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(45 km) i Krakowa (40 km) oraz w pobliżu węzła chrzanowskie-

go (autostrada A4) stanowi o jej konkurencyjności i otwartości 

na nowe inicjatywy gospodarcze.

Filarami wszystkich naszych przedsięwzięć są: budowa Stref Ak-

tywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze oraz 

konty nuacja projektu spoteczno-gospodarczego Dolina Kar-

pia - Program LEADER.

W latach 2009-2012 oddajemy inwesto rom blisko 40 ha w pełni 

uzbrojonych infrastrukturalnie terenów z zaprojektowanym do-

godnym rozwiązaniem komunikacyjnym, w tym 30 ha na dzia-

łalność przemysłową i 8 ha pod usługi. Wydzielone 4,9 ha zator-

skiej strefy zos tało włączone w Specjalną Strefą Ekonomicz ną, 

podstrefę Krakowskiego Parku Technolo gicznego Sp. z o.o. Do-

celowo SAG-SSE Zator obejmie ponad 100 ha terenów inwe-

stycyjnych. Przedsiębiorcy lokujący u nas swoje firmy na starcie 

otrzymają zintegrowany pakiet pomocy publicznej, składający 

się ze zwolnień i ulg lo kalnych oraz preferencji krajowych.

Zapraszamy do współpracy 
Z poważaniem 

Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat

 Powierzchnia: 40 ha 
Gmina Zator położona jest w zachodniej części Województwa 
Małopolskiego w powiecie oświęcimskim w odległości 40 km 
na zachód od Krakowa, 50 km na wschód od Bielska - Białej, 
45 km od Katowic. W bliskim sąsiedztwie Zator znajdują się mia-
sta powiatowe: Oświęcim (16 km), Chrzanów (18 km), Wadowi-
ce (14 km), Andrychów (18 km). Gmina Zator posiada również 
dogodne połączenie z Autostradą A4 - węzeł w Chrzanowie 
(20 km) oraz korzystne położenie względem dwóch lotnisk: 
Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice i Port Lotniczy 
Katowice – Pyrzowice.
Zwiększona dostępność komunikacyjna uzyskana zostanie 
poprzez projektowaną Beskidzka Drogę Integracyjną (Bielsko 
– Kraków) i połączenie z drogą ekspresową S1 (Bielsko – Brzesz-
cze – Oświęcim).
W bliskiej odległości znajdują się: oddziały celne (Oświęcim, 
Andrychów) oraz liczne firmy spedycyjne i transportowe.
Zaletą lokalizacji jest zatem rozbudowywana infrastruktura 
techniczna i teletechniczna oraz komunikacyjna wszystkich 
działek wchodzących w skład oferty inwestycyjnej.
W promieniu 50km od strefy znajdują się:
• 6 Uczelni Technicznych
• 2 Uniwersytety
• 78 Uczelni Wyższych
• 2 miasta Wojewódzkie
• 2 aglomeracje – Śląska i Krakowska
• Łącznie zaludnienie przekracza 3 300 000 osób
Możliwość poszerzenia strefy o kolejne 100 ha zgodnie ze Stu-
dium Uwarunkowań Kierunków Rozwoju Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zator. 

 Lokalizacja SAG MZ w Zatorze 
Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zato-
rze położona jest w zachodniej części Zatora przy projektowanej 
obwodnicy miasta- połączenie drogi krajowej DK 44 (Gliwice - 
Kraków) z drogą krajową DK 28 (Zator – Medyka).
Oferowana powierzchnia jest wyposażona w pełną infrastruk-
turę techniczną i aktualny plany zagospodarowania przestrzen-
nego. W bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospo-
darczej Małopolski Zachodniej w Zatorze są:

 Drogi 
• Droga nr DK 44
• Droga nr DK 28
• Droga Lokalna DL-1, DL-2, DL-3, DL-4, DL-5 wraz z sieciami 

głównymi uzbrojenia terenu 
• Droga lokalna zbiorcza DZ-1

 Linia kolejowa 
• linia kolejowa - PKP Zator
• Nr 94; pierwszorzędna, zelektryfikowana, dwutorowa relacji 

Oświęcim – Zator – Skawina – Kraków Płaszów, prowadzą-
ca ruch towarowo – pasażerski

 Zasilanie 
• Głównym punktem zasilania (GPZ) jest stacja transformato-

rowa 110/15 kV ZATOR,
• Dostępna moc - w zależności od bieżących potrzeb

 Wodociągi 
Długość sieci wodociągowej oszacowano na L= 6700 m.
Przewiduje się rurociągi :
• magistralno-rozdzielcze ∅ 150 
• rozdzielcze o ∅ 100 oraz ∅ 80

 Kanalizacja opadowa i sanitarna 
• średnica rury - ∅ 300 mm
• oczyszczalni ścieków - biologiczne / mechaniczne w odle-

głości ok. 4 km

 Telekomunikacja 
• Liczba dostępnych linii - w zależności od bieżących po-

trzeb. Szerokopasmowy dostęp do Internetu. Możliwość 
wykorzystania wielu telekomunikacyjnych opcji, m.in.: DSL, 
ISDN, WLAN Hot Spot, GSM.

 Gaz 
w zależności od bieżących potrzeb inwestora

Szanowni Państwo 

Zator ze swoją ponad 700-letnią historią może się pochwalić 

nie tylko bogactwem przyrodniczym, królewską tradycją ho-

dowli karpia, ale również szeregiem przedsięwzięć zwiększają-

cych potencjał Inwestycyjny regionu.

Wszystkie swoje działania oraz aktual ny i przyszły rozwój opie-

ramy na stworzeniu atrakcyjnych i konkurencyjnych możliwości 

gospodarczych, komfortowych warunkach po bytu Turystów 

oraz przede wszystkim na ros nącej aktywności i innowacyjno-

ści naszych mieszkańców.

Przyjmując rodzaj i kolejność wydatków publicznych jako prio-

rytet ustalono ich prospołeczny i prorozwojowy charakter. 

Szczególnie is totna dla nas jest dbałość o zrównoważony i sta-

ły wzrost gospodarczy gminy, a także pod noszenie i utrzyma-

nie wysokiego poziomu ży cia mieszkańców. Z sukcesami po-

zyskujemy środki z budżetu unijnego i krajowego, wyko nując 

kolejne ważne dla mieszkańców inwesty cje infrastrukturalne: 

gospodarcze, drogowe, kulturalne, zdrowotne i oświatowe. 

Potwierdzo ne to zostało miejscami i nagrodarni w ran kingach 

regionalnych i krajowych.

Położenie Gminy Zator (skrzyżowanie dróg krajowych nr 28 

i 44) leżącej w sąsiedztwie du żych aglomeracji: Katowic 
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• Strefa Przemysłowa P – 1 
ok. 3,4 ha

• Strefa Przemysłowa P – 1a 
ok. 1,2 ha

• Strefa Przemysłowa P – 1b 
ok. 0,6 ha

• Strefa Przemysłowa P – 2 
ok. 13,97 ha

• Strefa Przemysłowa P – 3 
ok. 4,2 ha

• Strefa Przemysłowa P – 4 
ok. 6,15 ha

Suma powierzchni stref przemysłowych ∑ = 30,87

• Strefa Usługowa U – 1 
ok. 6,4 ha

• Strefa Usługowa U – 1a 
ok. 1,35 ha
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Strefa Przemysłowa P – 4 

Strefa Przemysłowa P – 4 

P – 1bP – 1b

P – 1a 
P – 1a 

Strefa Usługowa U – 1 Strefa Usługowa U – 1 

U – 1a 
U – 1a 



Kwota pomocy publicznej może być odbierana przez przed-

siębiorcę w postaci nie płaconego podatku dochodowego 

do końca funkcjonowania strefy, czyli obecnie do 31 grudnia 

2020 roku.

Podstrefa w Zatorze dzięki swojemu położeniu jest przyjaznym 

miejscem dla inwestorów i do współpracy zarówno dla przed-

siębiorców krajowych i zagranicznych.

Inwestując w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zatorze - Spe-

cjalnej Strefie Ekonomicznej uzyskać można również indywidu-

alne ulgi w podatkach lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania zezwolenia na 

działalność w strefie dostępne są w Rozporządzeniu Rady Mini-

strów z dnia 10 grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 232 poz. 1548) 

Planowane przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być 

realizowane na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej w strefie wydawane są przez zarządza-

jącego strefą z uwzględnieniem następujące kryteriów: 

• stopień innowacyjności technologii planowanych przed-

sięwzięć

• przedmiot i zakres działalności gospodarczej prowadzonej 

dotychczas przez oferenta oraz działalności, jaką planuje 

on podjąć w strefie

• wartość planowanych inwestycji i warunki ich realizacji 

(warunkiem uzyskania zezwolenia jest zainwestowanie co 

najmniej kwoty 100 000 euro)

• deklarowany udział w tworzeniu i modernizacji infrastruk-

tury na terenie strefy

• możliwa współpraca z przedsiębiorstwami działającymi 

w strefie i jej otoczeniu

• zgodność planowanej działalności z celami rozwoju 

strefy

• stopień zagrożenia dla środowiska oraz planowane przed-

sięwzięcia w zakresie jego ochrony

• możliwość kooperacji z krakowskimi wyższymi uczelniami 

w projektach badawczych i edukacyjnych. 

Gmina Zator posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Zato-

rze nr XVI/96/07 z dnia 27.12.2007r. którego zapisami objęto 

również obszar SSE MZ w Zatorze.

Możliwość dostosowania infrastruktury do potrzeb inwestora

wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego w Zatorze na całym eta-

pie procesu inwestycyjnego;

 Strefa Aktywności Gospodarczej 
 Małopolski Zachodniej w Zatorze 

 Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych oraz 14 lutego 2007 (Dz. U. nr 42 poz. 273 

i 274) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie krakowskiej 

specjalnej strefy ekonomicznej 14 kwietnia 2009r. (Dz. U. 64 

poz. 537) i funkcjonować będzie do końca 2020 roku. 

Obecinie trwają prace nad poszerzeniem Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Zatorze.

 Ulgi, preferencje i atuty 
Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej w Zatorze uprawnia do korzystania 

z pomocy publicznej. Formą pomocy publicznej jest zwolnienie 

dochodu od podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje 

w kolejnych latach aż do momentu odzyskania 50% wartości 

nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę. 

Firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw uprawnione 

są do odzyskania aż 70% i 60% nakładów inwestycyjnych.

Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:

• z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy

• z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwe-

stycyjnych w związku z realizacją nowego projektu inwesty-

cyjnego.
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 Wsparcie i otoczenie projektu: 
• stosowanie zniżek w pobieraniu podatków lokalnych dla 

osób podejmujących działalność gospodarczą

• tworzenie programu rozwoju gospodarczego

• tworzenie koncepcji zagospodarowania wolnych tere-

nów

• promocja i rozwój Małopolski Zachodniej

• maksymalne wykorzystanie środków pomocowych

 Ludność w wieku produkcyjnym 
 w obszarze projektu:
• Małopolska: 60,7 %

• Powiat Oświęcimski: 61,6 %

• Zator: 62,5 %

Realizacja projektu ma korzystny wpływ na rozwój regionu 

Małopolski Zachodniej, a przede wszystkim przyczyni się do 

rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy Zator 

oraz sąsiednich gmin powiatu oświęcimskiego i wadowic-

kiego.

Strategicznym celem projektu jest aktywne i bezpośrednie 

przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej 

regionu oraz zwiększanie poziomu inwestycji na terenie gmi-

ny, poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów położonych 

w sąsiedztwie planowanej obwodnicy miasta, a następnie 

skoncentrowaniu na tym terenie inwestycji usługowo – prze-

mysłowych. 

Rozwojowi produkcji i usług w regionie sprzyja i determinuje 

go korzystne położenie w sąsiedztwie dużych centrów roz-

woju gospodarczego: Górnośląskiego Okręgu Przemysłowe-

go i Krakowa oraz aglomeracji Bielska Białej. Łącznie daje 

to w najbliższym zasięgu komunikacyjnych ok. 6 mln. miesz-

kańców. 

 Lokalne preferencje 
 i ulgi podatkowe: 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na 

okres:

• 6 miesięcy – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono 

co najmniej 5 miejsc,*

• 1 roku - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono 

co najmniej 10 miejsc pracy,* 

• 2 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono 

co najmniej 20 miejsc pracy,*

• 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono 

co najmniej 40 miejsc pracy,* 

• 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono 

co najmniej 60 miejsc pracy,* 

• 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono 

co najmniej 80 miejsc pracy, 

*obowiązuje od 1 .01.2010 nie dłużej jednak niż do 31.12.2013 r.

 Za atrakcyjnością 
 Stref Aktywności Gospodarczej 
 w Zatorze DK (SSE) 
 przemawiają m.in.: 
• idealna dostępność komunikacyjna

• sąsiedztwo dużych rynków zbytu w tym zagranicznych

• system ulg, zwolnień i zachęty dla inwestorów (SSE)

• pełne uzbrojenie terenu i aktualny plan zagospodarowa-

nia przestrzennego

• zasoby ludzkie

• przyjazny klimat inwestycyjny

• scalone tereny inwestycyjne

• niskie ceny gruntu 

• bezpłatne odrolnienie gruntów

• położenie w Dolinie Karpia

 Spójność projektu: 
• Strategia Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego

• Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego

• Narodowy Plan Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 

2006

• Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego

6Urząd Miejski w Zatorze
32-640 Zator  Rynek 10  e-mail: promocja@zator.pl  www.zator.pl

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze

7Urząd Miejski w Zatorze
32-640 Zator  Rynek 10  e-mail: promocja@zator.pl  www.zator.pl

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze



Olkuski

Miechowski

Krakowski

Grodzki 
Kraków

Wielicki

Myślenicki

Limanowski

Nowotarski

Tatrzański

Suski

Wadowicki

Chrzanowski

Brzeski

Bocheński
Tarnowski

Gorlicki
Nowosądecki

Grodzki 
Nowy Sącz

Grodzki 
Tarnów

Dąbrowski

Proszowicki

Oświęcimski

Własność Gminy Zator 
objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 .04.2009r. 
w/w tereny oficjalnie od 30.04.2009r. 

zostaną włączone do SSE - Krakowskiego Parku Technologicznego

Uchwała Nr XXXVI/210/08 Rady Miejskiej w Zatorze 
z dnia 30 grudnia 2008r.ustanawiająca na gruntach gminnych 

Specjalną Strefę Ekonomiczną
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244/5
244/7
242/1
242/3
242/5

Oświęcim 18 km
Katowice 50 km

Działalność 
usługowa
ok 8 ha

Obwodnica 
Zatora

Zator

Kraków 50 km

Wadowice 14 km

Działalność 
przemysłowa

ok 30 ha

Chrzanów 20 km

Andrychów 20 km

Razem 25,35 ha – 66,3 % 
POWIERZCHNI SAG

Własność prywatna 
ok. 12,8 ha

Własność Skarbu Państwa
ok. 18,95 ha

Własność Gminy Zator
ok. 8,2 ha
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