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Prezentacja dobrych praktyk  

w zakresie obsługi inwestora w gminie  

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 



Kilka słów o Gminie Nidzica 



Stworzyliśmy sobie warunki 

• W 2010 roku przygotowaliśmy wniosek  
o dofinansowanie projektu ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego  
Warmia i Mazury 2007 – 2013 

 
„Stworzenie warunków do inwestowania  

i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej  

i wodociągowej przy ul. Leśnej w Nidzicy”,  
nr UDA-RPWM.01.01.10-28-006/10-00 

 z 14 października 2010 r. 
 



Stworzyliśmy sobie warunki 

W wyniku realizacji projektu teren nidzickiej podstrefy Warmińsko – Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej został uzbrojony w infrastrukturę  techniczną 

(kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa). Te inwestycje były 

niezbędne do rozwijania się specjalnej strefy ekonomicznej w Nidzicy. 

 

Zastosowane w projekcie rozwiązania promują na polskim rynku najlepsze oraz 

sprawdzone technologie spełniające wymogi wynikające z obowiązujących 

europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska. Dzięki temu 

realizacja projektu wpływa znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska 

i zdrowia ludzkiego.  
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ  3.247,853 zł 
 



Stworzyliśmy sobie warunki 

Wraz z budową kanalizacji i uzbrojeniem 

terenu ruszyliśmy z budową drogi dojazdowej 

do nidzickiej podstrefy. W ramach inwestycji 

wybudowano 4 687,88 m2 jezdni, 5 580,00 m 

chodników, parkingi, ścieżkę rowerową, 

zatoki postojowe, ustawiono 37 opraw 

oświetlenia ulicznego. 

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI –  

1 601 301,75 zł. 



Efekty 



Efekty 
• W dniu 05.11.2010 r. nastąpiła sprzedaż działek nr 19/2, 

19/7, 19/8 i 24/3 o łącznej powierzchni 5,8137 ha na rzecz 
Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
w Olsztynie. 

• W dniu 15.07.2010 r. nastąpiła sprzedaż działki nr 306  
o powierzchni 1,9098 ha na rzecz Warmińsko – Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie.  

• W dniu 30.07.2013 r. nastąpiła sprzedaż działki nr 319  
o powierzchni 2,1594 ha (powstałej z podziału działek  
nr 1 i 317) na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Olsztynie.  

• W dniu 09.08.2013 r. nastąpiła sprzedaż działki nr 318  
o powierzchni 1,9330 ha na rzecz BLU – GAZ spółka 
cywilna z siedzibą w Nidzicy. 
 



Przykłady dobrych praktyk z zakresu 
obsługi inwestora w gminie Nidzica 

Inwestorzy, którzy zdecydują się na lokalizację biznesu w gminie Nidzica 
znajdą profesjonalną obsługę, korzystne położenie komunikacyjne i cały 
szereg udogodnień. Gmina Nidzica dysponuje terenami inwestycyjnych,  
z czego większość włączona jest do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej - podstrefa Nidzica. Dobrze rozwinięta sieć 
komunikacyjna (trasa S7) pozwala na szybki dojazd do Warszawy, 
Gdańska, Olsztyna, Kaliningradu.  
 

Oprócz wielu udogodnień takich jak zwolnienia z podatków dochodowego  
i od nieruchomości, inwestorzy mogą liczyć na konkurencyjne koszty pracy 
w regionie, dostępność wykwalifikowanej kadry oraz przychylność i pomoc 
administracji samorządowej. Na terenie gminy funkcjonuje sieć doskonale 
wyposażonych szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli, co  
z pewnością jest ważnym czynnikiem zapewniającym zadowolenie 
pracowników firm i zakładów inwestujących w Nidzicy.  
 

Ale gmina Nidzica zwana “Bramą na Warmię i Mazury” to nie tylko 
atrakcyjne tereny inwestycyjne. Miasto- to ciekawe zabytki i bogaty 
kalendarz kulturalny, a okolice to niezwykle malowniczy, pagórkowaty 
krajobraz, pokryty licznymi jeziorami, lasami, mokradłami i torfowiskami.  



Wykorzystujemy nasze atuty! 
 

• DOGODNE POŁOŻENIE 

 



Wykorzystujemy nasze atuty! 

DOGODNE POŁOŻENIE 

• do Warszawy - 160 km,  

• Gdańska –180 km, 

• Olsztyna 50 km,  

• Kaliningradu - 187 km.  

• Linia kolejowa relacji Warszawa – Olsztyn  

• Najbliższe lotnisko Szczytno - Szymany  
ok. 60 km.  

• Port Morski w Elblągu – 134 km 

• Przejście graniczne Bezledy – 144 km 

 



Wykorzystujemy nasze słabe strony! 

WYSOKIE BEZROBOCIE! 
LICZBA LUDNOŚCI 

• powiat- 34133 

• gmina- 21608 

• miasto-14395 

 

STOPA BEZROBOCIA 

• Powiat – 23,7% 

• gmina- 21,8% 

 
 



wg wieku: 
do 24 lat- 551 os. 
25-34 lata- 735 
35-44 lata- 504 
45-54 lata- 476 
55 i więcej- 223 

wg wykształcenia: 
wyższe- 183 
średnie/zawodowe- 381 
średnie/ogólnokształcące- 354 
zasadnicze zawodowe- 649 
gimnazjalne i niższe- 922 
 
 

BEZROBOCIE 
OGÓLNIE: 2489 os. 

 

Wykorzystujemy nasze słabe strony! 



ZASOBY LUDZKIE 
• Ludność w wieku produkcyjnym 

 

Gmina ogółem – 14107 
os. 
mężczyźni - 7495 os. 
kobiety – 6612 os.  
 
 
 

Miasto ogółem – 9483 
os.  
mężczyźni – 4931 os.  
kobiety - 4552 os.  
 
 
 

Tereny wiejskie ogółem - 4624 
os. 
mężczyźni - 2564 os.  
kobiety - 2060 os.  
 

Wykorzystujemy nasze słabe strony! 



PRACUJĄCY 

ogółem - 4439 
 

• Kobiety - 2046 
 

• rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo - 100 
 

• przemysł i budownictwo – 2185 
 

• handel, transport i gospodarka, 
zakwaterowanie i gastronomia, informacja 
i komunikacja - 675  
 

• pozostałe – 1479 
 

Wykorzystujemy nasze słabe  
strony! 



Uczymy się na błędach…  
 

W 2005 ROKU chęć realizacji dużej inwestycji w Nidzicy wyraził producent 
płyt wiórowych firma Kronospan.  

 

Jednak proponowana przez miasto lokalizacja (blisko zabudowań – teren 
miasta) oraz brak odpowiedniej polityki informacyjnej wśród mieszkańców 
sprawiły, że mieszkańcy oprotestowali inwestycję, zmuszając władze 
miejskie do zaprzestania dalszych rozmów z firmą.  

 

Nie pomogły pisma kierowane do ratusza przez Ministerstwo Skarbu 
Państwa, które prosiło o, tu cytat: ”Odniesienie się do napływających  
do nas informacji, iż w Nidzicy firma Kronospan chciała ulokować 
swój nowy zakład produkcji płyt wiórowych, a której władze w sposób 
zdecydowany, po głębokim przeanalizowaniu faktów podjęły decyzję  
o nie wpuszczeniu tego inwestora na ich teren, mając świadomość, że 
pozbawiają się inwestycji o wielkości 200 MILIONÓW EURO”.  

 



…dzięki czemu bierzemy wszystko! 
 

Ale w zależności od formy i zakresu 

produkcji i związanych z nimi uciążliwości 

proponujemy lokalizacje, które nie będą 

miały wpływu na życie mieszkańców!!! 

Ponadto za każdym potencjalnym 

inwestorem idzie pełen pakiet informacji do 

mieszkańców tak, by wiedzieli co i gdzie ma 

powstać!!! 

 



Promocja, promocja i jeszcze raz 
promocja 

Promocja inwestycyjna to jeden z kluczowych czynników. Daje 

nie tylko pełen pakiet wiedzy dla potencjalnego inwestora, ale 

również dla MIESZKAŃCÓW, którzy chcą i muszą wiedzieć, co 

się dzieje w ich mieście, gminie!!! 



Działania związane z promocją gospodarczą w znacznej mierze 
ukierunkowane są na promocję oferty inwestycyjnej, w tym, przede 
wszystkim, nidzickiej podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

 

W ramach działań promocyjnych uczestniczyliśmy m.in. w projekcie 
Specjalna Opieka Inwestycyjna realizowanym przez Warmińsko- 
Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora, funkcjonujące w strukturach 
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  

 

W ramach projektu udało się nam opracować zgodne z normami 
międzynarodowymi specjalistyczne formatki inwestycyjne z ofertami  
z terenu gminy Nidzica. Natomiast na ich bazie udało się 
zaprojektować i wydać foldery z ofertami inwestycyjnymi, kierowane do 
potencjalnych klientów krajowych i zagranicznych. Foldery zostały 
zrealizowane w dwóch językach: polskim i angielskim. Ich kolportażem 
zajęło się między innymi Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi 
Inwestora.  

Promocja, promocja i jeszcze raz 
promocja 



Promocja, promocja i jeszcze raz 
promocja 



Oferty inwestycyjne są systematycznie 

publikowane w mediach, lokalnych, 

regionalnych, ogólnopolskich oraz w 

Internecie. Oferty dostępne są m.in. w 

serwisie inwestycyjnym Warmii i Mazur 

prowadzonym przez Warmińsko- Mazurskie 

Centrum Obsługi Inwestora, na branżowych 

stronach internetowych, a także na stronie 

internetowej gminy www.nidzica.pl.  

 

Promocja, promocja i jeszcze raz 
promocja 

http://www.nidzica.pl/


Promocja, promocja i jeszcze raz 
promocja 



Najważniejsza jest współpraca! 
 

Współpracujemy nie tylko z najważniejszymi 

urzędami, takimi jak Urząd Marszałkowski,  

Urząd Wojewódzki, Warmińsko – Mazurska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warmińsko – 

Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, ale 

również z sąsiednimi gminami, organizacjami, 

placówkami oświatowymi.  



Najważniejsza jest współpraca! 

• Za pośrednictwem portalu internetowego 
gminy oraz mediów lokalnych 
przekazujemy informacje o szkoleniach, 
konferencjach, dostępności środków 
unijnych, możliwości udziału w 
szkoleniach dla przedsiębiorców, udziału 
w różnego rodzaju targach, wyjazdach 
studyjnych, warsztatach.  

• Najistotniejsze z punktu widzenia 
lokalnych przedsiębiorców informacje, 
kierujemy również pisemnie i mailowo do 
Nidzickiego Klubu Biznesu.  

• Lokalni przedsiębiorcy mają m.in. 
możliwość bezpłatnego publikowania 
ofert na stronie samorządowej.  



Oferta Inwestycyjna to nie tylko tereny 
na sprzedaż 

Potencjalny inwestor potrzebuje krótkiej, ale 

pełnej informacji. Nasza oferta pokazuje nie 

tylko korzyści, ale również możliwości! 



Mówimy o zachętach 
inwestycyjnych 

 



Mówimy o przewagach  
i konkurencyjności 



Mówimy o otwartości i współpracy 

Dzięki nawiązaniu dobrych relacji z sąsiednimi 

gminami jesteśmy w stanie zapewnić dostęp 

do terenów pod inwestycje związane na 

przykład z budową ferm drobiu i mieszalni 

pasz. Powiat nidzicki w większości leży na 

terenach rolnych. Łącznie to kilka tysięcy 

hektarów ziem rolnych. 



Mówimy o możliwościach 

W Regionalnym Programie Operacyjnym  
Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020 w ramach  
Osi 1: Integralna gospodarka Warmii i Mazur,  
na działania związane ze wzmacnianiem badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
oraz na wzmacnianie konkurencyjności małych  
i średnich przedsiębiorstw działających na terenie 
województwa Warmińsko – Mazurskiego 
przeznaczone zostało ponad 320 milionów Euro.  



Mówimy o szkolnictwie – 
potencjalnym rynku pracy 

Szkolnictwo gminne 

 

• Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy: 
Kształci w takich zawodach jak: technik budownictwa, technik ekonomista, technik sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych, ślusarz. Dzięki temu inwestorzy mają dostęp do 
wyspecjalizowanej kadry. http://zsziownidzicy.w.interia.pl/ 

 

• Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie: Kształci m.in.  
w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii drewna, 
technik agrobiznesu. http://www.zsriojagarzewo.ugu.pl/ 

 

Szkolnictwo wyższe i zawodowe – najbliższe placówki 

• Najbliższa placówka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie,  
oddział w Mławie – ok. 30 km. Liczba studentów- ok. 1800. Uczelnia oferuje możliwość 
kształcenia na dziewięciu kierunkach: ekonomia, elektronika i telekomunikacja, 
informatyka, inżynieria środowiska, kulturoznawstwo, mechanika i budowa maszyn, 
pielęgniarstwo, rolnictwo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 
www.pwszciechanow.edu.pl 
 

• UWM Olsztyn – ok. 60 km – Uczelnia składa się z 17 wydziałów, w tym: Bioinżynieria 
Zwierząt, Kształtowanie Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności. Na tych 17 
wydziałach na 58 kierunkach kształci się ok. 31 tys. studentów na studiach: 
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 500 doktorantów i ok. 3 tys. osób na 
studiach podyplomowych. www.uwm.edu.pl 
 

http://www.uwm.edu.pl/


Mówimy o potencjalnych 
kooperantach 

• Nidzicki Klub Biznesu (w skrócie NKB) jest związkiem pracodawców zrzeszającym 31 firm  
z Powiatu Nidzickiego. Ich „misja” to współpraca z władzami miasta oraz organizacjami 
społecznymi, rozwój gospodarczy miasta Nidzica oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych  
w NKB pracodawców. Od 6 listopada 2012 roku NKB jest członkiem Konfederacji Lewiatan.  

 

• Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest organizacją non for profit. Terenem bezpośredniej 
działalności jest powiat nidzicki oraz region Warmii i Mazur. Główne działania to: udzielanie 
poręczeń kredytów bankowych i pożyczek, udzielanie mikropożyczek, doradztwo ekonomiczne  
i prawne, szkolenia, konferencje i seminaria, organizacja targów i wystaw, wydawnictwa 
promocyjne i reklamowe, organizacja i obsługa kontaktów zagranicznych władz samorządowych  
i przedsiębiorców, obsługa programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów 
funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych, pomoc gminom i organizacjom pozarządowym  
w przygotowaniu aplikacji do programów Unii Europejskiej, rozdzielanie funduszy na cele 
edukacyjne, kulturalne, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego, 
organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych, wydawanie książek  
i biuletynów związanych z działalnością Fundacji. 

 

• Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” jest 
partnerstwem działającym na terenie powiatu nidzickiego, działdowskiego (gminy: Płośnica, 
Iłowo-Osada, gmina wiejska-Działdowo ), szczycieńskiego ( gminy: Rozogi, Wielbark, Świętajno, 
Jedwabno, Pasym, Dżwierzuty, gmina wiejska Szczytno). Misją LGD jest inicjowanie i wspieranie 
działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i spełniania lokalnych potrzeb. Członkowie 
partnerstwa - lokalne organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe i biznesowe – są 
przekonani o kluczowym znaczeniu współpracy lokalnych instytucji i organizacji na rzecz 
rozwiązywania wspólnych problemów. 
 

 



Dostosowujemy ofertę  
do grupy docelowej 

 Oferta inwestycyjna Gminy Nidzica może być 

szczególnie atrakcyjna zarówno dla przedsiębiorców 

zainteresowanych inwestycjami produkcyjnymi 

związanymi z jedną z niszowych branż w gminie, jak na 

przykład  rolnictwo, jak i wiodących- np. produkcja 

materiałów budowlanych.  

 

Jako Gmina Nidzica jesteśmy w stanie dostosować 

ofertę pod konkretnego inwestora. Każdy może liczyć 

na ekspresowe załatwianie formalności związanych ze 

wszelkiego rodzaju pozwoleniami, w tym pozwoleniami 

na budowę. Jesteśmy otwarci i elastyczni, a wszelkie 

nasze działania mają na celu obopólne dobro i owocną 

współpracę.  



Dziękuję za uwagę 
 

Leszek Śpiewak 

Zastępca Burmistrza Nidzicy 

13-100 Nidzica, ul. Plac Wolności 1 

Tel. 89-625 07 10; Fax. 89-625 07 11 

l.spiewak@nidzica.pl  www.nidzica.pl

    



Dziękuję za uwagę. 

 

Leszek Śpiewak 

Zastępca Burmistrza Nidzicy 

 

13-100 Nidzica, ul. Plac Wolności 1 

Tel. 89-625 07 10; Fax. 89-625 07 11 

l.spiewak@nidzica.pl  www.nidzica.pl 


