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Unimet inwestuje w strefie "Rzeszów-Dworzysko". Dwie fabryki już ruszają
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Fabryka Ok Office Rączy w trakcie budowy. Fot. PN-T "Rzeszów-Dworzysko"

15 mln zł planuje zainwestować firma Unimet w budowę innowacyjnego
centrum dystrybucyjnego w Parku Naukowo-Technologicznym „RzeszówDworzysko”. Akt notarialny kupna działki został podpisany w ubiegłym
tygodniu. Budowa ruszy w przyszłym roku. Wcześniej otwarcie nowych fabryk
będzie świętować dwóch innych inwestorów.
Unimet, znana firma posiadająca sieć marketów narzędziowo-metalowych w Polsce,
zakupiła w Parku „Rzeszów-Dworzysko”, należącym do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec, działkę o powierzchni 2,70 ha. Planuje stworzyć
na niej Innowacyjne Centrum Dystrybucyjne „Unimet” i zatrudnić około 40 osób.
- To zaawansowany projekt, więc wliczając 3-4 miesiące konieczne do uzyskania
pozwolenia na budowę, spodziewam się, że inwestycja Unimetu na zakupionej
działce rozpocznie się w I półroczu 2018 roku – szacuje Waldemar Pijar, koordynator
działalności Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”.
Do końca roku natomiast powinna zakończyć się budowa dwóch inwestycji
realizowanych przez firmy Ok Office Rączy (produkcją artykułów szkolnych i
biurowych) i Creuzet (francuska firma lotnicza). – Wszystko wskazuje na to, że
zostaną wkrótce oddane – informuje Waldemar Pijar. – W tej chwili przy fabryce
Creuzet trwają prace przy elewacji i wykończeniowe wewnątrz obiektu, a wokół hali
spółki Ok Office Rączy zagospodarowywany jest teren wokół budynku.
Budowy, które niedawno się rozpoczęły, to inwestycja firmy Vissavi, zajmującej się
produkcją odzieży, oraz inwestycja spółki Ziaja, produkującej kosmetyki. Biorąc pod

uwagę, tempo, w jakich obecnie realizowane są tego typu budowy, oba obiekty
powinny zostać oddane w I półroczu 2018 roku.
- W sumie działki na terenie Parku kupiło już 9 firm. Obecnie przygotowujemy dwa
przetargi dla dwóch kolejnych, zainteresowanych inwestowaniem na tym obszarze.
Jedna z firm zajmuje się wyposażaniem hoteli, restauracji i sklepów w sprzęt do
utrzymania czystości, a druga to odlewnia szkła. Prowadzimy także rozmowy z
inwestorami zagranicznymi. Ostatecznej decyzji z ich strony spodziewamy się na
początku przyszłego roku – informuje starosta rzeszowski Józef Jodłowski. Powiat
rzeszowski, do którego należy Park Naukowo-Technologiczny „RzeszówDworzysko”, udostępnił inwestorom w sumie 83,4 ha w pełni uzbrojonych terenów.
Atutem Parku jest jego położenie na skrzyżowaniu głównych szlaków
komunikacyjnych. Niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19.
Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy-Polska-Ukraina. Niedaleko
funkcjonuje międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka. Dla całego terenu
obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przeznaczający
obszar pod działalność przemysłowo-usługową.

