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Niepołomice przyciągają inwestorów
5 mln zł w fabrykę powłok gumowych zainwestuje Hannecard, spółka z grupy Mittal Steel. Kupiła
ona 1,3 ha i chce zatrudnić 30 osób - poinformował "Puls Biznesu".
W ubiegłym tygodniu „PB” informował również, że do niepołomickiej podstrefy wejdzie Automotive
Components Penz- berg, poddostawca MAN produkujący elementy zawieszeń samochodów. Ten
projekt zostanie objęty Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jest on wart 41,9 mln zł (11 mln
EUR) i stworzy 100 miejsc pracy. Tyle samo osób ma pracować w fabryce mebli rattanowych
Calamus Rotan, którą też buduje się w Niepołomicach.
Powstanie tu także fabryka opakowań tekturowych firmy TPMS. Niepołomice ściągnęły też DHL,
który buduje centrum logistyczne. Będzie ono obsługiwać 100 tirów dziennie.
- Trwają rozmowy o kupnie ziemi z firmą spedycyjną Terra Spedition - mówi dziennikowi Stanisław
Kracik, burmistrz Niepołomic.
Zakład mocowań instalacji zbuduje Tech-Mont, a meble biurowe będzie produkować Antrax. Fabrykę

o powierzchni 4 tys. mkw. buduje firma odzieżowa Privat Member. Powstaną też dwie betoniarnie:
Cerbet i General Beton. Do Niepołomic wchodzą również dwie hurtownie spożywcze (Euro Export
i Hampol) oraz hurtownia paneli drewnianych Euroflor.
Niepołomicki park przemysłowy ma już 350 ha. Na inwestycje w nim zdecydowały się już 34 firmy.
- Jesteśmy w trakcie zmian. Rozmawiamy z Agencją Nieruchomości Rolnych, która wydzierżawi nam
tereny. Prywatny właściciel 50 ha zgodził się na utworzenie parku przemysłowego. Jesienią park
może urosnąć o 100 ha. Wkrótce dobijemy do 500 ha - przewiduje na łamach "Puls Biznesu"
Stanisław Kracik.
Puls Biznesu
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