Prudnik
miasto z wizją

Położenie
Gmina Prudnik położona jest w południowej części województwa opolskiego, graniczy z Republiką
Czeską. Przez gminę prowadzi szlak komunikacyjny z północy Europy na jej południe. Prudnik jest
bardzo dobrze skomunikowany poprzez siec dróg krajowych z autostradą A4 oraz
z siecią dróg międzynarodowych między innymi Czech i Słowacji.
Gminę zamieszkuje 27 500 mieszkańców, znanych ze swej pracowitości i uczciwości.
Miasto dzięki swojemu położeniu jest „bramą” na południe Europy, miejscem z którego jest blisko
do aglomeracji w Polsce oraz południa Europy.

Największe miasta, porty lotnicze
Litwa

Białoruś

BERLIN
Niemcy

LEGENDA
inwestycje ukończone lub w trakcie realizacji
nowe inwestycje ujęte w planie 2014-2023
nowe planowane inwestycje

PRAGA
PRUDNIK

Czechy

Ukraina

OSTRAVA

odległość z Prudnika
do większych miast
Opole 50 km
Wrocław 115 km
Katowice 125 km
Kraków 200 km
Praga 280 km
Warszawa 380 km
Berlin 450 km

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Słowacja

odległość z Prudnika
do największych portów lotniczych
Ostrawa 95 km
Wrocław 115 km
Katowice 125 km
Kraków 200 km
Warszawa 380 km

Oferta inwestycyjna
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Prudnik

Tereny niezabudowane - ul.Przemysłowa

10

Tereny zabudowane - ul.Nyska

13469.85 m

2

Pomoc dla inwestorów
Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca
otrzymuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT
w zależności od formy prowadzenia działalności).
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źródło: https://invest-park.com.pl/dla-inwestora/ulgi-podatkowe-pomoc-publiczna/

Gmina Prudnik posiada program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
w związku z nową inwestycją. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jest w zależności od ilości
zatrudnionych pracowników na okres do 3 lat.

Samorząd oferuje także :
- wsparcie w procesie adaptacji
- dogodne warunki wynajmu nieruchomości
- doradztwo w zakresie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami

Firmy w Prudniku

Prudnik czas wolny

Wielowiekowa historia, dorobek
materialny i kulturowy oraz walory
krajobrazowe pasma Gór
Opawskich, łączące się z ofertą
ośrodka miejskiego to doskonała
propozycja dla amatorów turystyki.
Prudnik stanowi idealne miejsce do
wypoczynku zarówno dla
zwolenników turystyki aktywnej, jak
i osób poszukujących odpoczynku
w ciszy i spokoju.
Na terenie gminy funkcjonują :
- kino
- boiska sportowe
- baseny
- korty tenisowe
- siłownie zewnętrzne
- paintball
- skatepark

Dlaczego Prudnik ?

dogodne położenie geograczne
dobre połączenie komunikacyjne z autostradą A4
dobre połączenie drogowe z Republiką Czeską

ludzie chętni do pracy
dogodne warunki społeczne

Urząd Miejski
ul.Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
tel. 77 406 62 00
e-mail: um@prudnik.pl

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik
tel. 77 437 66 55
e-mail: promocja@prudnik.pl

Prudnik Commune
ul.Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
tel. 77 406 62 00
e-mail: um@prudnik.pl

Agency for the Promotion
and Development of Prudnik Commune
ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik
tel. 77 437 66 55
e-mail: promocja@prudnik.pl

Why Prudnik?

favourable geographical location
good communication with the A4 motorway
good road connection with the Czech Republic

a great number of people eager to work
favorable social conditions

Prudnik free time

Centuries-old history, cultural
attainment and the landscape values
of the Opawskie Mointains, together
with the offer of the town is a great
proposal for tourism amateurs.
Prudnik is an ideal place for resting
for both - those active and those who
prefer a peaceful relaxation.
In the commune are:
- cinema,
- sport elds,
- pools,
- tennis courts,
- external gym,
- paintball,
- skatepark.

Company in Prudnik

Support for investors
While conducting economic activity on the area of Wałbrzych Special Economic Zone, the entrepreneur receives
public aid in the form of tax reliefs - income tax exemption (PIT [Personal Income Tax] or CIT [Corporate Income Tax]),
depending on the type of the conducted activity.
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The amount of the public aid is counted as a percentage of:
•
the costs related with the new investment,
•
the costs related with creating new workplaces.
Prudnik municipality offers the de minimis aid programme for entrepreneurs, who create new workplaces
in relation to the new investment. The property tax relief is granted depending on the amount of workers
employed for the period of three years.
Local government also offers:
- support in the adaptation process,
- convenient rental rates for real estate,
- advice on contacts with local entrepreneurs.

Build up areas - Nyska
Plot number

1984/140, 2600/140

Area

13469.85 m2

Land-use classiﬁcation

Facility and device terrains of manufacturing
and related technical infrastructure.

Access

Utilities

The access to the property is possible
from the bypass (main road number 41)
via ul. Nyska
electrical system,
central heating system installation,
water, sewage system

Investment offer
Wałbrzych Special Economic Zone – Prudnik Subzone

Non-build up areas - Przemysłowa
Plot number

2002/38, (2884/46, 2885/46), 2883/46,2886/46,
1331/34, 1325/27 and 2000/27

Area

10 ha – division of the property
according to the investor's needs

Land-use classiﬁcation

Facility and device terrains of a service production,
manufacturing and related technical infrastructure
and landscape as well as objects, devices,
storehouses and warehouses

Access

The access to the property is possible from
the bypass (main road number 41) via ul. Przemysłowa
(asphalt road, width - 7 m) or from the city centre
via ul. Prężyńska and ul. Przemysłowa.

Utilities

Electricity — the distance from the boundary - 200 m;
gas, water, sewage system — connection
on the property boundary

The biggest city and airports
Litwa

Białoruś

BERLIN
Niemcy

SIGNS
Investments completed or in progress
New investments included in the 2014-2023 plan
New planned investments

PRAGA
PRUDNIK

Czechy

Ukraina

OSTRAVA

distance from
biggest cities
Opole 50 km
Wrocław 115 km
Katowice 125 km
Kraków 200 km
Praga 280 km
Warszawa 380 km
Berlin 450 km

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Słowacja

distance from
airports
Ostrawa 95 km
Wrocław 115 km
Katowice 125 km
Kraków 200 km
Warszawa 380 km

Location
Prudnik Commune is situated to the south of the Opolskie Province at the foothills of the Opawskie Mountains
nearby the brder with the Chech Republic. The route from Northern Europe to Southern Europe comes through the
Prudnik Commune. Thanks to network of national roads network and A4 motorway (with easy access to Germany,
Czech Republic and Slovakia) Prudnik is very well connected with the biggest markets of Western and Central
Europe.
More than 27500 people live in Prudnik, people who are known thanks to their hard work and honesty. Prudnik
town thanks to its localization is “the gate” to the Southern Europe, it's a place which is very close to Polish
agglomerations and neighboring countries.

Prudnik
is a town with vision

