
Pro jekt o na zwie „Po pra wa atrak cyj no -

ści in we sty cyj nej Gmi ny Za wier cie po -

przez kom plek so we uzbro je nie Stre fy

Ak tyw no ści Gos po dar czej – Ob szar A”

współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej -

ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju

Re gio nal ne go w ra mach RPO WSL

2007-2013 wy cho dzi na prze ciw po trze -

bie two rze nia no wo czes nej struk tu ry

przed się bior czo ści, co jest jed nym z klu -

czo wych ele men tów kon ku ren cyj no ści

re gio nu, prze kła da ją cej się na je go atrak -

cyj ność in we sty cyj ną oraz wa run ku ją cą

przy cią ga nie no wych in we sto rów.

– Dzię ki tym środ kom, a kon kret niej

dzię ki in fra struk tu rze, któ ra po wsta nie

w stre fie, sta nie my się mia stem jesz cze

bar dziej atrak cyj nym dla in we sto rów.

Stre fa Ak tyw no ści Gos po dar czej – dzię -

ki tej in we sty cji oraz Za wier ciań skie mu

Par ko wi Prze my sło wo-Tech no lo gicz ne -

mu, któ ry tak że po wsta nie w SAG – sta -

je się miej scem kom plek so wo przy go to -

wa nym dla przed się bior ców – za u wa ża

pre zy dent Za wier cia Ry szard Mach. 

Re a li zo wa na in we sty cja, po przez wy po -

sa że nie w nie zbęd ną in fra struk tu rę, przy go tu je atrak cyj ne te re ny in we sty -

cyj ne Stre fy Ak tyw no ści Gos po dar czej Ob szar „A” zlo ka li zo wa nej w re jo -

nie ulic Mrzyg łodz ka-My śliw ska. W miej scu pla no wa nych cią gów ko mu -

ni ka cyj nych w te re nie Stre fy wy bu do wa ne zo sta ną sie ci: wo do cią go wa, ka -

na li za cji te le tech nicz nej, ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej w peł ni umoż -

li wia ją ce przy łą cze nie przy szłych obiek tów lo ka li zo wa nych na tym te re -

nie. Po przez bu do wę prze wi dzia ne go

pro jek tem uzbro je nia, po wsta nie

17,51 ha te re nów dzia łek in we sty cyj -

nych przy go to wa nych do za gos po da ro -

wa nia. Sie ci uzbro je nia te re nów in we -

sty cyj nych za pro jek to wa no przy

uwzględ nie niu za pla no wa nej par ce la cji

dzia łek pod sprze daż. Za pro jek to wa no

op ty mal ne pod wzglę dem tech no lo gicz -

nym oraz eko no micz nym prze bie gi sie -

ci w pa sach pla no wa nych dróg do ja zdo -

wych do dzia łek. Każ da z sie ci wraz

z za pro jek to wa ny mi urzą dze nia mi to wa -

rzy szą cy mi sta no wi fun kcjo nal nie spój -

ną i nie zbęd ną ca łość.

W ra mach pro jek tu zo sta nie wy bu do wa -

na sieć ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo -

wej o łącz nej dłu go ści 3,68 km, sieć wo -

do cią go wa o dłu go ści 2,09 km, sieć ka -

na li za cji te le tech nicz nej o dłu go ści

1,09 km, zbior nik wy rów naw czo-za pa -

so wy z pom pow nią ście ków desz czo -

wych, przy łą cze ener ge tycz ne ze sta cją

trans for ma to ro wą, ogro dze nie i dro ga

do ja zdo wa z pla cem ma ne wro wym dla

po trzeb ob słu gi zbior ni ka i pom pow ni.

Two rzo na stre fa za pew ni nie tyl ko moż li wość roz wo ju fun kcji pro duk cyj -

nych i usłu go wych w za kre sie no wych przed się biorstw, ale tak że umoż li -

wi zmia nę lo ka li za cji ist nie ją cych na te re nie mia sta uciąż li wych pod mio -

tów w za kre sie pro duk cji i usług. In we sty cja jest moż li wa dzię ki ogrom ne -

mu wspar ciu fi nan so we mu Unii Eu ro pej skiej. Po ziom do fi nan so wa nia wy -

no si 85 % i sta no wi po nad 10 mln ca ło ści in we sty cji. 

Gmina Zawiercie prowadzi kolejną inwestycję 

w obrębie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności

Gospodarczej - Obszar A. 

Zawierciańskie tereny dla inwestorów to ponad 200 ha terenów pod inwestycje, 

podzielone na 2 obszary A i B. Część terenów SAG włączonych jest do Katowickiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej. Dostępne działki inwestycyjne mają wielkość od 0,5 ha do 10 ha.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


