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Grupa Stelmet podsumowuje inwestycję w zakład produkcji drewnianej architektury 

ogrodowej MrGarden w Grudziądzu  

 

Grupa Stelmet formalnie zakończyła budowę ostatniego etapu Zakładu Produkcji 

Drewnianej Architektury Ogrodowej w Grudziądzu i rozliczyła inwestycję. Do końca 

września 2017 r. nakłady na budowę i wyposażenie zakładu wyniosły 238 mln zł. Fabryka 

działa na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu spółka będzie 

mogła uzyskać korzyści podatkowe. 

Zakład Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej (DAO) w Grudziądzu jest największym i 

najnowocześniejszym zakładem produkcyjnym Grupy Stelmet i jednym z najnowocześniejszych 

zakładów produkujących drewnianą architekturę ogrodową w Europie. Budowę zakładu, 

zlokalizowanego na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozpoczęto w kwietniu 

2015 r. Rozruch zakładu nastąpił we wrześniu 2016 r., a produkcja pierwszych partii wyrobów 

gotowych miała miejsce w październiku 2016 r. 

Od uruchomienia produkcji do końca września br. wyprodukowano blisko 50 tys. tys. m3 

wyrobów gotowych drewnianej architektury ogrodowej. Zdolności produkcyjne 

grudziądzkiego zakładu systematycznie wzrastały i z końcem września 2017 r. wyniosły ponad 

80 tys. m3 DAO rocznie. Zgodnie z planowanym dalszym rozwojem mocy produkcyjnych, w 

roku obrotowym 2017/18 w zakładzie zainstalowane zostaną kolejne maszyny i urządzenia. 

Łączna wartość inwestycji w zakład produkcji DAO MrGarden do końca roku obrotowego 

2017/18 wyniesie około 243 mln zł. 

Umiejscowienie zakładu na terenie specjalnej strefy ekonomicznej pozwoli spółce MrGarden 

na uzyskanie pomocy publicznej w maksymalnej wysokości 50% kwalifikowanych nakładów 

inwestycyjnych, które wyniosły 225 mln zł. Pomoc ta może mieć formę zwolnienia z podatku 

od nieruchomości do końca 2024 r. oraz zwolnienia z podatku dochodowego do końca okresu 

funkcjonowania SSE.  

Zobowiązania spółki określone w pozwoleniu na działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej zostały wypełnione ze znaczną nawiązką. W ramach umowy z PSSE, spółka 

MrGarden zobowiązała się do inwestycji o wartości co najmniej 150 mln zł i zatrudnienie w 

Grudziądzu nie mniej niż 120 pracowników do końca 2018 r. Tymczasem już na koniec września 

2017 r. zatrudnienie w zakładzie MrGarden wynosiło około 450 osób.  

W fabryce w Grudziądzu produkowane są wyroby drewnianej architektury ogrodowej 

przeznaczone do grodzenia, wyposażenia i dekoracji ogrodów, parków, tarasów i innych 

przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Wyroby z Grudziądza są eksportowane głównie do 

Wielkiej Brytanii. 

 



 
 
Historia budowy zakładu produkcji DAO MrGarden w Grudziądzu – kamienie milowe 

Latem 2015 r. rozpoczęto roboty ziemne i prace przyłączeniowe. Jesienią 2015 r. ruszył etap 

budowy fundamentów pod przyszłą konstrukcję, rozpoczęto również przygotowania gruntu 

pod place manewrowe i magazynowe. W listopadzie 2015 r. rozpoczęło się stawianie hali 

produkcyjnej. Na początku 2016 r. zamontowano główną linię służącą do przecierania drewna. 

Trwały też prace nad budową hali produkcyjnej. W czerwcu 2016 r. nastąpiło uruchomienie 

sortowników drewna. W sierpniu 2016 r. uruchomiono drugą linię przecierania drewna 

dedykowaną dla produktów na rynek brytyjski. We wrześniu 2016 r. dokonano rozruchu 

zakładu, a w październiku rozpoczęto produkcję drewnianej architektury ogrodowej. W 

październiku 2016 r. uruchomiono pierwszy autoklaw, a następne na przełomie 2016 i 2017 

roku. Na koniec sierpnia 2016 uruchomiono suszarnie komorowe, a z końcem roku 2016 

uruchomiono suszarnię najazdową.  

Inwestycja zrealizowana została na działce o powierzchni 26,2 ha. Place składowe zakładu 

zajmują łącznie 12,5 ha, a powierzchnia wybudowanych budynków i wiat wynosi łącznie 5 ha. 

Głównym wykonawcą inwestycji i autorem projektu nowego zakładu MrGarden była firma 

Skanska. 

Wiosną tego roku Grupa Stelmet, poprzez spółkę zależną MrGarden, rozpoczęła w Grudziądzu 

także budowę zakładu produkcji pelletu, który będzie zintegrowany z zakładem produkcji 

drewnianej architektury ogrodowej. Rozpoczęcie działalności operacyjnej przez ten zakład 

planowane jest na I kwartał 2018 r. Planowane nakłady wynoszą około 20 mln zł, a szacowane 

zdolności produkcyjne zakładu wyniosą około 40 tys. ton pelletu rocznie. 

 

*** 

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet 

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. 

Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju 

płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te 

przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, 

parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.  

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym 

w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej 

architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne - od 



 
 
zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa 

także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.  

Większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do 

odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób 

To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.  

W roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) 

Grupa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 567 

mln zł. 

 

*** 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.stelmet.com lub 

prosimy o kontakt:  

Karina Szymkowiak-Sieradzka 

Stelmet S.A. 

tel. 68 329 67 04 / kom. 734 180 982 

e-mail: k.sieradzka@stelmet.com  

Maciej Szczepaniak 

NBS Communications 

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl 

 

http://www.stelmet.com/

