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Zawiercie przygotowuje działki na sprzedaż
Miasto Zawiercie uruchomiło procedury związane ze sprzedażą terenu inwestycyjnego
zlokalizowanego w Strefie Aktywności Gospodarczej. Działka jest jedną z wielu, które zostały
zaoferowane inwestorom przez Biuro Obsługi Inwestora. Zainteresowanie obszarami
inwestycyjnymi w SAG jest wynikiem prowadzonej przez miasto kampanii promocji pod hasłem
„Zawiercie. Tu rozkręca się biznes.”.
W SAG znajduje się ponad 200 ha terenów pod inwestycje. Zostały one podzielone na 2 obszary A
(przeznaczony pod inwestycje przemysłowe) oraz B (przeznaczony pod inwestycje rekreacyjnomieszkalne). Dotychczas w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zawierciu swoją nową siedzibę
wybudowała spółka Aluron.
Od początku września prowadzona jest kampania „Zawiercie. Tu rozkręca się biznes”, w ramach
której realizowane są działania promocyjne w mediach (prasa, Internet, telewizja, billboardy).
Dodatkowo 5 i 8 września br. Biuro Obsługi Inwestora zorganizowano konferencję i dni otwarte
podczas których szczególnie zainteresowani inwestorzy mieli możliwość zwiedzenia terenów SAG.
***
Zawiercie to miasto w województwie śląskim, zlokalizowane na północny-wschód, w odległości ok. 45
km od Katowic. Według danych z 31. grudnia 2010 r. miasto miało 51.695 mieszkańców. W mieście
działają przedsiębiorstwa m.in. z branży metalurgicznej (huta), odlewniczej, aparatury optycznej,
produkcji kryształów. Zawiercie położone jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, u źródeł
Warty i jest „bramą wjazdową” na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jest
punktem wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Więcej
informacji: www.zawiercie.eu
Strefa Aktywności Gospodarczej w Zawierciu 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. Tereny SAG położone są 12 km od
drogi A1, dojazd z Warszawy zajmuje 1,5 h (pociągiem InterCity), droga przebiegająca przez SAG
stanowi „zachodnią obwodnicę miasta”. Więcej informacji: www.business.zawiercie.eu
Kontakt dla mediów:
Łukasz Czop,
Rzecznik Prasowy
Urząd Miejski w Zawierciu
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