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Prezentacja obiektu komercyjnego o charakterze budynku handlowo- usługowo - biurowego                          
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W imieniu spółki MARQUELL z siedzibą w Dębicy,
mamy przyjemność zaprezentować projekt obiektu komercyjnego o
charakterze budynku handlowo-usługowo-biurowego o łącznej
powierzchni najmu wynoszącej około 1787 m2 pn:

ANSFERAANSFERA
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ANSFERAANSFERA

Zapraszamy Państwa do współpracy na wybranym przez
Państwa etapie realizacji w formie operatora określonej i wybranej przez
Państwa powierzchni, która może być przez Nas przygotowana
indywidualnie pod Państwa potrzeby.



POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE MIASTAPOŁOŻENIE GEOGRAFICZNE MIASTA

� Po północnej stronie miasta przepływa rzeka
Wisłoka;

� Dębica - miasto i gmina w województwie podkarpackim w południowo –
wschodniej Polsce, siedziba powiatu dębickiego;

� Liczy około 48 tyś mieszkańców, powierzchnia – 33,83 km²;
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Wisłoka;

� Miasto w zachodniej części województwa
podkarpackiego na pograniczu Kotliny
Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego;

� Powiat dębicki liczy około 135 tyś.
mieszkańców, dzieli się na gminy miejskie
(Dębica), gminy miejsko-wiejskie (Brzostek,
Pilzno), wiejskie (Czarna, Dębica, Jodłowa,
Żyraków) oraz miasta (Dębica, Brzostek,
Pilzno);



UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE MIASTAUWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE MIASTA
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Dębica leży przy drodze krajowej nr4 pomiędzy Krakowem a Rzeszowem, przy Autostradzie A4 (w ukończeniu). Dębica posiada dwa węzły zjazdowe z autostrady (Węzeł
Dębica Żyraków planowane otwarcie koniec 2014 roku, Węzeł Dębica Pustynia otwarty 04 grudnia 2013) i przy drodze wojewódzkiej nr 985 z Dębicy do Tarnobrzega.
Planowana autostrada A4 stanowić będzie alternatywne połączenie dla drogi krajowej Nr 4 pełniącej kluczową rolę dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i
międzynarodowej. Kontynuując bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiegać będzie od przejścia granicznego do Niemiec Jędrzychowie -
Ludwigsdorf koło Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego na Ukrainę w Korczowej. Łączna
długość autostrady wyniesie ok. 670 km. Miasto jest ważnym węzłem kolejowym, przebiega tędy międzynarodowa trasa kolejowa E30. Dębica posiada także bezpośrednie
połączenia z bardzo dużą liczbą miast, m.in. z: Lwowem, Krakowem, Szczecinem, Gdańskiem, Poznaniem, Katowicami, Warszawą, Wrocławiem oraz Zieloną Górą. W
Dębicy zatrzymują się pociągi takich kategorii jak: Ekspres Intercity, TLK, INTERREGIO, REGIO oraz międzynarodowe. Stacja znajduje się w centrum miasta. W Dębicy
działają dwa przedsiębiorstwa liniowej komunikacji autobusowej. MKS pokrywa zapotrzebowanie na przewóz ludzi w obrębie miasta i jego najbliższych okolic.
Komunikację międzymiastową i podmiejską zapewnia przedsiębiorstwo PKS Dębica oraz firmy prywatne. Miasto posiada bezpośrednie połączenia PKS z Warszawą,
Rzeszowem, Lublinem, Przemyślem, Krakowem, Cieszynem, Krosnem, Łodzią, Ropczycami, Strzyżowem, Mielcem i in. Podobna odległość dzieli Dębicę od Rzeszowa,
Tarnowa i Mielca – ok. 40 km. Najbliższe międzynarodowe lotnisko to odległy od Dębicy o 40 km Międzynarodowy Port Lotniczy „RZESZÓW - JASIONKA".

Przez Dębicę przebiegają 2 szlaki kolejowe:
- 25 Łódź Kaliska-Dębica
- 91 Kraków Główny-Medyka

Dębica posiada dwie obwodnice.

I Obwodnica – Przebiega ulicą Lwowską, leżącą w ciągu drogi nr 4. Znajdują się na niej 3 duże zjazdy do miasta i parę mniejszych.
II Obwodnica – przebiega ulicami: Kwiatkowskiego, 1-go Maja, Al. Jana Pawła II, Kosynierów Racławickich, Mościckiego i przejazdem do drogi wojewódzkiej nr 985.



Dębica jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Polski południowo-wschodniej. W samym mieście i jego najbliższych okolicach mocno rozwinięty jest
przemysł gumowy oraz chemiczny (m.in.: TC Dębica SA, Tikkurilla Beckers-Polifarb Dębica, Fabryka Farb i Lakierów Snieżka) oraz spożywczy (Iglomeat-Sokołów,
Animex Południe). Prężnie rozwija się również branża transportowa i magazynowa (Omega Pilzno, Trans Południe) oraz produkcji materiałów budowlanych (m.in.:
Igloobud, Zakład Obróbki Marmuru „Jabo – Marmi”). W mieście siedzibę ma znany producent rowerów Arkus & Romet Group. Znajduje się tu również Wytwórnia
Urządzeń Chłodniczych „PZL Dębica” S.A. działająca na rynku od 1938 roku. Ponadto na terenie miasta funkcjonuje Obszar Przemysłowy Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro Park Mielec. Dębica została uhonorowana tytułami „Gmina Fair Play” 2004, 2005 i 2006 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, przyznawanymi
przez Fundację Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Znaczną część miejskiej gospodarki stanowi sektor handlowy. W Dębicy funkcjonują: 2
hipermarkety (Carrefour, Kaufland), 4 galerie handlowe („Raj”, „Galeria Dębicka”, „Czerwona Torebka”, „Galeria Panorama”) i kilkanaście innych sklepów sieci
handlowych: Biedronka (4), Delikatesy Centrum (2), Lidl, Społem (8), Tesco; markety budowlane Nomi, Majster, Merkury Market; sklepy: Neonet, Avans, MediaExpert,
RTV Euro Agd,.

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE MIASTAUWARUNKOWANIA EKONOMICZNE MIASTA
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Rozwój przemysłu spowodował także rozwój klubów sportowych i z czasem to również one rozsławiły miasto. Sportowcy z działającego od ponad 100 lat klubu
„Wisłoka” zdobyli 40 medali na Igrzyskach Olimpijskich oraz Mistrzostwach Świata i Europy. Miejscową kuźnią pięściarzy był klub „Igloolpol”, który dziala od ponad
30 lat. Także dzisiaj kluby sportowe działają prężnie a miasto dysponuje znakomitą bazą, która jest miejscem licznych zgrupowań sportowych klubów z całej Polski. W
Dębicy są także dobre warunki do rozwoju talentów artystycznych. Tutaj urodził się i pobierał pierwsze lekcje muzyki kompozytor Krzysztof Penderecki.



LOKALIZACJA INWESTYCJILOKALIZACJA INWESTYCJI
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Teren będący przedmiotem opracowania położony jest w granicach administracyjnych miasta Dębica, w jego części centralnej przy ul.
Głowackiego. Omawiane działki zlokalizowane są w strefie zabudowy budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz towarzyszącej
infrastruktury handlowo-usługowej śródmieścia miasta Dębica. Działka, na której trwa realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest w chwili
obecnej ogrodzona. Dokumentowany rejon znajduje się w obrębie południowego skraju dużej jednostki geologicznej tzw. Zapadliska
Przedkarpackiego. Od strony północnej i wschodniej przedmiotowy teren przylega do prywatnych działek, częściowo zabudowanych (zabudowa
jednorodzinna). Od strony południowej i zachodniej graniczy z terenem należącym do sieci sklepów LIDL. Pod względem morfologicznym
teren obejmuje fragment płaskowyżu wodnolodowcowego, który ogranicza ją od strony południowej wzgórza lessowe biegnące wzdłuż
nasunięcia karpackiego. Lokalizacja obiektu charakteryzuje się bezpośrednim sąsiedztwem marketu spożywczego LIDL, budynku handlowo-
usługowego Starą Mleczarnią (Apteka, Keks, Kulkoland), Szkoły Podstawowej nr 9, Kościoła Farny pw. Św. Jadwigi, Multibanku. Od Rynku
Miasta nieruchomość oddalona jest o około 500 m, a od Dworca PKS /PKP około 300 m.

Miasto oddalone jest od :
Tarnowa- 35 km
Mielca  - 32 km
Rzeszowa - 37 km
Jasła - 45 km



DOJAZD I DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCIDOJAZD I DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI
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Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego drogi miejskiej (ul. Głowackiego) i ma do niej zagwarantowany dostęp. Pod względem
logistycznym nieruchomość jest bardzo atrakcyjnie położona w strukturze funkcjonalno – przestrzennej miasta, z dogodnym skomunikowaniem z pozostałymi
dzielnicami miasta oraz z drogą wylotową w kierunku Mielca i Tarnowa, ul. Kościuszki, w kierunku centrum miasta ul. Rzeszowską/Krakowską dającą dostęp do sieci
dróg krajowych. Wjazd na teren obiektu zaprojektowano bezpośrednio od strony zachodniej z ul. Głowackiego, następnie służebnością dostępu do drogi publicznej
polegającej na prawie przechodu i przejazdu po działce nr 269/11 (własność LIDL) i projektowaną droga wewnętrzną. Od strony wschodniej z ul. Cichej przewiduje się
również dojazd do projektowanych miejsc postojowych. Wewnętrzny układ komunikacyjny stanowią ciągi pieszo-jezdne. Wzdłuż projektowanej drogi wewnętrznej
przewiduje się 9 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Od strony ulicy Cichej przy projektowanej drodze lokalizuje się 8 miejsc
postojowych. Łącznie dla obsługi projektowanego budynków projektuje się 17 miejsc postojowych. Po południowej stronie obiektu znajduje się parking ogólnodostępny.
Teren zostanie całkowicie wygrodzony aby zapewnić bezpieczeństwo budynku w porze nocnej.

Do przedmiotowego budynku projektuje się drogę pożarowa o szerokości co najmniej 4,5 m, w odległości 1,5 m od jego dłuższego boku tj. południowo-wschodniej
ściany na długości 24,2 m z podcieniem o szerokości 1,5 m na poziomie parteru, 1,5 m na długości 16,15 m oraz 2,11 m na długości 14,95 m. Droga ta zakończona
będzie placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m usytuowanym w odległości 4,25 m od istniejącego budynku ZL I na działce sąsiedniej.

Zapewnia się osobom niepełnosprawnym bezpośredni dostęp do lokali na parterze oraz do wszystkich pozostałych pomieszczeń poprzez zaprojektowanie windy do
transportu osób niepełnosprawnych na poziom pierwszego i drugiego pietra. Na poziomie parteru i pierwszego pietra zaprojektowano sanitariaty przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia sportowe i rekreacyjne w projektowanym budynku będą przeznaczone do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne.



LOKALIZACJA INWESTYCJILOKALIZACJA INWESTYCJI
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CHARAKTERYSTYKA BUDYNKUCHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Analiza rynkowa wykazała potrzebę realizacji budynku usługowo-biurowego, trzykondygnacyjnego o ciekawej
architekturze i nowoczesnych rozwiązaniach. Podstawowym założeniem dla projektu będzie z jednej strony stworzenie
prostego, funkcjonalnego obiektu komercyjnego, który pozwoli na łatwą adaptację przez potencjalnych klientów, a z
drugiej strony obiektu formalnie eleganckiego, odpowiadającego aspiracjom najmujących firm. Architektura
projektowanego obiektu jest propozycją współczesnych rozwiązań projektowych wyróżniającą się z otoczenia ale
jednocześnie respektującą charakter otaczającej zabudowy. Budynek poprzez nowoczesną formę i starannie opracowany
detal, wzbogaca strukturę zabudowy miejskiej , wprowadzając do niej nowe wartości.
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Planowany obiekt podzielony będzie na części:
- handlową - obejmującą lokale handlowe na parterze,
- biurową - obejmującą lokale biurowe typu kancelaria adwokacka,
- ogólnodostępną – obejmującą parking, komunikację, pomieszczenia sanitarno-socjalne i pomieszczenia techniczne
- usługową - obejmującą usługi rekreacji, rozrywki i zdrowia (sale ćwiczeń, siłownie, korty do squasha) oraz usługi
gastronomii (restauracja)



FORMA BYDYNKUFORMA BYDYNKU

Planowany obiekt będzie budynkiem zaliczanym do typu obiektów inteligentnych.
Zostanie on wyposażony w wiele systemów, które zwiększą bezpieczeństwo, standard
pracy i komfort klientów oraz osób pracujących w obiekcie, między innymi:

� systemy klimatyzacji,
� system wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
� nowoczesną ośmioosobową windę,
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� nowoczesną ośmioosobową windę,
� system zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu oraz system alarmowy,
� system przeciwpożarowy,
� elektroniczny system dostępu za pomocą czytników kart

Budynek jako obiekt komercyjny zakłada formułę otwartego z możliwością aranżacji
według potrzeb przyszłych użytkowników. Oznacza to, że wszelkie zmiany wewnętrzne w
obrębie kondygnacji, w zakresie ścianek działowych wraz z dostosowaniem instalacji do
wymagań najemców będą odbywać się w ramach uzyskanego pozwolenia na użytkowanie
całego obiektu.



ELEWACJE
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNIZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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Kondygnacja Nr Nazwa strefy Pow.m² 1974,45

Przyziemie

1 Komunikacja 48,99

736,862 Powierzchnia Najmu - Handlowa 361,45

3 Powierzchnia Najmu - Fitness 326,42

1 Komunikacja 24,54

Piętro I

1 Komunikacja 24,54

560,73

2 Powierzchnia Najmu - Fitness 536,19

Piętro II

1 Komunikacja 114,38

676,862 Powierzchnia najmu - Biurowa 376,78

3 Powierzchnia najmu - Taras 185,70

Parking zewnętrzny 1 Miejsca parkingowe 17 szt



UKŁAD FUNKCJONALNYUKŁAD FUNKCJONALNY
Pod względem funkcjonalnym projektowany obiekt posiadał będzie charakter centrum finansowo-biznesowego z
powierzchnią biurową , handlową i usługową na wynajem.

Zestawienie powierzchni:
pow. terenu objęta opracowaniem 3627,30 m2
pow. zabudowy 872,00 m2 = 24.0%
pow. terenów utwardzonych razem 2623,50 m2 w tym:
- pow. dróg 790,80 m2
- pow. chodników 331,30 m2
- pow. parkingów 629,40 m2
- pow. terenów zielonych 1003,80 m2
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Opis Techniczny:
Powierzchnia użytkowa - 1781,16 m²
Kubatura - 2767,00 m3
Wysokość budynku - 11,48 m
Długość budynku - 55,82 m
Szerokość budynku - 16,06 m
Liczba kondygnacji – 3

- pow. terenów zielonych 1003,80 m2



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOPLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJISTOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI

15

Starosta Dębicki Decyzją nr 874/2012 znak: AB-6740.6 123.2012r. w dniu 14 listopada 2012 r. zatwierdził projekt
budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku usługowo-mieszkalnego wraz z przyłączem kanalizacji
deszczowej, zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu oraz drogami
wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, placem manewrowym p. poż, murami oporowymi, osłoną śmietnikową,
przebudowa zjazdu z ul. Cichej na terenie działek 269/10, 269/13, 269/17, 269/26, położonych w Dębicy obr. 4
przy ulicy Głowackiego i Cichej.

Na wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, Starosta Dębicki decyzją znak: AB.674.6.212.2013 z dnia 31
grudzień 2013r. przeniósł Decyzję nr 874/2012 znak: AB-6740.6.123.2012 z 14 listopada 2012r. na rzecz
MARQUELL Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 7 udzielającą pozwolenia na budowę budynku

II etap budowy budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego również będzie realizowała Firma Handlowo-Usługowa
MEGARON Tomasz Kornak z siedzibą w Mielcu przy ul. Jagiellończyka 13/31. Przewidujemy, że zakończenie
robót nastąpi w ciągu 8 miesięcy, a otwarcie obiektu planowane jest na koniec IV kwartału 2014 roku.

MARQUELL Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 7 udzielającą pozwolenia na budowę budynku
usługowo-mieszkalnego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, oświetlenia terenu oraz drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, placem
manewrowym p.poż., murami oporowymi, osłoną śmietnikową i przebudowy zjazdu z ul. Cichej na dz. o nr ew. gr.
269/10, 269/13, 269/17, 269/26 położonych w miejscowości Dębica, obr. 4 przy ul. Głowackiego i Cichej.

Zgodnie z Umową z Firmą Handlowo-Usługową MEGARON Kornak Tomasz z siedzibą w Mielcu, przy ul.
Targowej 7/12 zostały wykonane roboty budowlane polegające na wykonaniu stanu surowego wraz z uzbrojeniem
terenu dla zadania pn. „Budynek usługowo-mieszkalny” przy ul. Głowackiego w m. Dębica, tzw. I Etap.



INFORMACJE DODATKOWE INFORMACJE DODATKOWE -- KONTAKTKONTAKT

��IINWESTOR NWESTOR 
MARQUELL Sp. z o.o.

ul. Drogowców 7 , 39-200 Dębica
telefon/fax +48 14 681 80 10 

biuro@ansfera.pl
osoba kontaktowa: Anna Urbanik – 505 078 228 
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��KOORDYNATOR PROJEKTUKOORDYNATOR PROJEKTU
NOVA Partners Sp. z o.o.

ul. Jagiellończyka 13/14, 39-300 Mielec
telefon/fax + 48 17 788 10 40

biuro@novapartners.pl
osoba kontaktowa: Łukasz Kulig – 669 117 750
osoba kontaktowa: Stanisław Kulig – 601 145 760
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Z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących 

warunków przyszłej współpracy w ramach realizowanej inwestycji. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy


