Z ota Ksi ga „Gmina Fair Play” –
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2005
Formularz03_wzór
Podane w poni szym formularzu informacje s danymi zamieszczonymi w 2004 r. przez Miasto
Cz stochowa i maj za zadanie tylko i wy! cznie wskazanie sposobu i formatu wype!niania formularzy
na www.
W Formularzu 03 nale y koniecznie wype!ni$ wszystkie pola, w których dane dotycz gminy, np.
je eli przez teren gminy nie przebiega adna droga mi dzynarodowa, prosimy zostawi$ puste pola, a
je eli przez gmin przebiegaj dwie drogi mi dzynarodowe prosimy wstawi$ w odpowiednich
miejscach ich dwa numery wg podanego wzoru, a kolejne trzy miejsca zostawi$ puste. Jednocze)nie
prosz zwróci$ uwag na zamieszczone w ostatnich dwóch rubrykach dane firm inwestuj cych na
terenie gminy, jest to jedna z form promocji inwestorów. Dane firm prosimy wymienia$ w kolejnych
liniach, wypunktowuj c je od my)lników i ko+cz c )rednikiem.

WZÓR FORMULARZA 03
G owna droga mi dzynarodowa (1) nr

nr E-75

G owna droga mi dzynarodowa (2) nr
G owna droga mi dzynarodowa (3) nr
G ówna droga mi dzynarodowa (4) nr
G owna droga mi dzynarodowa (5) nr
Autostrada krajowa (1) nr

nr A-1

Autostrada krajowa (2) nr
Autostrada krajowa (3) nr
Autostrada krajowa (4) nr
Autostrada krajowa (5) nr
G owna droga krajowa (1) nr

nr 1

G owna droga krajowa (2) nr

nr 46

G owna droga krajowa (3) nr

nr 43

G owna droga krajowa (4) nr

nr 91

G owna droga krajowa (5) nr
G owna droga wojewódzka (1) nr

nr 908

G owna droga wojewódzka (2) nr

nr 786

G owna droga wojewódzka (3) nr

nr 494

G owna droga wojewódzka (4) nr

nr 491

G owna droga wojewódzka (5) nr

nr 483

G owna droga gminna (1) nr
G owna droga gminna (2) nr
G owna droga gminna (3) nr
G owna droga gminna (4) nr
G owna droga gminna (5) nr
Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (1)

Warszawa

Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (1) odleg o(- w
km

215

Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (2)

Katowice

Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (2) odleg o(- w
km

70

Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (3)

/ód0

Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (3) odleg o(- w
km

125

Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (4)

Kraków

Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (4) odleg o(- w

115

km
Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (5)

Wroc aw

Bezpo(rednie po )czenie kolejowe miasto (5) odleg o(- w
km

170

Port lotniczy miasto (1)

Katowice - Pyrzowice

Port lotniczy miasto (1) odleg o(- w km

60

Port lotniczy miasto (2)

Kraków (Balice)

Port lotniczy miasto (2) odleg o(- w km

150

Port lotniczy miasto (3)

Rudniki ko o Cz stochowy

Port lotniczy miasto (3) odleg o(- w km

15

Port lotniczy miasto (4)
Port lotniczy miasto (4) odleg o(- w km
Port lotniczy miasto (5)
Port lotniczy miasto (5) odleg o(- w km
Banki (liczba)

22

Towarzystwa ubezpieczeniowe (liczba)

25

Lokalne przedsi biorstwa
(wymieni- w podpunktach od kresek najwa8niejsze
podaj)c nazwy firm oraz adresy ich siedzib na terenie
gminy)

- Huta Stali Cz stochowa Sp. z o.o., ul. Kuceli>ska
22, 42-207 Cz stochowa;
- ENION S.A. Oddzia w Cz stochowie - Zak ad
Energetyczny Cz stochowa, Aleja Armii Krajowej 5,
42-201 Cz stochowa;
- Odlewnia Deliwa "WULKAN" S.A., ul. Tartakowa
31/33, 42-202 Cz stochowa.

Dotychczasowi inwestorzy zagraniczni
(wymieni- w podpunktach od kresek najwa8niejsze
podaj)c nazwy firm oraz adresy ich siedzib na terenie
gminy)

- TRW Polska Sp. z o.o., ul. Rolnicza 33, 42-202
Cz stochowa;
- GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o.,
Aleja Pokoju 44, 42-202 Cz stochowa;
- BERGER Sp. z o.o., ul. Legionów 202/210, 42-202
Cz stochowa;
- MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A., ul
Jagiello>ska 38/40, 42-216 Cz stochowa;
- CF GOMMA POLAND Sp. z o.o., ul. Morsztyna
7/9, 42-209 Cz stochowa;
- BREMBO Sp. z o.o., ul. Dekabrystów 67, 42-202
Cz stochowa;
- METRO Group, ul. Kisielewskiego 8/16, 42-215
Cz stochowa;
- TESCO, ul. Drogowców 43, 42-202 Cz stochowa;
- CASTORAMA, Aleja Jana Paw a II 2, 42-202
Cz stochowa;
- OBI, ul. Okulickiego 16/18, 42-218 Cz stochowa;
- Shell Polska, ul. Jagiello>ska 29/37a, 42-229
Cz stochowa;
- BP Polska, Aleja Wojska Polskiego 263/171, 42202 Cz stochowa;
- Statoil Polska, Aleja Wojska Polskiego 121/127,
42-207 Cz stochowa, Aleja Wyzwolenia 1,42-224
Cz stochowa, ul. Bardowskiego 64/68, 42-216
Cz stochowa.

WZÓR FORMULARZA 03 (ang.)

id
Number of main international road (1)

No. E 75

Number of main international road (2)
Number of main international road (3)
Number of main international road (4)
Number of main international road (5)
Number of national motorway (1)

No. A 1 (planned)

Number of national motorway (2)
Number of national motorway (3)
Number of national motorway (4)
Number of national motorway (5)
Number of national (local) main road (1)

No. 1

Number of national (local) main road (2)

No. 46

Number of national (local) main road (3)

No. 43

Number of national (local) main road (4)

No. 91

Number of national (local) main road (5)
Number of main regional road (1)

No. 908

Number of main regional road (2)

No. 786

Number of main regional road (3)

No. 494

Number of main regional road (4)

No. 491

Number of main regional road (5)

No. 483

Number of main community road (1)
Number of main community road (2)

Number of main community road (3)
Number of main community road (4)
Number of main community road (5)
Direct railroad connection city (only large cities - 1)

Warszaw a

City (1) distance in km

215

Direct railroad connection city (only large cities - 2)

Katow ice

City (2) distance in km

70

Direct railroad connection city (only large cities - 3)

9ód:

City (3) distance in km

125

Direct railroad connection city (only large cities - 4)

Kraków

City (4) distance in km

115

Direct railroad connection city (only large cities - 5)

Wroc!aw

City (5) distance in km

170

Airport (city 1)

Katow ice - Pyrzow ice

Distance to airport (city 1) in km

60

Airport (city 2)

Kraków - Balice

Distance to airport (city 2) in km

150

Airport (city 3)

Rudniki near Cz stochow a

Distance to airport (city 3) in km

15

Airport (city 4)
Distance to airport (city 4) in km
Airport (city 5)
Distance to airport (city 5) in km
Number of Banks:

22

Number of Insurance companies:

25

- Cz stochow a Steelw orks Ltd., ul. Kuceli+ska 22, 4
- ENION S.A. Cz stochow a Department - Pow er Plan
- WULKAN Iron Foundry S.A., ul. Tartakow a 31/33, 4

Leading Local Firms
(names of the most important firms
and addresses of their headquarters
in sub-sections, please):

Foreign investors
(names and addresses of their headquarters
in sub-sections, please):

-

TRW Polska Sp. z o.o., ul. Rolnicza 33, 42-202 Cz
GUARDIAN INDUSTRIES POLAND Sp. z o.o., Aleja P
BERGER Sp. z o.o., ul. Legionów 202/210, 42-202 C
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A., ul. Jagie
CF GOMMA POLAND Sp. z o.o., ul. Morsztyna 7/9,
BREMBO Sp. z o.o., ul. Dekabrystów 67, 42-202 Cz
METRO Group, ul. Kisielew skiego 8/16, 42-215 Cz
TESCO, ul. Drogow ców 43, 42-202 Cz stochow a
CASTORAMA, Aleja Jana Paw !a II 2, 42-202 Cz sto
OBI, ul. Okulickiego 16/18, 42-218 Cz stochow a

