
WodzisłaW Śląski

Olszyny

2022

Oferta 
inwestycyjna



2

W życiu lubimy dogodność. Tacy 
jesteśmy. To właśnie dogodno-
ści szukamy najczęściej, gdy 
planujemy ułożyć swoje życie. 
A  licznych dogodności nie bra-
kuje w Wodzisławiu Śląskim. 

Wodzisław Śląski jest średniej 
wielkości miastem, które swoim 
mieszkańcom oferuje cały sze-
reg komfortowych rozwiązań. 
Jest bardzo korzystnie zlokali-
zowane, a zarazem skomuniko-
wane przez sieć drogową i  ko-
lejową. Dojazd do wybranego 
przez nas miejsca nie stanowi 
zatem żadnego problemu. 

Wodzisław Śląski jest tak-
że miastem, gdzie znajdziemy 
wszystkie niezbędne do spokoj-
nego i wygodnego życia instytu-
cje. Wszelkie urzędy, usługi me-
dyczne, edukacyjne, handlowe, 

bankowe, rekreacyjne czy kul-
turalne są w zasięgu ręki miesz-
kańca. Nie brak w mieście tere-
nów i miejsc, w których można 
odpoczywać na wiele różnych 
sposobów. Nie brak także po-
mysłów na ciekawe spędzanie 
wolnego czasu. Jest dogodnie. 
I  przyjemnie. 

Co dla wielu osób ważne, jest 
także ładnie. Wodzisław Śląski 
jest miastem, którego estetyka 
przestrzeni miejskiej, krajobra-
zu, architektury pozwala zwy-
czajnie cieszyć się otoczeniem, 
w  którym żyjemy. Nienagan-
nie zachowany średniowieczny 
układ centrum Starego Miasta, 
pięknie odrestaurowane zabyt-
ki, zadbana zieleń. To sprawia, 
że w dogodnej przestrzeni mia-
sta czujemy się dobrze.

Zainwestuj tutaj!
Wodzisław Śląski -- tu jest dobrze!

Wodzisławskie
Skrzaty

Reggae
Festiwal

Rodzinny Park Rozrywki 
„Trzy Wzgórza”
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Wodzisław Śląski to miasto nowocze-
sne i przyjazne inwestorom. Otwarte na 
ich potrzeby, z zespołem kreatywnych, 
chętnych do pomocy specjalistów.

To niespełna 50-tysięczne miasto, 
w  którym ponad 60% mieszkańców 
jest w wieku produkcyjnym. Wodzi-
sław Śląski jest częścią Subregionu 
Zachodniego województwa śląskiego, 
którego łączna liczba mieszkańców 

w promieniu 35 km od naszego miasta 
-  przekracza ponad 700 tysięcy. Lokal-
na społeczność o dużym potencjale 
produkcyjnym zapewnia konkurencyj-
ne warunki rynkowe, a otwarta polityka 
władz miasta gwarantuje wsparcie na 
każdym etapie inwestycji. 

Zainwestuj
WodzisłaW Śląski

tutaj!
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Największą strefą inwestycyjną w Wodzisławiu Śląskim są przy-
należące do dzielnicy Kokoszyce, a  położone w zachodniej części 
miasta Olszyny. To łącznie ponad 100 ha terenów inwestycyjnych, 
z czego 40 ha nadal jest dostępnych. To właśnie w tym miejscu 
bije biznesowe serce miasta. Eko-Okna, InPost czy Śląska Fabry-
ka Okien KNS - te firmy już zdecydowały, że swój biznes zlokalizu-
ją na Olszynach.

Olszyny stanowią historyczny przy-
siółek Kokoszyc. Nazwa pochodzi 
od olszyn, które prawdopodobnie 
rosły na tym terenie. W okresie 
PRL-u na terenie obecnej strefy 
ekonomicznej istniało Państwowe 
Gospodarstwo Rolne. W 2017 roku, 
po wielu latań starań, zrealizowa-
no plan utworzenia w Olszynach 
specjalnej strefy ekonomicznej. 
Do Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej zostały włączone 
dwie działki o powierzchni 24 hek-
tarów. Poczyniony ruch jest gwa-
rantem preferencyjnych warun-
ków dla  prowadzenia działalności 
gospodarczej na tym terenie.

Olszyny -- tutaj bije 
biznesowe serce miasta

Historia
oferta inwestycyjna
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Lokalizacja
Strefa jest bardzo dobrze zlokalizowana. Blisko 
znajduje się węzeł autostrady A1 czy południo-
wa granica Polski z Czechami. Niedaleko stąd 
jest też do Krajowego Portu Lotniczego w Ka-
towicach-Pyrzowicach. Nie więcej niż 20-30 
minut zajmuje dojazd z Wodzisławia Śląskiego 
do miast ościennych, m. in. Rybnika, Racibo-
rza, Jastrzębia-Zdroju czy Żor.

Opis terenu
Olszyny należą do Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Zgodnie z miejskim planem 
zagospodarowania przestrzennego jest to te-
ren usługowo-produkcyjny.  W ramach poczy-
nionych inwestycji powstał łącznik drogowy 
ulic Młodzieżowa-Olszyny, pojawiły się chodni-
ki, oświetlenie uliczne oraz stanowiska posto-
jowe. Wszystko to usprawniło dojazd do strefy 
ekonomicznej oraz poprawiło bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego i mieszkańców 
tej spokojnej części miasta .

Uzbrojenie terenu
Nieruchomość gruntowa jest odpowiednio za-
bezpieczona w dostępność sieci elektrycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej 
czy telekomunikacyjnej.

oferta inwestycyjna Olszyny

Właściciele
Kuria Biskupia, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR), grunty prywatne
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Znajdziesz nas na:
www.wodzislaw-slaski.pl/biznes-2

Mateusz Jamioła
Specjalista ds. rozwoju miasta
tel. 32 45 90 479; 725 998 584
e-mail: m.jamiola@wodzislaw-slaski.pl

Klaudia Więcek
Gł. specjalista ds. promocji i komunikacji
tel. 32 45 90 479
e-mail: k.wiecek@wodzislaw-slaski.pl

kontakt
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