Z ota Ksi ga „Gmina Fair Play” –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2005
Formularz02_wzór
Podane w poni szym formularzu informacje s kompilacj danych i maj za zadanie tylko i wy cznie
wskazanie sposobu i formatu wype niania formularzy na WWW oraz przyk adowych mocnych stron,
zamieszczanych przez gminy w 2004 r.
Prosimy o zachowanie wypunktowywania mocnych stron poprzez my#lniki, pisania krótkimi frazami,
zdaniami lub równowa nikami zda% oraz rozpoczynanie kolejnych punktów ma ymi literami i ko%czenie
ich #rednikami:

WZÓR FORMULARZA 02
Mocne strony gminy
(prosz wymieni w podpunktach od kresek)
Przyk ad_1
- po o enie w bezpo rednim s siedztwie aglomeracji pozna"skiej;
- pi kny, w niektórych partiach chroniony krajobraz;
- czyste rodowisko z Obszarem Chronionego Krajobrazu w dolinie rzeki Samicy;
- dobre warunki dla rozwoju mieszkalnictwa;
- sprzyjaj ce warunki dla inwestorów, w tym rozbudowana infrastruktura;

Pokaz Edytuj Usu"

Przyk ad_2
- strategiczne po o enie miasta na skrzy owaniu g ównych dróg krajowych i mi dzynarodowej drodze
nr E-77, co zapewnia dogodny dost p do miasta z ró nych jego stron;
- blisko Warszawy i dogodne po czenie z miastem sto ecznym;
- dobre warunki podejmowania dzia alno ci gospodarczej;
- prawne i ekonomiczne instrumenty przyci gania inwestorów;
- zasoby ludzkie i spontaniczna przedsi biorczo Radomian. Radom posiada znaczne rezerwy
wykwalifikowanych pracowników;
- w Radomiu dzia a 12 szkó wy szych zapewniaj cych wykszta cenie w dyscyplinach
Pokaz Edytuj Usu"
zorientowanych na potrzeby rynku;
- otoczenie biznesu - izba przemys owo - handlowa i lokalna lo a BCC, znacz ca liczba instytucji
wspomagaj cych przedsi biorczo : 20 banków, wiele firm ubezpieczeniowych i konsultacyjnych,
biur notarialnych;
- poda ziemi i infrastruktury po-przemys owej - Gmina Radom posiada grunty do prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej zarówno b d ce w asno ci osób prywatnych, jak równie b d ce
w asno ci komunaln i pa"stwow ;
- rednie ceny ziemi s do 6 razy ni sze ni w Warszawie i innych du ych miastach Polski;
- istnieje dodatkowa poda ziemi, budynków, hal produkcyjnych posiadaj cych pe n infrastruktur
techniczn , które uprzednio nale a y do upad ych przedsi biorstw pa"stwowych;
Przyk ad_3
- dogodne po o enie w centrum Polski, w pobli u Autostrady A2 Berlin – Moskwa, co gwarantuje nie
tylko szybkie po czenie z Warszaw ale równie z najwi kszymi miastami kraju: ;ód< (106 km),
Kraków (268 km), Katowice (259 km), Pozna" (285 km) i Gda"sk (331 km);
- stale rosn ca liczba podmiotów gospodarczych (obecnie jest ich ponad 4 tys.), liczba nowych
mieszka"ców (co roku do Grodziska sprowadza si oko o 1000 osób) oraz wzrost dochodów bud etu
gminy;
- wysoki poziom edukacji w grodziskich szko ach i co za tym idzie, dobry poziom wykszta cenia
Pokaz Edytuj Usu"
mieszka"ców - potencjalnych pracowników (ponad 50% ludno ci gminy ma wykszta cenie rednie i
wy sze);
- w pe ni uzbrojone tereny inwestycyjne;
- w Grodzisku w ci gu ostatnich 10 lat zainwestowa o 14 du ych, zagranicznych koncernów;
- niskie koszty prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (podatki od nieruchomo ci, op aty za wod i
cieki nale do najni szych w rejonie Warszawy);
- kompetentna i przyjazna obs uga w Urz dzie Miejskim oraz przychylno w adz samorz dowych;
Przyk ad_4
- dobrze rozwini ta sie telekomunikacyjna;
- równomierna i przestrzenna dost pno obiektów infrastruktury spo ecznej;
- atrakcyjne walory przyrodnicze gminy;
- dobra jako rodowiska naturalnego;
- atrakcyjne po o enie obiektów sportowych, o wiatowych i kulturalnych;
- wyst powanie obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego;

Pokaz Edytuj Usu"

- du y udzia ludno ci w wieku produkcyjnym;
- du y udzia ludno ci z wykszta ceniem rednim i wy szym;
- niskie bezrobocie;
- odpowiadaj ca gospodarce rynkowej struktura w asno ci gospodarki (przewaga sektora
prywatnego);
- du a liczba silnych firm z kapita em zagranicznym;
- sprzyjaj ce warunki do rozwoju agroturystyki jako dodatkowego <ród a dochodów dla ludno ci
gminy;
- centralne po o enie w bezpo redniej blisko ci do stolicy;
- dost p na terenie gminy do drogi krajowej Warszawa – Katowice ;
- dobra komunikacja gminy z reszt kraju oraz zagranic ;
- rosn cy udzia dochodów w asnych gminy;
- dobra wspó praca w adz lokalnych z inwestorami;
- infrastruktura techniczna dostosowana dla inwestorów;
Przyk ad_5
- dobry stan infrastruktury w zakresie zgazyfikowania, zwodoci gowania i telefonizacji oraz
posiadanie oczyszczalni cieków;
- dynamiczny rozwój ma ych przedsi biorstw, istnienie niewykorzystanych w pe ni zak adów
produkcyjnych, z ó kopalin przemys owych oraz terenów pod rozwój przemys u;
- Muzeum Budownictwa Ludowego stanowi cego atrakcj turystyczn ;
- status Kolbuszowej jako miasta powiatowego i wynikaj cy st d rozwój instytucji powiatowych;
- korzystne usytuowanie w sieci drogowej województwa, dobre skomunikowanie z Rzeszowem,
Mielcem, Tarnobrzegiem, Le ajskiem;
- dobry stan rodowiska naturalnego – czyste ekologicznie tereny;
- o rodek sportowo-rekreacyjny mog cy spe nia rol zaplecza turystycznego.

Pokaz Edytuj Usu"

Przyk ad_6
- bliskie s siedztwo granicy z Niemcami - 60 km;
- samorz dowa stolica województwa lubuskiego;
- miasto posiada nowoczesn sie obwodnic;
- bliskie po o enie dwóch lotnisk: sportowo - rekreacyjnego w Przylepie i towarowo - pasa erskiego w Pokaz Edytuj Usu"
Babimo cie;
- najni szy poziom bezrobocia w regionie;
- rozwój budownictwa mieszkaniowego (KTBS, RTBS);
- miasto czyste, zielone, otoczone lasami z bogat infrastruktur rekreacyjn i kulturaln ;
Przyk ad_7
- korzystne po o enie geograficzne i komunikacyjne (budowa Autostrady A-2 ze zjazdem w Nowym
Tomy lu, niewielka odleg o od granicy polsko-niemieckiej oraz od Poznania);
- przyst pne ceny gruntów wynikaj ce m.in. z niskich klas gleb;
- funkcjonowanie instytucji o ponadlokalnym znaczeniu;
- dobrze rozwini ta infrastruktura (gazowa, kanalizacyjna, wodoci gowa, telekomunikacyjna,
energetyczna);
- walory przyrodniczo-krajobrazowe (du e obszary le ne, nieska one rodowisko);
- dobrze rozwini ta sie szkó (w tym zawodowych) i baza o wiatowa;
- przedsi biorczy, solidni i operatywni ludzie, ch tni do przekwalifikowania;

Pokaz Edytuj Usu"

Przyk ad_8
- korzystne po o enie komunikacyjne;
- obszar ekologicznie czysty – wolny od zanieczyszcze" przemys owych;
- ca y teren gminy obj ty wodoci giem;
- uporz dkowana gospodarka odpadami – w asne wysypisko i segregacja odpadów;
- dobrze rozwini ta sie dróg;
- wysoki poziom dost pu do telefonii stacjonarnej, pe na dost pno do sieci bezprzewodowej;
- du a liczba osób w wieku produkcyjnym i wysoka aktywno zawodowa mieszka"ców;
- szerokie mo liwo ci rozwoju „Marki Lokalnej”;
- potencja w zakresie rozwoju turystyki (agroturystyki) i rekreacji (przyrodniczo – kulturowe pi kno
po udniowej cz ci gminy, po o onej w granicach chronionego krajobrazu Wronin – Maciowakrze, w
tym szczególnie rejonu wsi Grz dzin, Wronin, Dzielawy, a tak e Zakrzów);
- wysoka pozycja sportów je<dzieckich;
- dobre warunki do rozwoju rolnictwa tzn. wysoka jako gleby i dobre warunki agroklimatyczne,
umo liwiaj ce ró norodn produkcj ro linn , w tym tak e ro lin o wysokich wymaganiach;
- silne poczucie to samo ci lokalnej;
- dobra sie przedszkoli i szkó ;
- organizowanie masowych imprez sportowo-kulturalnych równie mi dzynarodowych;
- du e wsparcie procesu rozwojowego nauczycieli;
- aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zakrzów i Polska Cerekiew;

Pokaz Edytuj Usu"

- potencjalne mo liwo ci stworzenia bogatej i ró norodnej bazy surowcowej dla rozwoju zak adów
przetwórstwa rolno – spo ywczego;
- blisko aglomeracji miejskich – rynków zbytu dla produktów rolnych oraz dobre powi zania
komunikacyjne z nimi;
- przebieg mi dzyregionalnej drogi krajowej Opole – Pszczyna – Zgorzelec, umo liwiaj cej rozwój
urz dze" obs ugi komunikacji i ruchu turystycznego;
- istniej ce kontakty zagraniczne.

WZÓR FORMULARZA 02 (ang.)
Community strengths
(in sub-sections, please)
Przyk ad_1
- geographical location;
- convenient transportation network (along the Pan-European road corridor Dk1 and the planned A1
motorway);
- considerable capacity of the Polish consumer market;
- high quality labour market;
- favourable economic and social atmosphere;
- good technical and business infrastructure;
- attractive offers in tourism.

View Edit Delete

Przyk ad_2
- central location in the middle Pomerania;
- convenient transport connections: east-west connection (national road No. S-6 Szczecin - Gda"sk)
and north-south connection (national road No. S-11 Ko obrzeg - Pozna");
- close to the Baltic Sea (6 km in a straight line);
- tourist attractions (forests, lakes, the sea);
- a "green city" - clean air and water, large green areas, ecologically friendly;
- good technical infrastructure: vast reserves of water, gas, electricity, heating and other supplies;
nearby there is a communal waste disposal and modern sewage treatment plant compliant with the
European standards;
View Edit Delete
- vast reserves of areas for industrial and residential building, warehouses, storage places, shopping
and exhibition centres;
- qualified workforce (four universities, including the biggest one – the Technical University of Koszalin);
- tax exemptions in the Koszalin Complex, belonging to the S upsk Special Economic Zone as well as
real property tax exemptions for entrepreneurs investing in other areas in the city;
- favourable atmosphere for investment and entrepreneurship as well as the presence of numerous
institutions that support business;
- membership in national and international unions and associations.
Przyk ad_3
- access to road and railway connections;
- well-developed water supply and sewage systems;
- environment protection by means of waste segregation;
- areas attractive for tourism (agrotourism, bicycle and walking trails, horse-riding facilities);
- water sports facilities (the Zalew Besko bay).

View Edit Delete

Przyk ad_4
- qualified workforce;
- transit roads and convenient transportation network (28 km off the International Airport in Katowice –
Pyrzowice);
- vast areas for investment;
- large consumer’s market in the region;
- tourist attractions;
- natural landscape attractions;
- well-developed school network, high quality teaching;
- telecommunication system;
- allowances and incentives for investors;
- high quality service in offices;
- increase of budget means allocated to investment projects.

View Edit Delete

Przyk ad_5
- clean, unpolluted environment;

View Edit Delete

- job-ready workforce;
- well-developed infrastructure (water supply system - 95,5%, telephone network coverage - 92%,
bituminous roads);
- easy access to investment areas;
- low local taxes.
Przyk ad_6
- favourable location;
- important industrial centre;
- highly qualified workforce;
- approachable staff in local authorities;
- good access to public institutions;
- real-estate tax exemptions for enterprises;
- well-developed technical infrastructure;
- good education system, sports and recreation facilities;
- numerous cultural, art and sports events;
- growing international co-operation.

View Edit Delete

Przyk ad_7
- convenient location in the transportation network;
- well-developed infrastructure on investment areas;
- teritories attractive for tourism;
- investment-friendly atmosphere.

View Edit Delete

Przyk ad_8
- advantageous geographic location and convenient transport network – short distance to Warsaw and
main transport routes;
- no industry damaging to environment;
- beautiful landscape, rich flora and fauna; location close to the bay Zalew Zegrzy"ski - perfect
conditions for the developing of tourism and recreation business;
- well-developed infrastructure (gas, water, sanitation, telecommunication, energy);
- well-developed school network;
- urban planning, encouraging for investment.
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