


Z OUTBACKIEM BĄDŹ PEWIEN, 
ŻE ZAWSZE DOJEDZIESZ 
BEZPIECZNIE I NA CZAS – 
NAWET DO NAJDALSZYCH 
ZAKĄTKÓW ŚWIATA

Pełna lista Autoryzowanych Salonów 
Sprzedaży oraz Stacji Obsługi Subaru 
znajduje się na stronie www.subaru.pl
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Historia przemysłu chemicznego w Tarnowie jest 

bardzo długa. Powstałe w 1930 roku Zakłady Azotowe 

w Tarnowie-Mościcach były jedną z największych 

inwestycji przemysłowych II Rzeczpospolitej. 

W ostatnich latach dzięki przemyślanej strategii 

konsolidacyjnej spółka z Tarnowa stworzyła Grupę 

Azoty – największy w kraju i jeden z największych 

w Europie koncern chemiczny. Obecnie w skład Grupy 

wchodzą zakłady chemiczne z Tarnowa, Kędzierzyna-

Koźla, Polic i Puław oraz wiele innych spółek, dzięki 

którym dysponuje ona własnym zapleczem badawczym 

logistycznym i surowcowym. 

Dziś Grupa Azoty może się pochwalić nie tylko wielkim 

potencjałem produkcyjnym, lecz także wyjątkowymi 

umiejętnościami, jeśli chodzi o organizację procesów 

technologicznych wymagających szczególnej troski 

o środowisko naturalne. Dzięki tym kompetencjom 

Grupa jest dziś w stanie zaoferować innym 

przedsiębiorstwom dostęp do jedynej w swoim 

rodzaju nowoczesnej, dobrze wyposażonej Strefy 

Przemysłowej.

Usytuowana w Tarnowie Strefa Przemysłowa oferuje 

wyjątkowe możliwości i udogodnienia dla firm 

prowadzących działalność, przy której konieczne 

jest spełnienie szczególnych wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Dzięki 

stworzonej przez Grupę Azoty infrastrukturze 

technologicznej, energetycznej i prawnej 

w Tarnowskiej Strefie Przemysłowej można niemal 

natychmiast rozpocząć działalność, która w innym 

miejscu wymagałaby długotrwałych przygotowań oraz 

ubiegania się o specjalne zezwolenia – albo byłaby 

wręcz niemożliwa.

Na obszarze ponad 230 hektarów 

przedsiębiorcy mają do dyspozycji 

obiekty, budynki i wolne powierzchnie. 

Strefa Przemysłowa oferuje dostęp do mediów 

energetycznych, par technologicznych, wody 

grzewczej, a także do wody pitnej i wód 

technologicznych. Jej teren objęty jest kanalizacją 

sanitarną i przemysłową. W Strefie znajdują się też 

instalacje powietrza sprężonego (technologicznego 

i pomiarowego) oraz instalacja azotu gazowego. 

Na całym jej obszarze działa sieć światłowodowa 

i teletechniczna, a jej teren jest ogrodzony i strzeżony 

przez profesjonalne służby ochrony mienia. Ma ona 

również własną jednostkę straży pożarnej.

Dodatkową zaletą Strefy Przemysłowej jest jej dogodne 

położenie w pobliżu ważnych samochodowych szlaków 

komunikacyjnych, czyli autostrady A-4 wschód-zachód 

oraz trasy 73 w kierunku na Warszawę. Strefa posiada 

też własną bocznicę kolejową połączoną z węzłem 

kolejowym wschód-zachód.

Jednym z elementów filozofii Grupy 

Azoty jest dzielenie się własnym 

sukcesem. 

Oferta Strefy Przemysłowej skierowana jest do małych 

i średnich przedsiębiorstw. Z pewnością jest ona dla 

nich szansą na odniesienie sukcesu we współpracy 

z silnym i doświadczonym partnerem. 

Tarnowska Strefa Przemysłowa 

– pole działania 
dla ambitnych

Dzięki połączeniu najlepszych polskich firm 

chemicznych Grupa Azoty zdobyła szczególne 

kompetencje, jeśli chodzi o organizację 

procesów technologicznych wymagających 

szczególnej troski o środowisko naturalne. 

Dzięki temu może ona zaoferować 

przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnej Strefy 

Przemysłowej, w której działalność ich firm 

stanie się dużo łatwiejsza i bardziej efektywna.

grupaazoty.com









MIESZKANIA

Kameralne Osiedle ul. Sosnowiecka/ ul. Stawowa, termin oddania IV kw. 2014r.

Zobacz Panoramę Krakowską ul. Fredry 4F /ul. Fredry 4E, gotowe do odbioru 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA  

I OBROTU TOWAROWEGO „FRONTON” SP. Z O.O
30-001 KRAKÓW, UL. KAMIENNA 19, 
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Z radcą prawnym bezpieczniej

- Skąd obecność przedstawicieli samo-
rządu radców prawnych na II Forum 
Przedsiębiorców Małopolski poświę-
conemu działaniu i rozwijaniu biznesu 
w cyfrowej Małopolsce?

DKC - Powodów jest kilka. Najważniej-
sze to te, że radcowie prawni świadczą 
pomoc prawną na rzecz przedsiębior-
ców. Bardzo wielu z  nas to również 
przedsiębiorcy, a w pracy wszyscy wy-
korzystujemy narzędzia informatyczne, 
choćby w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym. Nic więc dziwnego, że 
przedstawiciele samorządu radcowskie-
go, którego zadaniem jest między inny-
mi reprezentowanie radców prawnych 
i ochrona ich interesów zawodowych, 
biorą udział w Forum.

MSS - Trudno dziś wyobrazić sobie pro-
fesjonalne i odpowiedzialne prowadze-
nie biznesu bez fachowej obsługi praw-
nej – a tą gwarantują właśnie radcowie 
prawni. Stara łacińska paremia mówi 
„ignorantia iuris nocet” – „nieznajo-
mość prawa szkodzi”. Radca prawny 
ma zapewnić, by tej szkody nie było, co 
niezwykle istotne jest w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Konsultując 
z nim prawne konsekwencje podejmo-
wanych działań gwarantujemy sobie 
spokój. Obecnie występuje zjawisko tzw. 
inflacji prawa przejawiające się w cią-
głym wzroście liczby regulacji prawnych 
i stopnia ich skomplikowania. W wielu 
sytuacjach, gdy nie mamy pewności, 
co do treści i wykładni obowiązującego 
prawa (a tego nie zapewni nam „mece-
nas google”) warto zasięgnąć profesjo-
nalnej porady prawnej. Proszę zapytać 
osobę prowadzącą małą firmę, na ile 
szczegółowo zna ustawę o terminach 
zapłaty w  transakcjach handlowych, 
ustawę o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji, ustawę o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną itd.? Choć radcę 
prawnego kojarzymy z postępowaniem 
przed sądem, to pamiętajmy, że nie żyje 
on tylko ze sporów, ale z takiego sposo-
bu świadczenia pomocy prawnej, aby 
tym sporom zapobiegać. Nie wołajmy 
go zatem do pożaru, ale skonsultujmy 
się wcześniej, bo to pozwoli niejedno-
krotnie uniknąć długotrwałego postę-
powania sądowego i zbędnych kosztów.

DKC - Koszt porady powinniśmy po-
traktować jako element inwestycji, którą 
podejmujemy. Zawierając jakąkolwiek 
poważniejszą umowę warto wiedzieć, 
jaka jest różnica między zadatkiem 
a zaliczką, co oznacza poddanie się eg-
zekucji, jakie są zasady stosowania kar 
umownych, konsekwencje niewyko-
nania czy też nienależytego wykona-
nia umowy. Przy prowadzeniu biznesu 
obecnie niezbędne jest wsparcie rad-

cy prawnego, który świadczy pomoc 
prawną, w tym poprzez sporządzanie 
wzorów dokumentów wykorzystywa-
nych w  działalności przedsiębiorcy 
(np. Regulaminów świadczonych usług, 
wzorów zawieranych umów), a także 
poprzez reprezentowanie klientów prze-
de wszystkim w sprawach cywilnych, 
gospodarczych i  administracyjnych, 
wykroczeniowych oraz niektórych kar-
nych. Warto podkreślić, iż od 1 lipca 
2015 r. radcowie prawni będą świadczyli 
pomoc prawną we wszystkich sprawach 
karnych, poszerzone zostały bowiem 
ich kompetencje i będą oni mogli wy-
stępować jako obrońcy osób �zycznych 
w sprawach karnych - a to ostatnia róż-
nica w  kompetencjach zawodowych 
między radcami i adwokatami.

- Czy zawód radcy prawnego przyciąga 
absolwentów prawa?

MSS - Tak. W tym roku egzamin wstęp-
ny na aplikację radcowską zdało prawie 
300 osób. Jej celem jest przygotowanie 
aplikanta do samodzielnego wykony-
wania zawodu radcy prawnego, a trwa 
ona trzy lata. Po jej ukończeniu można 
przystąpić do egzaminu radcowskiego. 
W przypadku uzyskania pozytywnego 
wyniku egzaminu pozostaje jeszcze do-
konanie wpisu na listę radców i złoże-
nie ślubowania – i można wykonywać 
zawód radcy prawnego. W tym roku 
ślubowanie złożyło blisko 200 osób. 30 
czerwca 2014 r. na listę radców praw-
nych w OIRP w Krakowie wpisanych 
było 2833 radców prawnych, w  tym 
1936 wykonujących zawód. Radca 
prawny wykonuje zawód w  ramach 
stosunku pracy, na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, w  kancelarii radcy 

prawnego oraz w spółce. Jak więc widać 
część radców prawnych to przedsiębior-
cy. O specy�ce ich działalności decyduje 
to, że jej przedmiotem jest świadczenie 
pomocy prawnej - w  szczególności 
udzielanie porad prawnych, sporządza-
nie opinii prawnych, opracowywanie 
projektów aktów prawnych oraz wy-
stępowanie przed sądami i urzędami - 
a także to, że podlega ona szczegółowej 
regulacji dotyczącej np. reklamy.

– Dlaczego nie można spotkać rekla-
my radcy prawnego…

DKC – Bo radca prawny nie może rekla-
mować się w powszechnym znaczeniu 
tego słowa – może informować o wyko-
nywaniu zawodu, podlegając przy tym 
ograniczeniom wynikającym z Kodeksu 
Etyki Radcy Prawnego. Stąd tak ważna 
jest działalność informacyjna prowa-
dzona przez samorząd, w tym również 

akcja wizerunkowa „Z radcą prawnym 
bezpieczniej”. Działalność „kancelarii 
prawnych” oferujących porady prawne 
udzielane zdezorientowanym klientom 
przez osoby nielegitymujące się kwali�-
kacjami i uprawnieniami radcy prawne-
go lub adwokata jest dość powszechna. 
Tymczasem dla klienta nie jest obojętne, 
z czyjej pomocy korzysta. Radca praw-
ny posiada kwali�kacje zawodowe zwe-
ryfikowane przez państwową komisję 
egzaminacyjną. Musi ciągle się szkolić, 
być na bieżąco ze zmianami przepisów. 
Obowiązuje go kodeks etyki i podlega 
odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ist-
nieje samorząd, do którego może zwró-
cić się klient niezadowolony z pomocy. 
Podlega też obowiązkowemu ubezpie-
czeniu odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone przy świadczeniu 
pomocy prawnej. Mamy więc gwaran-
cję, że w przypadku jakiejkolwiek szko-
dy spowodowanej nienależytą usługą 
prawną, dostaniemy odszkodowanie.

MSS - Niezależność radcy prawnego 
jest gwarancją ochrony praw i wolności 
obywatela, co oznacza, że jest on wol-
ny od wszelkich wpływów i nacisków. 
Obowiązuje go też tajemnica zawodo-
wa, która obejmuje wszystkie uzyskane 
informacje. Aby dobrze prowadzić spra-
wę, trzeba poznać wszystkie okoliczno-
ści sprawy. Klient nie zawsze zdaje sobie 
sprawę, że niektóre z tych okoliczności 
mogą być dla niego niekorzystne. Roz-
mowa z klientem jest często jak spo-
wiedź, zaufanie jest bardzo ważne.

Rozmowa z DANUTĄ KOSZYK-CIAŁOWICZ, dziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 
i MARCINEM SALA-SZCZYPIŃSKIM, wicedziekanem ds. wykonywania zawodu Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Krakowie

Okręgowa Izba  

Radców Prawnych w Krakowie

ul. Francesco Nullo 8/4
31-543 Kraków
www.oirp.krakow.pl

Uroczyste ślubowanie radcowskie w 2013 r.

http://www.oirp.krakow.pl/




















































N
iepołomice to miasto i gmina w Małopol-

sce. Położone zaledwie 25 km od centrum 

Krakowa łączą historię z nowoczesnością, 

gospodarkę z naturą. Pod względem rozwoju go-

spodarczego Niepołomice plasują się na jednym 

z najwyższych miejsc w Polsce. Sprzyjają temu 

dogodne położenie oraz przyjazna atmosfera dla 

inwestycji.

Jest to także gmina przyjazna mieszkańcom, co 

najłatwiej zauważyć przyglądając się wydatkom 

na edukację, infrastrukturę drogową, sportową 

i rekreacyjną, a ponadto ciągłą troskę o środo-

wisko. Dziś Gmina Niepołomice liczy ponad 25 

tysięcy mieszkańców, z czego ponad 10 tysięcy 

mieszka w samym mieście Niepołomice, a przy-

rost naturalny – co jest rzadkością w naszym kraju 

– wciąż jest dodatni.

Historia miejscowości sięga króla Kazimierza 

Wielkiego, który ufundował zamek i  kościół 

w nieprzebytej puszczy. Zamek z racji swego po-

łożenia – niewielka odległość od Krakowa, piękne 

puszczańskie krajobrazy – był często odwie-

dzany przez koronowane głowy. Stracił nieco 

na znaczeniu, kiedy Zygmunt III Waza przeniósł 

stolicę do Warszawy, jednak schyłek świetności 

łączy się z „potopem” szwedzkim. Wtedy budow-

la została zrabowana i zdewastowana. Od czasu 

wojny polsko-szwedzkiej zamek popadał w ruinę. 

Gruntowny remont przeszedł dopiero w latach 

1990-2001 i od tego czasu jest wizytówką gminy. 

W centrum miasta zwiedzać można także kościół 

pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, który rów-

nież został ufundowany przez króla Kazimierza 

Wielkiego. Jednak w gminie jest jeszcze starszy 

zabytek – XIII-wieczny Klasztor Benedyktynek 

w Staniątkach. Ale nie tylko z zabytków odczytać 

możemy historię Niepołomic, jest ona zawarta 

również w starych polskich kronikach (Długosz, 

Bielski, Paprocki), zapiskach archiwalnych, ra-

chunkach dworu królewskiego, a także dowo-

dach wizytacji krakowskich biskupów.

Niepołomiczanie dumni są ze swojej historii, 

ale także aktywnie budują swoją teraźniejszość 

i przyszłość. Na terenie gminy istnieje ponad 1500 

przedsiębiorstw. Wielki przemysł umiejscowiony 

w Niepołomickiej Stre�e Przemysłowej uzupełnia 

się tutaj z mniejszymi �rmami usługowo-handlo-

wymi. Dzięki temu pracę ma wielu mieszkańców 

gminy, ale także mieszkańców gmin sąsiednich 

oraz Krakowa.

Niepołomice dbają także o swoją spuściznę przy-

rodniczą. Rozległa puszcza, która rozciągała się 

od Pogórza Karpackiego do Sandomierza dziś za-

chowała się szczątkowo w widłach Wisły i Raby i to 

właśnie na terenie m.in. gminy Niepołomice. Jest 

to prastary las o powierzchni 110 km2. Obecnie 

na jej terenie znajdują się obszary objęte europej-

skim programem Natura 2000, który chroni rzadkie 

gatunki roślin i siedliska zwierząt. W Puszczy Nie-

połomickiej znajduje się 5 rezerwatów przyrody, 

a oprócz tego trasy rekreacyjne.

Gdzie tysiące żyją, 
jak miliony marzą

URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

magistrat@niepolomice.com

www.niepolomice.eu

mailto:magistrat@niepolomice.com
http://www.niepolomice.eu/












POWIAT  KRAKOWSKI
Starostwo Powiatowe w Krakowie,  a l .  S łowackiego 20, 30-037 Kraków

tel .  12 634 42 70; fax:  12 633 52 94, e-mai l :  zarzad@powiat .krakow.pl

POWIAT 
KRAKOWSKI
MIEJSCE IDEALNE 
DO ŻYCIA, PRACY,
INWESTOWANIA I WYPOCZYNKU!

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

ADMINISTRACJA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA

KORZYSTNA LOKALIZACJA

DOGODNA KOMUNIKACJA 

PRZYJAZNE OTOCZENIE BIZNESU

WYKSZTAŁCONA KADRA

LUDZIE Z PASJĄ

SKUTECZNA PROMOCJA

BOGACTWO  PRZYRODNICZE I KULTUROWE

www.powiat.krakow.pl www.ngo.powiat.krakow.pl

Szanowni Państwo!

W Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego 

na lata 2013 – 2020, wypracowanej w wyniku 

szerokich konsultacji społecznych, zapisana 

została Wizja Powiatu Krakowskiego w roku 

2020. Brzmi ona tak:

W 2020 roku powiat krakowski w pełni korzysta ze swo-

jego położenia w sąsiedztwie miasta Krakowa, walorów 

środowiskowych i dostępności komunikacyjnej. Rozwi-

nęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospo-

darki oraz turystyka. Efektywne zarządzanie publiczne, 

aktywność wspólnot samorządowych, przedsiębiorców 

i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom 

życia mieszkańców i dostęp do usług o wysokim stan-

dardzie.

Jestem przekonany, że dzięki pracy profesjonalnej i sku-

tecznej administracji, wsparciu przedsiębiorców, integracji 

lokalnych środowisk gospodarczych oraz najlepszej, part-

nerskiej współpracy wszystkich mieszkańców powiatu kra-

kowskiego uda nam się tę wizję zrealizować!

Józef Krzyworzeka 

 starosta krakowski

mailto:zad@powi
http://www.powiat.krakow.pl/
http://www.ngo.powiat.krakow.pl/








Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Kim jesteśmy?
 
Sieć Enterprise Europe Network to jedno 
z najważniejszych narzędzi Komisji Europejskiej 
wspierających rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP).
 
W Polsce działa 30 ośrodków zgrupowanych 
w 4 konsorcjach regionalnych.
 
W skład Konsorcjum Południowa Polska wchodzi 
ośrodek Enterprise Europe Network 
zlokalizowany przy IPH w Krakowie.

Oferujemy najszerszy zakres bezpłatnych usług pomocy, 
wsparcia i doradztwa w zakresie:
 
Oferujemy najszerszy zakres bezpłatnych usług pomocy, wsparcia i doradztwa w zakresie:

• poszukiwania partnerów biznesowych, zwłaszcza w innych państwach UE
• możliwości finansowania dla MŚP
• przetargów, targów, szkoleń, seminariów, konferencji
• regulacji Jednolitego Rynku UE oraz rynków krajów członkowskich

 

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

Gdzie się znajdujemy?
 
Enterprise Europe Network
 Przy IPH w Krakowie
 ul. Floriańska 3
 31-019 Kraków
 tel.: 12 428 92 54 (55, 66)
 fax: 12 428 92 56
 www.euroinfo.krakow.pl

http://www.euroinfo.krakow.pl/




- instalacjami kolektorów słonecznych,
- instalacjami fotowoltaiki (on-grid, off-grid),
- instalacjami pomp ciepła,
- przygotowaniem koncepcji rozwiązań technologicznych,
- przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Produkcja energii elektrycznej tradycyjną metodą wiąże się z dużym 
zanieczyszczeniem środowiska. Szczególnie opłacalne jest wytwarzanie 
prądu ze źródeł odnawialnych. Fotowoltaika to przetwarzanie światła 
słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu 
elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska 
fotowoltaicznego. 

Posiadając instalację fotowoltaiczną na dachu właściciel staje się 

samowystarczalnym „producentem” energii elektrycznej. Sposób jest 

prosty: montujemy na dachu moduły fotowoltaiczne, dodajemy okablowanie, 

łączymy falownik i gotowe. Coraz częściej słyszy się również o możliwości 

oddania prądu do sieci energetycznej.

Powody, dla których warto zainwestować w fotowoltaikę:

 Ochrona środowiska - redukcja emisji CO
2
 

 Niskie koszty eksploatacji 
 Niezależność od ceny prądu z sieci 

Korzyści fi nansowe - zwroty z inwestycji wynoszą około 10 lat dla osób 
prywatnych i 7 lat dla fi rm

 Prostota w obsłudze i niezawodność 
 Zwiększa się atrakcyjność nieruchomości 

Ilość energii elektrycznej, którą zużywa średnio mieszkaniec Polski to 
zapotrzebowanie na ogniwa słoneczne o powierzchni ok. 10 m2.

Produkty fi rmy spełniają wysokie wymogi ekologiczne. 

Nowatorskim rozwiązaniem z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych 
jest stworzona przez Skorut Systemy Solarne® Sp. z o.o przyczepka 
fotowoltaiczna.

Mobilna Stacja Zasilania PV to generator, który może zapewniać dostawę 
darmowej energii elektrycznej na terenach lub w miejscach, gdzie nie ma 

dostępu do sieci energetycznej. Urządzenie to może być transportowane za 
samochodem lub np. kamperem na znaczne odległości. Znakomicie sprawdza 
się jako źródło energii elektrycznej na terenach pustynnych, górskich, dla 
domków letniskowych, na kempingach i polach namiotowych, plażach itp. 

Firma posiada w swojej ofercie Kolektor Hybrydowy TWIN. Jest to moduł 
fotowoltaiczny połączony z grzewczym kolektorem słonecznym. Jest jednym 
z pierwszych tego rodzaju produktów dostępnych na polskim rynku. TWIN 
to przetwornik energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną 

i cieplną. Jako urządzenie kogeneracyjne ma możliwość pracy każdego 
z przetworników niezależnie od siebie. Produkt charakteryzuje się prostą 
konstrukcją, łatwym i szybkim montażem, wysoką sprawnością energetyczną 

i cieplną oraz możliwością przerwania procesu transportu energii w każdym 
przypadku, bez negatywnego wpływu na urządzenie. 

Firma SKORUT Systemy Solarne® Sp. z o.o. jest jednym z wiodących polskich producentów działających 
w obszarze odnawialnych źródeł energii – płaskich kolektorów słonecznych i fotowoltaiki. Posiadając 17-letnie 

doświadczenie w tej dziedzinie jest pionierem w zakresie projektowania i realizacji technologii służących 

ochronie środowiska. 

   Zajmuje się:





















www.brw.com.pl

Oferta promocyjna ważna od 05.11 do 26.11.2014

30%do TANIEJ

SPŁACAJ
RATY

od lutego

2015
Promocja „30 rat 0%” trwa od 05 do 
19 listopada 2014 r. RRSO kredytu 
bez ubezpieczenia z możliwością 
rozpoczęcia spłaty od lutego 2015 r. 
wynosi 0%. Oferta dotyczy wybra-
nych salonów. Regulamin i szczegó-
ły promocji dostępne są w salonach 
Black Red White.

na cały asortyment
30 RAT

0
%

• bez pierwszej wpłaty   
• bez prowizji
• bez oprocentowania

Na zdjęciu: system anwerpen, kolor: modrzew sibiu jasny, blat: sosna larico

http://www.brw.com.pl/








Tuchów 
– miejsce z potencjałem

Wielu Małopolanom, zresztą nie tyl-

ko im, Tuchów kojarzy się ze wspa-

niałymi wyrobami wędliniarskimi. 

Miasto i cała gmina posiadają rów-

nież duże walory przyrodnicze i tu-

rystyczne – Ciężkowicko-Rożnowska 

część Pogórza Karpackiego to atut 

nie do pobicia.

Tuchów jest centrum gospodar-

czym, edukacyjnym i usługowym 

gminy. Przebiega przez niego droga 

wojewódzka nr 977 Tarnów - Mosz-

czenica, stanowiąca kluczowe połą-

czenie regionu tarnowskiego ze Sło-

wacją (80 km). Jest to również głów-

na droga łączącą Tarnów z Krynicą. 

Dodatkowym atutem jest bliskość 

do tarnowskiego węzła autostrady 

A4 (18 km) oraz do lotnisk w Kra-

kowie-Balicach i Rzeszowie-Jasionce 

(100 km).

Od kilku lat władze samorządowe re-

alizują nakreśloną do 2020 roku stra-

tegię rozwoju  gminy Tuchów. Roz-

woju zrównoważonego, mającego 

na celu wyrównywanie szans w do-

stępie do zasobów środowiska natu-

ralnego zarówno współcześnie eks-

ploatującego je społeczeństwa, jak 

i przyszłych pokoleń. Ten kluczowy 

dokument jest na bieżąco aktualizo-

wany i modyfi kowany, uwzględniać 

musi bowiem zmieniające się realia, 

w tym przede wszystkim oczekiwa-

nia i potrzeby lokalnej społeczności. 

Także oczekiwania i potrzeby inwe-

storów zarówno  z, jak i spoza terenu 

gminy. Do tego potrzebna jest więc 

atrakcyjna wizja rozwoju oraz nie-

konwencjonalne metody działania 

i promocji subregionu. A temu sprzy-

jają niewątpliwie również korzystne 

warunki dla przedsiębiorców; przyja-

zna gmina to wzrost małych i śred-

nich fi rm, to zachęta dla tych, którzy 

właśnie tu – na Pogórzu Ciężkowicko-

-Rożnowskim chcą budować i pomna-

żać swój kapitał.

Można i należy to robić w  rozpoczy-

nającej funkcjonowanie  Tuchowskiej 

Strefi e Aktywności Gospodarczej. 

Posiada ona dogodne położenie – 

znajduje się w obrębie miasta, na pół-

nocno-zachodnim jego krańcu, obok 

drogi wojewódzkiej 977. Obejmuje 

obszar 16,394 ha. W strefi e są jesz-

cze ostatnie wolne działki do zago-

spodarowania o łącznej powierzchni 

6,16 hektara. Inwestorzy mogą je wy-

korzystać przede wszystkim pod bu-

dowę zakładów produkcyjnych, skła-

dów i magazynów – określony przez 

władze gminy Tuchów charakter 

przeznaczenia tych terenów sprzyja 

kompleksowemu podejściu do przed-

sięwzięcia, można bowiem postawić 

fabrykę i równocześnie magazyn 

wyrobów gotowych bądź skład ma-

teriałów, prefabrykatów itp. Działki 

są oczywiście uzbrojone, są drogi 

dojazdowe, a w samym centrum 

strefy ogólnodostępny parking. Co 

bardzo ważne – ziemia  na sprzedaż  

posiada uregulowany status włas-

ności, bowiem  jej właścicielem jest 

gmina. Dla inwestorów nie bez zna-

czenia jest również miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

– opracowano go dla każdej działki, 

tym łatwiej więc można przezna-

czyć kapitał na budowę i pomnażać 

go z chwilą uruchomienia zadania. 

Atrakcyjna jest również cena – śred-

nio ok. 50 zł za metr kwadratowy. 

Gra warta świeczki.

Strefa nie koliduje z terenami miesz-

kaniowymi, a to dzięki nowo wybu-

dowanej drodze łączącej ją z drogą 

wojewódzką 977.

Urząd Miejski w Tuchowie
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów

tel. 14 652 51 76, 
fax 14 652 51 09
www.tuchow.pl

e-mail: um@tuchow.pl

Strefa z atutami, warto w niej inwestować. 
Powodów jest wiele:

- tylko 18 km do autostrady A4!,

-  100 km do najbliższych lotnisk w Krakowie-Balicach oraz 

Rzeszowie-Jasionce,- szeroka droga (480 m długości) łącząca 

strefę z drogą wojewódzką,

- teren płaski, niezagrożony podtopieniami czy osuwiskami,

-  ogólnodostępny parking w centralnej części strefy 

o powierzchni ok. 1 ha (163 miejsca dla samochodów 

osobowych oraz 72 miejsca dla samochodów ciężarowych),

-  możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

na każdej działce,

-  nowe drogi wewnątrz strefy wraz z poboczem (1814 m),

-  istniejąca stacja trafo, przyłącz do 100 metrów (moc bez 

większych ograniczeń),

- oświetlenie uliczne co 100 metrów,

- linia kolejowa z bocznicą (2,5 km).

Tuchowska Strefa Aktywności Gospodarczej TSAG to 

miejsce, gdzie warto ulokować wartościowe inwestycje 

gospodarcze.
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Targi w Krakowie?
Tylko w EXPOKRAKÓW

www.targi.krakow.pl ⓦ www.expo.krakow.pl

ul. Galicyjska 9

Targi w Krakowie
zapraszajà do

Mi´dzynarodowego Centrum
Targowo-Kongresowego

http://www.targi.krakow.pl/
http://www.expo.krakow.pl/








 wyższa przepuszczalność światła

 doskonalsza izolacyjność akustyczna

 jeszcze lepsza termoizolacja

  większa możliwość tworzenia dużych przeszkleń

Poznaj 4 dodatkowe korzyści nowego pakietu szybowego 4 Xglass Ug = 0,5

Wybierz okna Winergetic Premium z pakietem 4 Xglass w standardzie*.

Najwyższa jakość okien
to dla nas standard

Teraz 4 dodatkowe korzyści  
pakietu szybowego  

4 Xglass Ug = 0,5  
tylko w oknach OKNOPLAST   

w standardzie*!

* Standardowe wyposażenie okna Winergetic Premium – szczegóły w salonach sprzedaży OKNOPLAST. 

www.oknoplast.com.pl Facebook: Oknoplast.Polska YouTube: OKNOPLASTgroup Twitter: @Oknoplast1

http://www.oknoplast.com.pl/
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