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DLACZEGO NOWA SARZYNA?

Dlaczego Nowa Sarzyna?
• przyjazna dla biznesu administracja samorządowa;
• miasto z tradycjami przemysłowymi sięgającymi lat
30-tych XX wieku;
• bliska odległość (35 km) od portu lotniczego
Rzeszów Jasionka;
• 2 km od DK77 (Lipnik – Przemyśl);
• 10 km od drogi ekspresowej S19;

• sąsiedztwo sieci kolejowej (bezpośredni dostęp do
bocznicy);
• bliskość Rzeszowa - prężnie rozwijającego się
ośrodka akademickiego zapewniającego dostęp do
wykwalifikowanych pracowników.

DLACZEGO NOWA SARZYNA?
Nowa Sarzyna – 80 lat na mapie polskiego przemysłu chemicznego
Wielki przemysł w Sarzynie funkcjonuje od 1937 roku, kiedy to – w ramach tworzenia Centralnego Okręgu
Przemysłowego – w podkarpackiej wsi rozpoczęła się budowa zakładów chemicznych służących do produkcji
nitrozwiązków.
Wraz z upływem kolejnych lat, zakłady dynamicznie rozwijały się, wprowadzając do swojej oferty także tworzywa
sztuczne, żywice, środki ochrony roślin, diany czy półprodukty organiczne.
Wokół zakładów powstało całe miasto – Nowa Sarzyna – która w 1973 roku uzyskała prawa miejskie. Zakłady finansowały
budowę osiedli, szkół, szpitala.
W 2006 roku zakłady przejęła Grupa CIECH, rozpoczynając kolejną fazę ich modernizacji. Dzięki licznym inwestycjom,
m.in. w nową linię produkującą dwie substancje aktywne na potrzeby środków ochrony roślin: MCPA i MCPP-P,
uruchomieniu instalacji do aminowania glifosatu czy rozbudowie instalacji do produkcji nasyconych żywic poliestrowych,
dziś CIECH Sarzyna to jedne z największych zakładów chemicznych w Polsce, a Nowa Sarzyna przyciągnęła kolejne
inwestycje przemysłowe.

PARK PRZEMYSŁOWY NOWA SARZYNA

Dziś CIECH Sarzyna to fundament
segmentu organicznego Grupy CIECH,
jednego z największych
przedsiębiorstw w polskiej
i środkowoeuropejskiej branży
chemicznej.
Produkty CIECH Sarzyna obecne są w
ponad 40 krajach świata (Europa, Bliski
Wschód, Azja, Australia).
Spółka corocznie przeznacza wysokie
nakłady na inwestycje
w badania i rozwój produktów.

O PARKU

Idealne
miejsce
dla
biznesu
o powierzchni od 1 ha do 60 ha
z
dostępem
do
niezbędnej
infrastruktury
technicznej
oraz
dogodnej infrastruktury drogowej
i kolejowej.

Dajemy
możliwość
ulokowania
działalności w sąsiedztwie Zakładów
Chemicznych CIECH Sarzyna S.A.,
Elektrociepłowni
Nowa
Sarzyna
i ponad 20 innych firm związanych
z przemysłem chemicznym.
Dodatkowo pełne wsparcie ze strony
władz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
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O PARKU
W sąsiedztwie terenu Parku dostępne są
wszystkie niezbędne media:
• Kanalizacja przemysłowa – TAK, DN 400
w odległości 400 m.

• Kanalizacja sanitarna – TAK, DN 200 - DN 350
w odległości 200 m.
• Woda przemysłowa oraz pitna - TAK, DN 200
w granicy.

• Energia elektryczna – TAK, moc szczytowa 2,765
MW w granicy.
• Para 0,6 MPa z kondensatem + ciepło
technologiczne + woda do celów grzewczych - TAK
w odległości 60 m.
• Gaz – TAK, DN 250 w odległości 330 m.
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ETAP I
• Tereny zlokalizowane przy wewnętrznej drodze dojazdowej, z
dostępem do drogi powiatowej (ul. Popiełuszki) oraz w sąsiedztwie
bocznicy kolejowej.
• Duża elastyczność w zakresie powierzchni (od 1 do 3 ha).
• W sąsiedztwie dostępne wszystkie niezbędne media.

ETAP II
• Tereny zlokalizowane bezpośrednio przy drodze łączącej Nową
Sarzynę z drogą ekspresową S19 (11 km) z jednej strony i bocznicą
kolejową z drugiej strony.
• Duża elastyczność w zakresie powierzchni (od 1 do 60 ha).

• W sąsiedztwie dostępne są wszystkie niezbędne media.
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Podmioty aktualnie działające na ternie CIECH Sarzyna
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Park Przemysłowo – Technologiczny Nowa Sarzyna to:

Idealne miejsce do prowadzenia działalności
przemysłowej w szczególności o profilu
chemicznym

Dogodny dostęp do infrastruktury kolejowej
i drogowej

Bliskość źródła energii elektrycznej, pary
technologicznej i nowoczesnej oczyszczalni
ścieków

Wsparcie administracji lokalnej

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
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