OLKUSZ nakręca biznes

Zainwestuj w Strefie Aktywności Gospodarczej w
Olkuszu
Olkuską Strefę Aktywności Gospodarczej zlokalizowaną przy ul. Wspólnej niemal w całości zajmują
lokalni przedsiębiorcy z sukcesami rozwijający swoje firmy. Niekwestionowanym atutem tych terenów
jest dogodna lokalizacja oraz pełne przygotowanie techniczne dla prowadzonej działalności. Z 28 ha
objętych obszarem Strefy, Gmina Olkusz jest właścicielem terenu o powierzchni niecałych 3,5 ha. Być
może już niedługo, gdyż w najbliższy wtorek planowane jest ogłoszenie przetargu na dwie ostatnie
działki.

- Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej staje się obszarem, który – za sprawą naszych przedsiębiorców – coraz
częściej kojarzy się z rozwojem technologicznym, dobrymi warunkami na prowadzenie działalności oraz rosnącym
potencjałem rozwoju zawodowego. Z właścicielami firm zlokalizowanych w tym miejscu spotykamy się na bieżąco, by
wspierać ich działalność, dzięki czemu – współpracując z miastem – łatwiej rozwiązują codzienne problemy i wyzwania
związane z rozwojem działalności w Olkuszu – komentuje Roman Piaśnik.
Gmina Olkusz planuje ogłosić przetargi na sprzedaż dwóch ostatnich działek zlokalizowanych na terenie Strefy
Aktywności Gospodarczej przy ul. Wspólnej w Olkuszu: o powierzchni 1,5743 ha oraz 1,8745 ha. Są one doskonale
skomunikowane drogą asfaltową oraz w pełni skanalizowane i uzbrojone. Najbliższe otoczenie działek stanowią tereny,
na których już działają przedsiębiorstwa z różnych gałęzi gospodarki. Rozwijają się również kolejne, w tym znana na
międzynarodowym rynku firma z branży automotive – Plast-Met. Przeznaczone na sprzedaż nieruchomości w planie
zagospodarowania przestrzennego zostały oznaczone symbolem „B3.P-U” – opisanym jako: teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.

Czym wyróżnia się Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej?
Jej niekwestionowanymi atutami są: doskonała lokalizacja pomiędzy Katowicami i Krakowem, bezpośrednio przy
drodze krajowej nr 94 oraz nowoczesna infrastruktura techniczna w obrębie strefy. Sama DK 94, przy której znajduje
się ul. Wspólna w Olkuszu, jest jedną z najdłuższych dróg krajowych w Polsce. Rozpoczyna się na granicy z Niemcami
w Zgorzelcu, a jej ostatnim punktem jest wieś Korczowa, gdzie znajduje się granica Polsko-Ukraińska.
Więcej informacji o terenach dostępnych do sprzedaży w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej można uzyskać pod
numerem telefonu 32 626 02 37.
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