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LeŜajsk: Inwestycja za 18 mln 
 

Na konferencji regionalnej, która 2 października odbyła się w Zespole Szkół w Starym Mieście 
Wiceminister Rozwoju Regionalnego Władysław Ortyl przekazał Wójtowi Gminy LeŜajsk 
Mieczysławowi Tołpie umowę na finansowanie projektu pn. Park Przemysłowy „Stare Miasto – 
Park” w Gminie LeŜajsk.  

Jeszcze w tym roku ruszą prace projektowe związane z budową 
infrastruktury na terenach parku przemysłowego utworzonego 
przez Radę Gminy LeŜajsk jesienią zeszłego roku.  
W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie w całości 
obecnych nieuŜytków połoŜonych w sołectwie Stare Miasto 
(strefa A parku, połoŜona w sąsiedztwie leŜajskiego browaru 
oraz ZPOW „Hortino”) oraz modernizacja budynków w 
sołectwie Wierzawice (strefa B parku, połoŜona w sąsiedztwie 
stacji paliw i PPHU „POM”).  

Projekt zakłada wybudowanie trzech hal produkcyjnych, adaptację istniejącej hali, budowę 
dróg wewnętrznych, sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 
kanalizacji deszczowej, sieci gazowej oraz sieci ciepłowniczej gazowej z wykorzystaniem 20 
napromienników do ogrzewania 7000 m2 hal produkcyjnych.  
 
Jego całkowity koszt to ponad 18 mln złotych, z tego tylko 1mln 800 tys. będzie pochodzić z 
budŜetu gminy. Większość kosztów pokryje dotacja z budŜetu państwa i środków unijnych.  
Projekt będzie realizowany w ramach działania 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla 
rozwoju firm" Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku a zakończy w czerwcu 
2008 roku. W przyszłym roku ruszą pierwsze prace w terenie.  
 
Na temat tego największego przedsięwzięcia samorządowego w powiecie leŜajskim, mającego 
na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, pomoc przedsiębiorcom a przede wszystkim 
przeciwdziałanie bezrobociu, dowiedzieli się uczestnicy konferencji regionalnej, którą pod 
patronatem wiceministra Władysława Ortyla zorganizował wójt Mieczysław Tołpa.  
 
W konferencji uczestniczyło blisko 200 osób. Wśród nich byli przedstawiciele parlamentu, 
rządu, okolicznych samorządów, instytucji wspierających rozwój gospodarczy, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy i powiatu leŜajskiego.  
 
Konferencję otworzył wójt Mieczysław Tołpa. Po przywitaniu jej uczestników, podziękował 
wszystkim tym, którzy od samego początku wierzyli w sukces tego niełatwego 
przedsięwzięcia. W swoim wystąpieniu podkreślił, Ŝe mimo iŜ nie zabrakło przeciwników, to 
było teŜ liczne grono osób: radnych, mieszkańców oraz pracowników urzędu, na których w 
sprawie utworzenia parku zawsze mógł liczyć.  
 
Następnie głos zabrał wiceminister Władysław Ortyl, który przedstawił mechanizmy 
finansowania parków przemysłowych. Prezentując sieć parków na terenie całego kraju, 
podkreślił, Ŝe cieszy go fakt utworzenia parku w gminie LeŜajsk, gdyŜ będzie on drugim takim 
obszarem na Podkarpaciu oraz drugim w Polsce lokowanym w gminie wiejskiej. Powiedział 
równieŜ, Ŝe stawia on gminę LeŜajsk jako wzór innym samorządom, bowiem profesjonalizm 
oraz zaangaŜowanie w prace przy tworzeniu parku i pisaniu wniosku były wręcz modelowe.  
 
Szczegółowe informacje na temat utworzenia parku i jego przyszłości uczestnikom konferencji 
przekazał Janusz Wylaź – prezes spółki „Stare Miasto-Park”. Przedstawił on kolejne kroki 

 



związane z całym procesem tworzenia parku. Przygotowana została równieŜ wizualizacja 
projektu budowy infrastruktury na terenach parku.  
 
Na temat moŜliwości poszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu o tereny parku 
mówił Mariusz Błędowski - prezes mieleckiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. Dzięki 
poszerzeniu strefy przedsiębiorcy lokujący swoją działalność w parku oprócz tego, Ŝe mogą 
juŜ korzystać przez 10 lat (za zatrudnianie mieszkańców gminy) ze zwolnień w podatku od 
nieruchomości, będą mogli korzystać równieŜ ze zwolnień ustawowych z podatku 
dochodowego przewidzianych dla strefy. To znacznie wzmocni ofertę parku i zwiększy szanse 
na pozyskanie nowych firm. JuŜ w chwili obecnej rozpoczęciem działalności w parku 
zainteresowanych jest kilka podmiotów. Docelowo do roku 2010 planowane jest utworzenie 
około 500 nowych miejsc pracy.  
Uczestnicy konferencji zapoznali się równieŜ z dorobkiem gospodarczym, społecznym i 
kulturalnym gminy LeŜajsk.  
 
Zdjęcie - Wiceminister Władysław Ortyl wręcza umowę wójtowi Mieczysławowi Tołpie  

Zofia Michalska - Urząd Gminy LeŜajsk 
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