
                                                                       
  

Informacje ogólne 

 

   Przedmiotem wynajmu są budynki wchodzące w  skład dawnego zakładu produkcyjnego im. 

Emilii Plater w Wasilkowie.  

    Dojazd do budynków zapewniony jest poprzez ulicę Nadrzeczną. Cały teren jest utwardzony, 

posiada drogi wewnętrzne i place postojowo -manewrowe, które zapewniają komunikację do 

poszczególnych sekcji obiektów. Działka jest uzbrojona w następującą infrastrukturę: 

sieć energetyczną (wraz ze słupami oświetleniowymi), sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, 

sieć C.O; sieć  teletechniczną,.  Od strony południowej działka graniczy z rzeką Supraśl. 

Zewnętrzna część kompleksu jest ogrodzona. 

 

 

I. Zespół budynków ( warsztatowo-magazynowo-biurowych) 

 

Składa się z kilku obiektów zróżnicowanych kubaturowo i funkcjonalnie. Rozmieszczone są na 

planie litery U, tworząc wewnętrzny dziedziniec. W północno - zachodniej części znajduje się 

portiernia. W części południowej oraz południowo-zachodniej znajduje się budynek warsztatowo-

biurowy. Jest do budynek częściowo dwukondygnacyjny. Druga kondygnacja znajduje się w 

zachodniej części obiektu. Na parterze znajdują się pomieszczenia garażowe, pomieszczenie 

dawnej stolarni, warsztat z pomieszczeniami pomocniczymi. Część budynku nie stanowi 

własności PCR-T S.A.  Natomiast na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenie biurowe, 

szatnia pracowników oraz zespół sanitariatów.  

  W części wschodniej znajduje się budynek magazynowy nie stanowiący własności PCR-T S.A. 

Od strony rzeki usytuowana jest zamykana wiata.  

 

    Pow. zabudowy łącznie (mierzona  po zewnętrznym obrysie ścian)                ~ 3031 m2                                                                

    W tym: 

      - pow.  portierni                                                                                     ~ 66 m2 

      - pow.  warsztatu z garażami                                                             ~ 1183 m2 

      - pow.  biurowe                                                                                  ~ 250 m2 

 

 

Cały obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 

  1. Wodociągową – zasilenie z sieci miejskiej  



                                                                       
  

  2. Kanalizacyjną – odprowadzenie do sieci miejskiej 

  3. Centralnego ogrzewania  . 

  4. Wentylacji grawitacyjną  

  5. Elektryczną- zasilanie z liniii nN max moc przyłączeniowa 80 KW. 

  6. Dostęp do Internetu światłowodowego. 

 
 
 
 
II.  Budynek ( produkcyjno – magazynowo - biurowy) 

 

 Budynek pierwotnie obiekt składał się z dwóch odrębnych hal produkcyjnych oddzielonych 

wewnętrznym dziedzińcem oraz z budynku biurowego. W późniejszych latach nastąpiło 

połączenie obu hal. Obecnie hale jak i część biurowa stanowią zwartą bryłę. 

  Obie hale są obiektami jednokondygnacyjnymi.  

 Hala zachodnia jest posadowiona  o około 0,44 m niżej w stosunku do hali wschodniej. W części 

południowej obiektu znajduje się trzykondygnacyjna część biurowa. W południowo-wschodniej 

części zlokalizowana jest stacja rozdzielni elektrycznej SN i nN. 

  Obecnie poszczególni najemcy dostosowali wykorzystywaną powierzchnię do swoich 

wymogów. Wnętrze hal zostało podzielone ścianami działowymi a także zostały zaaranżowane i 

przebudowane węzły sanitarne, pomieszczenia szatniowo -socjalne oraz pomieszczenia biurowe. 

Powierzchnia biurowca jest częściowo wynajmowana, jednak  przeważającą część stanowią 

pustostany oraz pomieszczenia rezerwowe.  

Ściany nośne oraz zewnętrzne wykonano z cegły silikatowej. Dodatkowo konstrukcja uzupełniona 

jest słupami żelbetowymi oraz elementami prefabrykowanymi. Cały obiekt jest nieocieplony. 

 

    Pow. zabudowy  łącznie (mierzona  po zewnętrznym obrysie ścian)              ~ 8357 m2                                                                

    W tym: 

      - pow.  stacja rozdzielni elektrycznej                                                      ~ 155 m2 

      - pow.  części biurowej                                                                             ~585 m2 

      - pow.  hali wschodniej                                                                          ~ 4516 m2 

      - pow.  hali zachodniej                                                                           ~ 3084 m2 

      - pow.  pom. technicznego                                                                        ~ 17 m2 

 

 Opis istniejących rozwiązań  budowlano - funkcjonalnych . 

  



                                                                       
  

Cały obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 

  1. Wodociągową – zasilenie z sieci miejskiej  

  2. Kanalizacyjną – odprowadzenie do sieci miejskiej 

  3. Centralnego ogrzewania  . 

  4. Wentylacji grawitacyjną  

  5. Elektryczną- zasilanie z liniii SN max moc przylączeniowa 0,5 MW. 

  6. Dostęp do Internetu światłowodowego. 

  7. W sąsiedztwie istnieje możliwość przyłączenia się do linii gazowej Ø 125 mm. 

 


