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Mostostal Pomorze z nowym magazynem na Wyspie Ostrów 
 
Warszawa (8 maja 2019 r.) – Firma Mostostal Pomorze, wyspecjalizowany wykonawca robót w branży 
konstrukcji stalowych, wynajęła ponad 1500 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w hali produkcyjnej 
na Wyspie Ostrów w Gdańsku. Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa. 
 
Mostostal Pomorze SA z siedzibą w Gdańsku wykonuje wielkogabarytowe konstrukcje stalowe i aluminiowe 
na rynku krajowym oraz zagranicznym. Realizuje projekty głównie dla przemysłu offshore (w większości na 
rynek skandynawski), ale także dla przemysłu: stoczniowego, petrochemiczno-rafineryjnego, budowlanego 
i infrastrukturalnego. Wykonuje także konstrukcje dźwigowe i specjalistyczne. Nowy obiekt firmy obejmie 
1230 mkw. hali montażowej i 235 mkw. powierzchni biurowo-socjalnej.  
 
- W ostatnim czasie podpisaliśmy wiele prestiżowych kontraktów. Najpierw na rozbudowę platformy 
wiertniczej i wykonanie stalowych modułów dla rafinerii, potem na dostawę sekcji infrastruktury podwodnej 
dla projektu offshore. W związku z ostatnią umową w ramach projektu „Zorza Polarna” potrzebujemy 
jeszcze więcej przestrzeni do prefabrykacji – mówi Arkadiusz Aszyk, Prezes zarządu Mostostalu Pomorze 
SA. 
 
- Dzięki modernizacji terenu Wyspy Ostrów chcemy stworzyć korzystne warunki dla inwestorów, którzy 
poszukują specjalistycznych rozwiązań dla swojego biznesu. To atrakcyjny teren inwestycyjny, unikalny na 
skalę europejską. Położony w centrum Gdańska, świetnie skomunikowany, blisko portu. Chcemy, aby  
teren Wyspy stał się centrum produkcji morskiej, offshore czy stalowej. Dzięki takim inwestorom jak 
Mostostal, który nam zaufał, zbliżamy się do tego celu – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
Na rewitalizowanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną terenie znajdują się hale produkcyjne 
o łącznej powierzchni 16,5 tys. mkw., budynki produkcyjno-warsztatowe (11 tys. mkw.) oraz 4 tys. mkw. 
powierzchni magazynowych. Udźwig usytuowanych tam dźwigów wynosi od 16 ton do 50 ton. Proces 
modernizacji należącej do PSSE części Wyspy Ostrów został podzielony na etapy. 
 
- Nasz klient poszukiwał hali montażowej wyposażonej w suwnicę o odpowiedniej wysokości i udźwigu do 
prowadzenia operacji związanych z budową wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Hala na Wyspie 
Ostrów wraz z pobliskim nabrzeżem i infrastrukturą umożliwi transport konstrukcji drogą morską do 
odbiorców, co znacznie usprawni operacje firmy Mostostal Pomorze SA – mówi Jakub Dudkiewicz, 
Doradca w Dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.  
 
- Cieszy nas rozwój polskich firm na Pomorzu. Rekomendowaliśmy klientowi obiekt w Pomorskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która w swojej ofercie posiada hale o parametrach niespotykanych 
gdziekolwiek indziej, a tym samym spełniających specyficzne wymagania naszych klientów. W Cresie 
doskonale rozumiemy potrzeby firm z segmentu offshore i wspieramy je w rozwoju – mówi Michał 
Rafałowicz, Dyrektor regionu pomorskiego w Dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych w Cresa 
Polska.  
 
 
Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi 
agencyjne wyłącznie na rzecz najemców i specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w 
zakresie nieruchomości. Prowadzi działalność w ponad 80 biurach na całym świecie. Cresa Polska oferuje 
obiektywne i niezależne usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Firma zapewnia 
kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu interesów, 
jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, 
projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Siedziba firmy Cresa Polska mieści się w 
Warszawie. Biura regionalne znajdują się we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Krakowie. Więcej informacji 
na www.cresa.pl 
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Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie 
atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji. Realizuje zadania, 
których celem jest stymulowanie gospodarki i poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie  
z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  
PSSE działa na  terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. 
pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które 
odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. Pełni rolę 
regionalnego centrum obsługi inwestorów i  koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy 
przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze 
konsultacyjno-doradczym. Więcej informacji na www.strefa.gda.pl 
 
 
 

### 

http://www.strefa.gda.pl/

