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Czy warto mieć strefę ekonomiczną w Myszkowie.

W Myszkowie starania o strefę tak naprawdę były wg mnie pozorowane. Pracując w 

strefie  zachęcony  przez  osoby,  które  chciały  żeby  dla  miasta  pozyskać  inwestora  byłem 

inspiratorem niektórych rozmów z władzami lokalnymi w zakresie zorganizowania specjalnej 

strefy ekonomicznej. Szkoda bo jak zważyć na to, że pierwsze spotkanie odbyłem w 2000 

roku to przy bardziej zdecydowanych posunięciach dzisiaj zastanawialibyśmy się jak strefę 

rozszerzać.

Ponieważ  jak  napisałem  decyzja  o  objęciu  danego  terenu  strefą  to  kwestia 

merytorycznej oceny terenu oraz politycznej decyzji rządu (chętnych jest zawsze więcej i nie 

wszyscy strefę dostają) chciałbym wskazać, że ten pierwszy aspekt – przygotowanie terenu 

jest istotniejszy. Bez niego nie ma decyzji rządu, bez dobrze przygotowanego gruntu nie ma 

też tego co najważniejsze – zainteresowania ze strony potencjalnego inwestora. Nie ukrywam, 

że najbliżej do tego mieliśmy na początku kadencji obecnego Burmistrza (wówczas brakło 

porozumienia między starostwem a gminą).

Gdyby się zastanowić gdzie znajduje się najlepiej rokujący teren to wszyscy wskazują 

na „pola będuskie”. Mają one pewne mankamenty do usunięcia, ale biorąc pod uwagę nasze 

uwarunkowania  to  mam obawy czy jesteśmy w stanie  wskazać  inną wartą  zastanowienia 

lokalizację dla inwestycji typu „green field” (budowa od zera).  Sugerowanym działaniem w 

tym zakresie byłoby przygotowanie niewielkiego terenu od 3 do 10 ha, najlepiej na gruncie o 

niższej klasie, bez nakładania się na teren granic ochronnych (dla różnych budowli takich jak 

gazociąg,  linii  energetycznych).  Teren  musiałby  mieć  dostęp  do  drogi.  Największym 

problemem  dla  tej  lokalizacji  jest  niewątpliwie  brak  kanalizacji  ściekowej.  Dostępność 

mediów jest jednym z priorytetów dla potencjalnego inwestora. 

To co sugerowały władze strefy to wykonanie certyfikacji takiego gruntu – taka usługa 

pozwala wskazać wady gruntu i uzyskać zalecenia  jak je usunąć. To można przełożyć na 

oszacowanie jakie nakłady należy wykonać by  teren spełniał akceptowane przez inwestorów 

parametry.

Posiadanie  dobrze  przygotowanego  gruntu  pozwala  na  łatwiejsze  pozyskanie 

inwestora. Zdarzało się, że gminy nie mając nałożonego statusu strefy specjalnej pozyskiwały 
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inwestora strategicznego dla gminy. Tak jak pisałem tydzień temu strefa staje się ważna przy 

porównywalnych  parametrach  dwóch  lokalizacji  jakie  rozważa  inwestor.  Dla  pozyskania 

inwestora strategicznego Myszków powinien wykazać większe starania. Obecnie zyskuje na 

znaczeniu bliskość do drogi szybkiego ruchu. Odległość 18 km do skrzyżowania w Siewierzu 

lub podobna do Koziegłów, w zależności od branży i planowanego obrotu firmy może stać się 

silną przeszkodą, którą trzeba czymś zrównoważyć.

Tak naprawdę nie chcę gloryfikować znaczenia dobrej oferty dla inwestorów, ale mam 

obawy,  że  obecnie  brak  starań  w  tym  zakresie  może  uwstecznić  Myszków.  Umiejętne 

zagospodarowanie wskazanego terenu może stać się szansą dla miasta w przyszłości. Plany 

pod potencjalną kopalnię nie wykluczają działań na rzecz pozyskania innych inwestorów. 

Włodzimierz Żak

zakwlodzimierz@interia.eu
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