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LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU  
SITE CHECK LIST 

Położenie   
Location  
 

Nazwa lokalizacji 
Site name 

Regionalny Park Przemysłowy 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 
WSSE „Invest-Park” Podstrefa Nysa  
dz. nr – 464/27 
dz. nr. – 464/28 
Special Economic Zone – WSEZ “Invest-
Park” Subzone Nysa 
plot no. 464/27 
plot no. 464/28 

Miasto / Gmina 
Town / Commune 

Gmina Nysa  
NYSA Municipality  

Powiat 
District  

NYSKI 

Województwo 
Province (Voivodship) 

OPOLSKIE 

Powierzchnia 
nieruchomości 
Area of 
property 

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

 
2,0133 hectares  

Kształt działki  
 The shape of the site 
 

Regularny prostokąt 
Regular rectangle 

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

 

Tak - możliwość powiększenia o 
sąsiednie działki ~5,6ha  
Yes - a possibility to enlarge by an 
adjacent plot ~5,6 hectares 
- plot no 464/24 (1,0086 hectares)    - 
plot no 464/29 (4,5009.hectares) 

Informacje 
dotyczące 
nieruchomości 
Property 
information 

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2  
Approx. land price PLN/m2  

~50 PLN /m2 netto + 23% VAT 
(ogółem za obydwie działki: 
1 238 179,50 PLN brutto) 
~50 PLN /m2 net + 23% VAT 
(the total price for both plots: 
1 238 179,50 PLN gross) 

Właściciel / właściciele 
Owner(s) 

 

Właściciel prywatny 
Private owner  

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

T - Uchwała Nr VIII/127/11 z dnia 26 
Maja 2011 
Y – The resolution of Town Concil in 
Nysa no VIII/127/11 of 26th May 
2011 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
Zoning 

 

7P/EE - zabudowa przemysłowa, 
składowa i magazynowa 
7P/EE  – industrial, warehouse, store 
building 



                                                                    

 

 

Charakterysty
ka działki 
Land 
specification 

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią ha 
Soil class with area ha 
 

Zgoda Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na wyłączenie z użytkowania 
rolniczego gruntu rolnego. 
 
Plot no 464/27  
R IIIb – 0,1004 hectares  
RIVa  – 0,6900 hectares 
RIVb  – 0,2044 hectares 
 
Plot no 464/28 
RIIIb – 0,2084 hectares 
RIVa – 0,3347 hectares 
RIVb – 0,2394 hectares 
RVI   – 0,2360 hectares 
 
The permission of Minister of 
Agriculture and Rural Development 
concerning the change of the soil class 

Różnica poziomów terenu m 
Differences in land level m 

Do 2 m 
Up to 2 m 

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

40m – od lutego 2018r. 
Dopuszcza się punktowe obiekty 
wysokie (maszty reklamowe, 
urządzenia technologiczne, kominy) 
o wysokości wynikającej z potrzeb 
technologii inwestycji 
40m – from February 2018 
High objects are allowed 
(technological equipment, chimneys, 
advertising towers) to a high 
according to the need of the 
technological process 

Procent dopuszczalnej zabudowy  
Building coverage  [%] 

Procent dopuszczalnej zabudowy 
max.  90%  
Powierzchnia biologicznie czynna 
min. 10% 
Building coverage  max. 90% 
Biologically active area min. 10% 

Obecne użytkowanie 
Present usage 

Użytek rolny 
Rural 

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

N 

Poziom wód gruntowych m 
Underground water level m 

 

2 m poniżej poziomu gruntu, w 
niektórych obszarach poniżej 5m 
p.p.g. 
2 m b.g.l  in some areas below 5 m b.g.l. 

 Czy były prowadzone badania 
geologiczne 
 terenu (T/N) 
 Were geological research done (Y/N)   

T 
Y 

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

N - Tereny położone poza obszarem 
zagrożenia powodziowego. 
N - Plots located out of flood area 



                                                                    

 

 

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 

Połączenia 
transportowe  
Transport links 

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

Teren przylega do drogi lokalnej 
Radzikowice – Goświnowice (szer. 
15m) 
Site is adjacent to the local road 
Radzikowice – Goświnowice (width 
15m) 
 

Autostrada / droga krajowa km 
Nearest motorway / national road km 

 

A4 – dwa połączenia autostradowe w 
odległości 37 km 
- z drogi krajowej nr 46 – 37,5km (31 
min.) 
- z drogi krajowej nr 401 – 37km (32 
min.) 
Obwodnica – łączy dwie drogi 
krajowe nr 41 i 46 – 1000m 
A4 – 2 motorway junctions – 37km 
- from the national road no. 46 – 37,5 
km (31 min) 
- from the road no. 401 -  37 km (32 
min) 
Ring road connecting 2 national roads 
no. 41 and 46  – 1000m 

Porty rzeczne i morskie w odległości do 
200 km 

 Sea and river ports located up to  200 km  

Porty rzeczne  
River Ports 
- Opole – 60km 
- Kędzierzyn Koźle – 70km 
- Wrocław – 90km 

Kolej km 
Railway line km 

Stacja kolejowa Nysa – 4km 
Linia kolejowa nr 137 Katowice -
Legnica z możliwością budowy 
bocznicy kolejowej – 100m 
Main Railway station in Nysa – 4km 
Two-line railway No. 137 Katowice-
Legnica  with the possibility of 
building railway siding – 100m 



                                                                    

 

 

Bocznica kolejowa km 
Railway siding km 

 
 

Nysa – 5km 
Teren przylega do linii kolejowej z 
możliwością budowy bocznicy. 
Nysa – 5km 
Site is adjacent to the two-line 
railway with the possibility of 
building rail siding 

Najbliższe lotnisko międzynarodowe 
km 
Nearest international airport km 

 

Wrocław – Strachowice (WRO) – 
87km 
Katowice – Pyrzowice (KTW) – 
160km 
Kraków – Balice (KRK) – 230km 
Privat airports: 
Kamień Śląski (charter flights) – 77km 
(1h)  
Nysa (ultralight  flights) –5km  (7min) 

Najbliższe miasto wojewódzkie km 
Nearest province capital km 

Opole – 60km 

Istniejąca 
infrastruktura  
Existing 
infrastructure 
 

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

 

T 
Y 

 Odległość przyłącza od granicy 
terenu 

        Connection point  (distance from  
        boundary) m   

100 m 
 

 Napięcie  
        Voltage kV                   

 

Linia istniejąca 15 kV 
Existing 15 kV line 
 

 Dostępna moc  
       Available capacity MW       
 

1,5 MW 
Istnieje możliwość zwiększenia mocy 
o kolejne 7MW poprzez budowę 
nowej linii 15 kV 
 
Operator jest w stanie określić 
możliwości na podstawie 
konkretnych danych technicznych 
podłączanych obiektów. 
 
Zapotrzebowanie na większą moc 
przyłączeniową związane jest z 
koniecznością przebudowy stacji RS 
(rozdzielnia) Radzikowice do GPZ 
(główny punkt zasilania) 
Radzikowice i budowy linii 
napowietrznej 110 kV (około 2x5km) 
 
1,5 MW 
Possibility to increase the power 
supply by another 7MW by building 
new 15kV line 
 
Operator is able to determine it on the 
basis of the specific technical data of 
the connectable objects. 
 
The demand for higher connection 
power will be connected with the 



                                                                    

 

 

necessity of alteration of RS 
(switching station) Radzikowice to 
GPZ (main supplying point) 
Radzikowice and construction of 
overhead line 110 kV (about 2 x 5 km) 

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

 

Y  

 Odległość przyłącza od granicy 
działki  

       Connection point (distance from  
       boundary) m  

1000 m 

 Wartość kaloryczna  
       Calorific value MJ/Nm3  

 

35MJ/Nm3 

 Średnica rury  
        Pipe diameter mm       

 

150 mm 
300 mm - from 2018 

 Dostępna objętość  
       Available capacity Nm3/h 
 

200 - 800 m³/h  
(wysokie, średnie, niskie ciśnienie)  
do uzgodnienia ze Spólką Gazową, 
Oddział Nysa 
Potencjalne zapotrzebowanie na gaz 

na poziomie Qh = 200-800 m3 / h, Qr 

= 818-7000 tys. M3 / rok), którego 

źródłem może być istniejący 

gazociąg średniego ciśnienia o 

średnicy DN-315 PE SDR 11, 

dostarczone z istniejącego bloku 1-go 

stopnia SRP w Goświnowicach 
200 - 800 m³/h 
(high, medium, low pressure) to be 
agreed with the Gas Company, Nysa 
Division 
Possible demand for gas on the level of 
Qh = 200-800 m3/h, Qr = 818-7000 
thousand m3/year), the source of 
which may be the existing gas pipeline 
of medium pressure having the 
diameter of Dz-315 PE SDR 11, 
supplied from the existing 1-st grade 
SRP in Goświnowice 

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

Y 

 Odległość przyłącza od granicy 
terenu 

        Connection point (distance from  
        boundary) m  

200 m 
Nowa infrastruktura w 2018 r. 
Na tym terenie zaprojektowano sieć 

wodociągową o nominalnej średnicy 

rur DN / OD 90 ÷ 160 mm, która 

zostanie podłączona do sieci 

wodociągowej miasta Nysa, co 

pozwoli osiągnąć wyższą 

przepustowość. Woda może być 

wykorzystywana do celów 

gospodarczych, społecznych i 



                                                                    

 

 

pożarowych. 

200 m 
New infrastructure will be ready in 
2018 
On the area the waterpipe network 
has been designed, having the 
nominal diameter of pipes of DN/OD 
90÷160 mm, which will be connected 
to the waterpipe network of Nysa 
town what will allow to achieve 
higher throughput. Water can be used 
for economic, social and fire 
purposes. 

 Dostępna objętość  
       Available capacity m3/24h        

 

Obecnie – 83m3/24h 
 
W 2018r. – 25l/sekunde (90m3/h) do 
uzgodnienia z Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji w Nysie 
 
Currently – 83m3/24h 
 
In 2017/2018 – 25l/second (90m3/h) 
to be agreed with  the Water and 
Sewage Company in Nysa 

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

N 
 

 Odległość przyłącza od granicy 
terenu 

        Connection point (distance from  
        boundary) m  

 

 

2000 m 
Nowa infrastruktura w 2018. 
Obecnie na etapie uzyskania 
pozwoleń na budowę. 
Na obszarze zaprojektowano sieć 

grawitacyjną kanalizacji sanitarnej, 

o nominalnej średnicy rur DN / OD 

200 mm, studnie i przepompownie 

ścieków sanitarnych. 
New infrastructure will be built in 
2017/2018 
Currently it is on a stage of building 
permission 
On the area the gravity network of 
sanitary sewage has been designed, 
having the nominal diameter of pipes 
of DN/OD 200 mm, wells and 
pumping stations of sanitary sewage. 

 Dostępna objętość  
        Available capacity m3/24h         

2018 – up to 2000m3/24h 

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

T - Gminna oczyszczalnia ścieków – 
ok. 5 km  
Odprowadzanie ścieków sanitarnych 

z terenu planowane jest poprzez 

system kanalizacyjny i dwie 

przepompownie ścieków, które będą 

odprowadzać ścieki w kierunku 

miasta. W końcowym efekcie ścieki 

sanitarne trafią do miejskiej 

oczyszczalni ścieków ustawionej jako 



                                                                    

 

 

mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków z beztlenową 

obróbką osadów o planowanej 

wydajności 28.000 m3 / dobę 
Y – Municipal Sewage system – 5km 
Disposal of sanitary sewage from the 
area is planned through a system of 
sewerage and two sewage pumping 
stations, which will press sewage 
towards the city. In the final result, 
sanitary sewage will go to municipal 
sewage treatment established as a 
mechanical-biological sewage 
treatment plant with anaerobic 
processing of sediments with planned 
capacity of 28.000 m3/day 

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

T - obok SSE istnieje sieć 

telekomunikacyjna przebiegająca 

przez drogę Nysa-Radzikowice. 

Zgodnie z roboczym projektem sieci 

telekomunikacyjnej planowana jest 

zmiana istniejących kabli 

telekomunikacyjnych. 
Y- alongside the SSE the 
telecommunication network exists, 
passing through the Nysa-
Radzikowice road. According to the 
working design of telecommunication 
network the alteration of existing 
telecommunication cables is planned. 

 Odległość przyłącza od granicy 
terenu  

        Connection point (distance from  
        boundary) m 

1000 m - kabel światłowodowy do 1 
Gb - czas realizacji do 3 miesięcy 
1000 m - fiber optic cable up to 1 Gb – 
time of realization up to 3 months 

Uwagi 
Comments 

Lokalizacja 

Nysa położona jest w dolinie Nysy-Kłodzkiej w południowo – zachodniej części 

Polski w województwie opolskim. Opolszczyzna jest dogodnie usytuowana 

pomiędzy Dolnym i Górnym Śląskiem. Tylko 90 km od międzynarodowego lotniska 

we Wrocławiu i 165 km w Katowicach. Autostrada A4, która jest główną arterią 

wschód-zachód prowadzącą do Berlina, Drezna i Krakowa oraz na Ukrainę - jest 

dogodnie blisko, a miasto znajduje się również na trasach krajowych nr 46 i 41. 

Drogi te łączą wschodnią i zachodnią Polskę. Trasa 46 znana jest jako „Szlak 
staropolski” i łączy region z Warszawą, a także z obszarami turystycznymi i 

uzdrowiskami czeskich i polskich Sudetów oraz Kotliny Kłodzkiej, a drugi z kolei 

nosi nazwę „Trasa Podsudecka” (trasy nr 46, 41 i 40). Drogi te łączą trzy 

południowo – zachodnie regiony Polski: Dolny Śląsk, Opole i Śląsk. 

 

Edukacja 

W województwie opolskim działa 8 uniwersytetów, a Nysa jest jedynym małym 

miastem regionalnym, które może zaoferować wyższe wykształcenie 

uniwersyteckie.  Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie oferuje naukę na wielu 

kierunkach, takich jak: zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka, angielski i 

niemiecki, finanse korporacyjne i wiele innych. 

W Nysie funkcjonują również szkoły średnie, w których młodzi ludzie mogą uzyskać 

specjalistyczne wykształcenie w wielu dziedzinach. Centrum Praktycznej i 



                                                                    

 

 

Ustawicznej Nauki Zawodu w Nysie oferuje liczne kursy zawodowe w takich 

zawodach jak: mechanik, mechanika samochodowa, elektrotechnika samochodowa,  

Zaawansowane spawanie (TIG i MAG), elektryczne, operator obrabiarek, monter 

maszyn i urządzeń, ślusarz, blacharz samochodowy, stolarz, malarz, krawiec 

(projektowanie komputerowe i szycie) itp. 

Szkoła może dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb. Szkolenie może 

odbywać się w zakładzie inwestora lub w pracowniach szkolnych. Program 

edukacyjny może być dopasowany do potrzeb inwestora. Realizacja programów 

szkoleniowych jest dostosowywana we współpracy z przedsiębiorcą. 

 

Siła robocza 

Stopa bezrobocia w Gminie Nysa wynosi 10%, a wielu pracowników szuka lepszych 

miejsc pracy. Urząd Pracy w Nysie oferuje pomoc w procesie rekrutacji i 

profesjonalnym szkoleniu personelu zgodnie z wymaganiami inwestora. 

Wynagrodzenia za pracę w Nysie są znacznie niższe niż w innych regionach. 

 

Wsparcie finansowe 

Gmina Nysa oferuje najlepsze warunki finansowe. Oprócz standardowej pomocy 

dostępnej w całej Polsce, Nysa nie narzuca żadnego limitu czasowego na odliczenie 

ulgi podatkowej od nieruchomości.  
 

Wsparcie finansowe dostępne dla inwestora 

Zwolnienie z podatku dochodowego 

Teren znajduje się w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK. Działalność 

gospodarcza prowadzona na terenie WSSE otrzymuje pomoc państwa w postaci 

zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna kwota ulgi jest obliczana jako 

procent wydatków na nową inwestycję lub 2-letnie koszty zatrudnienia nowych 

pracowników. 

 

Pomoc regionalna w Nysie  

Zwolnienia z podatku od nieruchomości za budynki i budowle lub ich części, które 

powstały w wyniku nowej inwestycji o charakterze przemysłowym, związanym z 

tworzeniem nowych miejsc pracy – do wysokości zwolnienia podatkowego i bez 

ograniczeń czasowych. 

 

Pomoc de minimis w Nysie 

Istnieją zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków i budowli lub ich 

części związane z tworzeniem nowych miejsc pracy. 

 

Location 

Nysa is located in the Nysa-Klodzka valley in South-Western Poland. Opole province is 

conveniently placed between Lower and Upper Silesia. It is 90 km from the 

international airport in Wroclaw, and 165 km from that in Katowice.  

The A4 motorway, the main East-West artery leading to Berlin, Dresden and Krakow, 

Ukraine is conveniently close, and the city is also on National Routes 46 and 41. These 

roads connect East and West Poland. Route 46 is known as the „Old Polish Trail", and 

connects the region with Warsaw, as well as the touristic areas and health resorts of 

the Czech and Polish Sudety and the Kłodzko Valley. The second trail is called. "Route 

Podsudecka" (routes No. 46, 41 and 40). These roads connect the three South-Western 

Polish regions: Lower Silesia, Opole and Silesia. 

 
Education 
There is 8 universities in opolskie Province and Nysa is the only small regional town 
that can offer higher education to university level.  



                                                                    

 

 

University of Applied Sciences in Nysa offer learning in many fields of study such as: 
Production management and engineering, IT, English and German, corporate finance 
and many other. 
In Nysa there are also secondary schools where young people can obtain specialized 
and deep education in many fields. The Center for Practical and Continual Education 
in Nysa offers numerous vocational courses in such professions as: mechanic, car 
mechanic, automotive electrical engineering, advanced welding (TIG and MAG), 
electrical, machine tool operator, machinery and equipment fitter/operator, 
locksmith, car bodywork, carpenter, painter etc. 
It is possible to ask for tailor-made classes. Training can happen in investor plant, or 
in the classroom. The education program can be focused on the needs of the investor. 
Exisiting training programs are adapted in co-operation with the entrepreneur. 
 
Worforce 
Unemployment rate in the Nysa region is 12% and many of good workers are 
looking for better jobs. Labour Office in Nysa offers assistance in the recruitment 
process and professional training for staff according to investor’s requirements.  
Wages are much lower in Nysa than in other regions. 
 
Financial support 
Nysa Municipality offers the best financial pacage. In addition to the standard aid 
available anywhere in Poland, Nysa offer no time limit on property tax relief. 
 
Financial support available to the investor: 
Income Tax Exemption 

Our site is under the Wałbrzych Special Economic Zone INVEST-PARK. Business 

activity conducted on the area of WSEZ receives state aid in the form of exemption 

from income tax. Maximum amount of such relief is calculated as a percent of 

expenses for new investment or of the costs for 2 years of the employment of new 

employees.  

Regional aid in Nysa 

Exemptions from property tax for buildings and structures or parts thereof that have 

arisen as a result of a new investment of an industrial use giving rise to new jobs – up 

to the amount of tax exemption. And  without time limit 

De minimis aid in Nysa 

There are exemptions from property tax on buildings and structures or parts thereof 
relating to the creation of new workplaces. 

 

Osoby do 
kontaktu 
Contact person 

Jacek Krzysztoń –  real estate advisor, e-mail: biuro@krzyszton24.pl  
tel: +48 508 387 412 
 
Krzysztoń&Wach Nieruchomości 
ul. Celna 15/3 
48-300 Nysa 
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