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Drodzy Państwo !

                  Chciałbym przybliżyć Państwu ofertę jaką Gmina Święciechowa posiada dla
potencjalnych inwestorów.
   Na  terenie  naszej  gminy  usytuowane  są  tereny  odpowiednie  dla  rozwoju  aktywności
gospodarczej. Przyszłym inwestorom mamy do zaoferowania tereny o łącznej  powierzchni
3,3544  ha.  Gmina  Święciechowa  ma  dogodne  położenie  komunikacyjne,  które  z  punktu
widzenia  produkcji  i  dystrybucji  towarów ma  niebagatelne  znaczenie.  Kompleks  terenów
przeznaczonych  pod  przemysł,  rzemiosło,  składy,  handel  hurtowy  i  usługi  uciążliwe  ma
połączenie  z  drogą  powiatową  prowadzącą  do  Leszna,  która  już  niebawem będzie  miała
połączenie z węzłem komunikacyjnym S-5. 
   W niedługim czasie  powstanie droga krajowa S- 5 biegnąca w sąsiedztwie Leszna łącząca
Poznań  z  Wrocławiem,  co  zapewni  doskonałe  rozwiązanie  komunikacyjne  i  logistyczne.
Miasto  powiatowe  Leszno  oddalone  jest  od  Święciechowy  o  zaledwie  4  km,  a  tereny
inwestycyjne leżą przy granicy z Lesznem. W Lesznie znajduje się  węzeł kolejowy. 
Sytuacja na lokalnym rynku pracy umożliwia pozyskanie odpowiedniej ilości pracowników.
Istnieje możliwość współpracy z  instytucjami  rynku pracy (m.in.  Powiatowy Urząd Pracy
w Lesznie), które umożliwiają zatrudnienie pracowników na preferencyjnych warunkach. 
    Na  terenach  przeznaczonych  pod  inwestycje  znajduje  się  niezbędna  infrastruktura
techniczna.
   Jako władze  samorządowe postaramy się zapewnić Państwu pomoc przy załatwianiu spraw
formalno-  prawnych  związanych  z  realizacją  inwestycji.  Mamy  nadzieję,  że  lokalizacja
Państwa inwestycji w Święciechowie przyniesie Państwu jak i Gminie Święciechowa owocną
współpracę oraz wymierne korzyści.

                                                                                          Z poważaniem 
                                                                                Wójt Gminy Święciechowa

                                                 Marek Lorych



 Charakterystyka Gminy Święciechowa

Święciechowa  jest  stolicą  gminy,  administracyjnie  należącej  do  powiatu  leszczyńskiego.
Gmina położona jest na skraju południowej części województwa wielkopolskiego i graniczy
z trzema gminami województwa wielkopolskiego: Włoszakowice, Lipno, Rydzyna i miastem
Leszno oraz gminą Wschowa (woj. lubuskie) i gminą Góra (woj. dolnośląskie).

Święciechowa jest położona w odległości 4 km na zachód od Leszna przy drodze powiatowej 
Leszno - Włoszakowice - Boszkowo, w pobliżu obszarów leśnych. Odległość do Poznania 
wynosi 80 km, a do Wrocławia – 100 km.

           Rys.1 Położenie Gminy Święciechowa .
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Miejscowość jest administracyjnym, gospodarczym i społecznym centrum Gminy.
Według stanu na dzień  25 stycznia 2016 r. Gminę zamieszkuje 8 230 mieszkańców, z czego  
3 069 mieszkańców liczy sama Święciechowa.

Rys. 2 Mapa sytuacyjna położenia terenów inwestycyjnych na terenie gminy . 

Oferta Gminy Święciechowa

Gmina  Święciechowa  oferuje  potencjalnym  inwestorom  tereny  o  łącznej  powierzchni
3,3544 ha - stanowiących własność Gminy Święciechowa. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego,  tereny  przeznaczone  są  pod  zabudowę  przemysłową,
rzemieślniczą,  składy,  handel  hurtowy  i  usługi  uciążliwe.  Proponowane  tereny  obejmują
obszary  przylegających  do  siebie  działek,  do  których  istnieje  możliwość  doprowadzenia
mediów takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz, linie telefoniczne.

http://www.swieciechowa.pl/


 

       Rys.3 i 4 Tereny inwestycyjne - zdjęcia lotnicze.
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 Atuty inwestycyjne Gminy Święciechowa

- wolne, korzystnie zlokalizowane tereny pod inwestycję,

- infrastruktura techniczna ( sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna- 
dostępne w granicach kompleksu inwestycyjnego),

- możliwość pozyskania pracowników na  lokalnym rynku pracy,

- dobre położenie terenu w pobliżu planowanej S-5 Poznań –Wrocław,

- potencjał rozwojowy gminy- wiele inwestycji komunalnych w toku i planowanych,

- określona własność terenu-właściciel Gmina Święciechowa,

Gmina Święciechowa promuje swoje tereny również  przez Centrum Obsługi Inwestora 
w Poznaniu.

Rys.5 Wycinek mapy ewidencyjnej. 



LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU 
SITE  CHECK  LIST

Położenie  
Location 

Nazwa lokalizacji
Site name

ŚWIĘCIECHOWA  ul. Produkcyjna
                               ul. Składowa

Miasto / Gmina
Town / Commune

ŚWIĘCIECHOWA/ ŚWIĘCIECHOWA

Powiat
District 

LESZCZYŃSKI

Województwo
Province (Voivodship)

WIELKOPOLSKIE

Powierzchnia 
nieruchomości
Area of property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym 
kawałku) ha 
Max. area available (as one piece) ha

3,3544 ha

Kształt działki 
 The shape of the site

prostokąt 

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

Teren o pow. 3.3544 ha można podzielić 
w zależności od zapotrzebowania 
inwestorów.

Informacje 
dotyczące 
nieruchomoś
ci

Property 
information

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 
włączając 23% VAT
Approx. land price PLN/m2 
including 23% VAT

50-60zł/m2

Właściciel / właściciele
Owner(s)

GMINA ŚWIĘCIECHOWA- 3,3544 ha

Aktualny plan zagospodarowania 
przestrzennego (T/N)

Valid zoning plan (Y/N)

TAK

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

Zoning

PRZEMYSŁ, RZEMIOSŁO, SKŁADY, 
HANDEL, HURTOWY, USŁUGI 
UCIĄŻLIWE

Charakterystyka
działki
Land 
specification

Klasa gruntów wraz  z powierzchnią ha

Soil class with area ha

IVa 3,3544 ha

Różnica poziomów terenu m
Differences in land level m

TEREN PŁASKI

Obecne użytkowanie
Present usage

ROLNICZE  umowa do 31 .08.2016 r.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water 
pollution (Y/N)

NIE 

Poziom wód gruntowych m
Underground water level m

CA 1,50 M

 Czy były prowadzone badania geologiczne
 terenu (T/N)
 Were geological research done (Y/N)  

NIE

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu 
(T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

NIE



Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

NIE

Przeszkody występujące na powierzchni terenu 
(T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)

NIE

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)

NIE

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Buildings / other constructions on site (Y/N)

NIE

Połączenia 
transportowe 
Transport links

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi 

i jej szerokość)

Access road to the plot (type and width of 
access road)

DROGA POWIATOWA NR 21201 O 
SZER. 12 m

Autostrada / droga krajowa km
Nearest motorway / national road km

A2-PRZEZ KOMORNIKI (OKOLICE  
POZNANIA)
DROGA KRAJOWA NR 12 (WSCHOWA-
LESZNO-GOSTYŃ-JAROCIN)

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
 Sea and river ports located up to  200 km 

POZNAŃ- 86 km
WROCŁAW -116 km
GORZÓW WIELKOPOLSKI -163 km

Kolej km
Railway line km

LESZNO - 4km

Bocznica kolejowa km
Railway siding km

LESZNO - 4km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km
Nearest international airport km

POZNAŃ - 86 km
WROCŁAW - 116 km

Najbliższe miasto wojewódzkie km
Nearest province capital km

POZNAŃ - 86 km

Istniejąca 

infrastruktura 

Existing 
infrastructure

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)

TAK

 Odległość przyłącza od granicy terenu
        Connection point  (distance from 
        boundary) m  

Sieć energetyczna w działce 1220/27 
stanowiącej drogę

 Napięcie 
        Voltage kV                  

0,4kV oraz 15kV

 Dostępna moc 
       Available capacity MW      

Dostępna moc jest określana przez 
ENEA po wystąpieniu przez inwestora z 
wnioskiem.

Gaz na terenie (T/N) 
       Gas (Y/N)

TAK

 Odległość przyłącza od granicy działki 
       Connection point (distance from 
       boundary) m 

Sieć gazowa w działce 1220/23 
stanowiącej drogę

 Wartość kaloryczna 
       Calorific value MJ/Nm3 

Gaz typu Lw

 Średnica rury 
        Pipe diameter mm      

PE dz. 63 w rejonie ul. Produkcyjnej.
PE dz. 160 w rejonie ul. Leszczyńskiej



 Dostępna objętość 
       Available capacity Nm3/h           

Dostępna objętość jest określana przez 
WSG po wystąpieniu przez inwestora z 
wnioskiem 

Woda  na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)

TAK

 Odległość przyłącza od granicy terenu
        Connection point (distance from 
        boundary) m 

Sieć wodna w działce 1220/27 
stanowiącej drogę

 Dostępna objętość 
       Available capacity m3/24h       

Dostępna objętość jest określana przez 
MPWiK po wystąpieniu przez inwestora 
z wnioskiem

Kanalizacja na terenie (T/N)
              Sewage discharge (Y/N)

TAK

 Odległość przyłącza od granicy terenu
        Connection point (distance from 
        boundary) m 

Sieć kanalizacyjna  w działce 1220/27 
stanowiącej drogę

 Dostępna objętość 
        Available capacity m3/24h        

Dostępna objętość jest określana przez 
MPWiK po wystąpieniu przez inwestora 
z wnioskiem

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź 
w bezpośrednim sąsiedztwie
Treatment plant (Y/N)

12 km

Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)

TAK

 Odległość przyłącza od granicy terenu 
        Connection point (distance from 
        boundary) m

Linia telefoniczna  w działce 1220/27 
stanowiącej drogę

Uwagi
Comments

NA TERENIE FUNKCJONUJĄ DWIE FIRMY – PRZESYŁKI KURIERSKIE, ORAZ FIRMA 
USŁUGOWA. TRZY KOLEJNE FIRMY WYKUPIŁY DZIAŁKI Z PRZEZNACZENIEM POD 
INWESTYCJE.
AKTUALNA STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE LESZCZYŃSKIM WYNOSI 8,6%.

Osoba 
przygotowująca 
ofertę
Offer 
prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Aldona Frąckowiak , inspektor ds. gospodarki  gruntami, tel. 65 5333522, 
e-mail:gosp.gruntami@swieciechowa.pl

Osoby do 
kontaktu
Contact person

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

j.w.
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