątrz budynku 



Położenie dostępnych lokali 

 

 Stare Miasto 511 

    37-300 Leżajsk 

 Hala PPGL 

 W odległości ok. 1 km 

od obwodnicy miasta 

Leżajsk  

 Ok. 3 km do centrum 

miasta Leżajsk  

 

Legenda:  

 
Teren SMP 

Hala H1 z dostępnymi biurami 

SSE Euro Park - Mielec 



Do wynajęcia od zaraz! 

 
 

 Biuro nr 1.23 o powierzchni całkowitej 17,80 m² 

 Biuro nr 1.22 o powierzchni całkowitej 22,74 m² 

 Biuro o łącznym metrażu 37,27 m² z czterema   

pomieszczeniami oddzielonymi od siebie drzwiami 

o powierzchniach :  

   - 27,35 m² (pomieszczenie nr 1.14 – szatnia męska) 

   - 1,54 m² (pomieszczenie  nr 1.17 - WC) 

   - 2,19 m² (pomieszczenie  nr 1.16 - natrysk) 

   - 6,19 m²  (pomieszczenie nr 1.15 - umywalnia męska) 

 



Dostępne   

powierzchnie  

biurowe 

Legenda: 

Rzut projektu dostępnych lokali                    

                                 biurowych 

Pomieszczenia 

wynajęte 



Galeria dostępnych powierzchni 

biurowych 



     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Park Przemysłowy  

               Gminy Leżajsk  

 – gwarancją sukcesu Twojej 

                              firmy! 

 

 

 

Aleksandra Janik – Podlaska 

Project Manager 

Tel. +48 17 242 60 94 wew. 42 

aleksandra.janik-podlaska@sm-park.pl 

 

„Stare Miasto – Park” Sp. z o.o.  

Wierzawice 874,  

37-300 Leżajsk 

sm-park@sm-park.pl 

www.sm-park.pl 

 
 

 

W celu bliższego zapoznania się  

 z ofertą prosimy o kontakt: 


