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Miasto Dąbrowa Górnicza
-  Jedno z 14 miast na prawach powiatu tworzących Metropolię SILESIA, zajmującą w sumie   
  1218 km2, zamieszkaną przez 2 miliony ludności.

-  Położone 20 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego (Katowice – Pyrzowice)  
    oraz 70 km od krakowskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego (Kraków – Balice).

-  Bogata oferta inwestycyjna – ponad 400 ha, w tym działki od 0,5 ha do 259 ha,  
    przeznaczone pod zabudowę produkcyjną, usługową, mieszkaniową, hotelową oraz  
  sportowo-rekreacyjną.

-  Ponad 187 ha z ogólnej powierzchni miasta leży w granicach Katowickiej Specjalnej  
   Strefy Ekonomicznej, najbardziej efektywnej Strefy w Polsce.

- Nowe inwestycje korzystają z ulg podatkowych.

- Działa 11 910 firm, z czego 132 z kapitałem zagranicznym.

                          
                                                                                                                                                Dołącz do nich!

PARK HALLERA B – teren zabudowy usługowej
- Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu przetargu nieograniczonego  IV kwartał 2012.

- Powierzchnia: 1,1879 ha

-  Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

-  Opis nieruchomości: nieruchomość położona we wschodniej części Parku Hallera, na jego  
    obrzeżach, bezpośrednio przy ul. Katowickiej, niedaleko zjazdu z drogi krajowej DK 94 Kraków  
  – Wrocław. Teren w bliskim sąsiedztwie Aqua Parku NEMO Wodny Świat, Hali Widowiskowo 
 -Sportowej oraz Centrum Targowo-Wystawienniczego EXPO-SILESIA, trzeciego w Polsce  
     pod względem liczby organizowanych targów. Bardzo dobre miejsce na lokalizację  
   hotelu klasy biznesowej.

- Infrastruktura techniczna: możliwość podłączenia wszystkich mediów.

-  Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren  
   przeznaczony pod zieleń urządzoną i zabudowę usługową użyteczności publicznej z zakresu    
   sportu, rekreacji i turystyki. 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21
Kontakt dla inwestorów:

Ewa Fudali-Bondel, tel. 32 295 96 97, email: efudali@idabrowa.pl                     Karolina Karlik, tel. +48 32 295 96 86, email: kkarlik@idabrowa.pl

PONIATOWSKIEGO – teren zabudowy usługowej
- Sprzedaż prawa własności w drodze przetargu nieograniczonego  II – III kwartał 2012.

- Powierzchnia: 0,7540 ha

-  Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza

-  Cena szacunkowa: 2.344.940,00 PLN

- Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana położona wśród zabudowy mieszkaniowej   
   jedno i wielorodzinnej oraz usługowej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się centrum administracyjne   
   (Urząd Miejski, Sąd i Prokuratura Rejonowa) i kulturalne (Pałac Kultury Zagłębia).

-  Infrastruktura techniczna: możliwość podłączenia wszystkich mediów.

-   Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren  
   przeznaczony pod zabudowę usługową użyteczności publicznej i zieleń urządzoną.

Więcej ofert inwestycyjnych:  dabrowa-gornicza.com

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej – promocja potencjału gospodarczego miasta”
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