
 Magazyn CARGO II – Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 

 

Strona 1 z 2 

 

Magazyn CARGO II pełni funkcję magazynową z możliwością dostosowania pod lekką produkcję. Potencjał 

powierzchni magazynowej wynosi do 6 487,00 m2. Budynek składa się z kilku brył prostopadłościennych o 

różnej konstrukcji i wysokościach. Obiekt dzieli się na magazyny o konstrukcji żelbetowej i konstrukcji stalowej. 

W części hali o konstrukcji żelbetowej dach wykonany jest z płyt panwiowych, ocieplonych dwoma warstwami 

papy termozgrzewalnej. Natomiast dach nad częścią o konstrukcji stalowej wykonany jest z blachy trapezowej 

ocieplony styropianem (gr. 10 cm) i pokryty papą termozgrzewalną. Posadzki bezpyłowe na całej powierzchni 

obiektu. Wysokość hali w części o konstrukcji stalowej jest zmienna i wynosi od 4,2 m do 6,5 m. Wysokość w 

części żelbetowej wynosi ok. 6,5 m. Magazyn składa się z sześciu modułów, które mogą stanowić odrębne i 

samodzielne hale magazynowe. Powierzchnie poszczególnych modułów wynoszą: 2494,00 m2, 2343,00 m2, 

568,60 m2, 407,00 m2, 283,20 m2, 209,30 m2. 

 

 Magazyn CARGO II 

Charakterystyka powierzchni  

Powierzchnia użytkowa  6 487,00 m2 

Na powierzchnię użytkową magazynu składa się część biurowo - 
socjalna oraz część magazynowa z możliwością dostosowania 
pod powierzchnię produkcyjną. W części magazynowej znajdują 
się 6 bramy kurierskie o wym. 2,73m x 2,77m oraz dwie bramy 
z punktu „0”. Na całej powierzchni magazynu – posadzka 
niepyląca. 
 

Część biurowo – socjalna  70,00 m2 

Część magazynowo - produkcyjna 5 900,00 m2 

Plac magazynowy (ogrodzony) 2 400,00 m2 

 

 

Istnieje możliwość współpracy w zakresie wynajęcia miejsc paletowych. Cena netto najmu od 1 zł/paleto-

dobę. Cena za usługę zależy od wolumenów i rotacji. Opłata pobierana jest za czas, kiedy palety są 

faktycznie przechowywane. Dodatkowe operacje magazynowe do uzgodnienia. W 

▪ Wynajem miejsc paletowych  

▪ Wprowadzenie/ wyprowadzenie towaru do/z magazynu 

▪ Krótko i długoterminowe składowanie towaru 

▪ Towar składowany na paletach EUR 

▪ max. wysokość jednostki paletowej 2000 mm 
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Magazyn obsługują pracownicy naszej firmy. Magazyn jest ogrzewany, oświetlony i monitorowany 24h.  

Na wyposażeniu mamy wózki widłowe i paleciaki ręczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magazyn CARGO II zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Bydgoszczy na terenie dawnych 

zakładów chemicznych Zachem, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Obszar ten charakteryzuje się 

doskonałym położeniem logistycznym, który zapewnia dostęp do rozbudowanej infrastruktury 

komunikacyjno-transportowej. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacji publicznej lokalizacja 

zapewnia dostęp do wykwalifikowanych pracowników. 

 

 
Najważniejsze odległości:

 

• Droga Ekspresowa S10 – ok. 3,0 km 

• Droga Krajowa Nr 5 – ok. 3,0 km 

• Droga Krajowa Nr 25 – ok. 5,0 km 

• Droga Krajowa Nr 80 – ok. 2,0 km

• Port lotniczy w Bydgoszczy – ok. 9,0 km 

 

 

Bliższych informacji dotyczących warunków najmu nieruchomości uzyskają Państwo pod niżej podanymi 

Nr telefonów:   

Przedsiębiorstwo CARGO Sp. z o.o.   Tel. + 48 669 250 132  –  Radosław Olejnik 

Oddział w Bydgoszczy    Tel. + 48 667 661 653  –  Dawid Stielow 

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz  e mail: sekretariat@cargo.net.pl 

Strona internetowa: www.cargo.net.pl  
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