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We’re already there, at the junction of the biggest domestic 
highways – A1 and A4.

Górny Śląsk to jeden z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się 
rejonów Polski. Szybko powstająca 
sieć nowoczesnych dróg i autostrad 
oraz bliskość sąsiednich granic  
to plusy przyciągające deweloperów 
do ciągłego inwestowania oraz 
rozwijania swoich projektów w tym 
regionie kraju. 

Wybór lokalizacji każdego  
z naszych parków jest poprzedzony 
dogłębną analizą potencjału danego 
regionu. Nasza obecność jest 
zawsze powiązana z dostępem 
do strategicznych tras drogowych, 
łączących największe miasta  
w Polsce.

Upper Silesia is one of the most 
dynamically developing regions  
of Poland. The fast-growing network 
of modern roads and motorways  
as well as the proximity of national 
borders with neighbouring countries 
are advantages attracting developers 
to keep investing and furthering 
projects in this region. 

The choice of location for each  
of our parks is preceded by in-depth 
analysis of the potential offered by  
a given region. Our presence is always 
combined with access to the strategic 
road routes, connecting Poland’s 
major cities.
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 Najważniejsze odległości:

Do centrum Gliwic: 5 km

Do granicy czeskiej: 47 km

Do lotniska w Katowicach Pyrzowicach: 35 km

 Skrzyżowania dróg:

Bezpośrednio przy autostradzie A4 oraz w 
odległości ok. 1km od skrzyżowania z autostradą 
A1 tzw. „węzła Sośnica”.

 Key distances:

To Gliwice city centre: 5 km

To Czech border: 47 km

To Katowice Pyrzowice airport: 35 km

 Junctions:

Direct vicinity of the A4 motorway and 1km away 
from its intersection with the A1 highway, the 
so-called Sośnica junction.

Panattoni Park Gliwice I to projekt złożony z dwóch budynków magazynowych o powierzchni 
22 560 m². Sąsiedni Panattoni Park Gliwice II liczy 8 000 m² powierzchni magazynowej. 
Obiekt znajduje się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej–Podstrefie Gliwickiej.  
Oba centra dystrybucyjne oferują powierzchnię magazynową i biurową, z możliwością 
elastycznego dopasowania do oczekiwań firm pochodzących z różnych sektorów m.in.: 
logistycznego, farmaceutycznego, spożywczego, motoryzacyjnego, przemysłu ciężkiego i lekkiego. 

Panattoni Park Gliwice I is a 22  560-square-metre two building warehouse project.  
The neighbouring Panattoni Park Gliwice II is made up of one 8,000-square-metre building.  
The facility is located within the Katowice Special Economic Zone – Gliwice Subzone. Both distribution 
centres are  state-of-the-art distribution centre offering warehouse and office space, which can be 
freely adapted to the needs of companies from various sectors, including: logistics, pharmaceuticals, 
food, automotive, heavy and light industry.

Największym atutem gliwickich centrów dystrybucyjnych jest ich idealna lokalizacja, bezpośrednio przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie granicy czeskiej i słowackiej. 
Parki położone są w zachodnio-północnej części Górnego Śląska, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem podmiotów biznesowych ze względu na realizowane inwestycje drogowe. 

The biggest advantage of the distribution centres of Gliwice is their ideal location, in the direct vicinity of major traffic junctions and near Czech and Slovakian borders. The parks lie in the north-western part 
of Upper Silesia, which is experiencing growing interest from the business sector due to the road investments under way.

Zobacz także: 

www.panattoni.pl

A privileged location next to crucial transportation routes - the most valuable factor 
in warehouse logistics.

Powierzchnia całkowita/Total space: 8 000 m²

 Budynek/Building 8 000 m²

 Wysokość/Clear high 10 m

 Siatka słupów/Column grid 24 m x 12 m
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Całkowita powierzchnia planowana/Total space: 22 560 m²

 Budynek/Building 11 160 m²

 Budynek/Building 11 400 m²

 Wysokość/Clear high 10 m

 Siatka słupów/Column grid 22,5 m x 12 m
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