
Prezydent Miasta Tarnowa 

Ogłasza  
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  
przy ul. Szklanej w Tarnowie. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 grudnia 2020 r. w budynku Urzędu Miasta 

Tarnowa, przy ul. Wałowej 10, I piętro Sala Boczna przy Sali Lustrzanej  

o godz. 12
30

. 
 
Przedmiot przetargu: 

 

1. Kompleks nieruchomości położony w Tarnowie przy ul. Szklanej oznaczony numerami 
działek:  

a. 103/1 obrębu 79 objętej księgą wieczystą TR1T/00049788/8 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Tarnowie; 

b. 326/3, 326/10, 326/11, 326/12, 326/14 obrębu 79 objętych księgą wieczystą 
TR1T/00036882/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie; 

c. 330/4, 330/8, 330/9, 330/10, 330/13, 331/1, 331/2, 331/6 i 331/12 obrębu 79 objętych 
księgą wieczystą TR1T/00031095/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. 

2. W ewidencji gruntów i budynków miasta Tarnowa działki oznaczone są użytkiem Ba 
(tereny przemysłowe). 

3. Przedmiotowy kompleks posiada łączną powierzchnię 39233 m2, w tym: 
a. dz. 103/1 obr.79 – 233 m2; 
b. dz. 330/4 obr. 79 – 1188 m2; 
c. dz. 330/8 obr. 79 – 980 m2; 
d. dz. 330/9 obr. 79 – 10 131 m2; 
e. dz. 330/10 obr. 79 – 385 m2; 
f. dz. 330/13 obr. 79 – 8 164 m2; 
g. dz. 331/1 obr. 79 – 253 m2; 
h. dz. 331/2 obr. 79 – 42 m2; 
i. dz. 331/6 obr. 79 – 6 432 m2; 
j. dz. 331/12 obr. 79 – 8 570 m2; 
k. dz. 326/3 obr. 79 – 98 m2; 
l. dz. 326/10 obr. 79 – 662 m2; 
m. dz. 326/11 obr. 79 – 410 m2; 
n. dz. 326/12 obr. 79 – 876 m2; 
o. dz. 326/14 obr. 79 – 809 m2. 

4. Kompleks położony jest w strefie przemysłowej przy ul. Szklanej (boczna od  
Al. Piaskowej). Jego sąsiedztwo stanowią: 

a. od strony zachodniej – zabudowa magazynowo-składowa tj. Centrum Logistyczne 
TC Dębica S.A. w Tarnowie; 

b. od strony południowej – Eltar Betoniarnia; 
c. od strony północnej Wytwórnia Betonu Towarowego CEMEX Polska oraz 

CEGBUD Cegielnia Polska; 
d.  od strony wschodniej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

5. Teren działek charakteryzuje się licznymi nierównościami. Jest on częściowo podmokły  
z zagłębieniami terenu wypełnionymi wodą. Od strony północnej i wschodniej 
kompleksu występują wysokie skarpy. 

6. Kształt działek zróżnicowany, porośnięty różnorodnymi gatunkowo drzewami 
(samosiejki) i krzewami jak również wysoką trawą i chwastami. W wielu miejscach przy 
budynkach znajduje się porozbiórkowy gruz. 

7. Teren kompleksu był częściowo ogrodzony, obecnie pozostały słupki betonowe (brak 
pozostałej części ogrodzenia). 

8. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna. 



9. Wewnątrz kompleksu znajdują się działki zabudowane częścią budynków, które stanowią 
własność prywatną.  

10. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Szklana 
(koniec asfaltu przy granicy działek).  

11. Na terenie kompleksu posadowione są budynki i budowle pozostałe po byłej Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej. Budynki wzniesiono w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego 
wieku, pozostawiając je w niepełnym stanie surowym konstrukcji szkieletowej 
żelbetowej z częściowo obudowanymi ścianami osłonowymi i dachem żelbetowym. 
Inwestycja ta nigdy nie została dokończona i przerwano ją na etapie stanów surowych 
montażu prefabrykowanych budynków przemysłowych i magazynowych. W chwili 
obecnej stan techniczny budynków i budowli jest zły o dużym stopniu dewastacji, 
elementów konstrukcyjnych (żelbetowych i stalowych) i kwalifikuje się do rozbiórki. 
Pozostałe elementy budowlane stwarzają zagrożenie katastrofą budowlaną. Obiekty 
znajdują się w stanie głębokiej dewastacji rabunkowej elementów stalowych  
i murowanych. Teren wymaga nakładów finansowych na prace porządkowe  
i niwelacyjne terenu. 

12. Opis budynków: 
a. Budynek hali magazynowej – obiekt halowy 2-nawowy posadowiony  

we wschodniej części działki nr 330/9 obr. 79, o układzie słupowo-ryglowym, 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii 
uprzemysłowionej – prefabrykowanej 

• powierzchni użytkowa: 1 168,98 m2; 
• powierzchnia zabudowy: 1 230,50 m2; 
• kubatura: 6 645,00 m3; 
• fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod 

ściany – fundamenty liniowe - żelbetowe, wylewane; 
• ściany: słupy żelbetowe, prefabrykowane. Ściany (za wyjątkiem podłużnej 

ściany południowej) wypełnione płytami prefabrykowanymi typu „ Kolbet”; 
• okna: brak; 
• drzwi: brak (na ścianie południowej otwory na wrota); 
• stropodach: żelbetowy, prefabrykowany z płyt panwiowych opartych na 

żelbetowych belkach poprzecznych wspartych na dźwigarach 
strunobetonowych; 

• posadzki: wylewki wraz z kanałami technologicznymi pod posadzką; 
• budynek w złym stanie technicznym. Część ścian osłonowych 

zdekompletowanych lub odpadniętych od konstrukcji nośnej. Brak 
konserwacji elementów budynku; 

• rok budowy: 1989 (budynek nieoddany do użytkowania – niezakończony 
proces budowy). 

b. Budynek energetyczny (pomocniczy) - obiekt halowy posadowiony  
w środkowej części działki 330/9 obr. 79 o układzie słupowo-ryglowym na siatce 
6×6 m, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii 
uprzemysłowionej – prefabrykowanej 

• powierzchnia zabudowy: 1 386,00 m2;; 
• kubatura: 8 814,00 m3; 
• fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod 

ściany – fundamenty liniowe - żelbetowe, wylewane (belki podwalinowe); 
• ściany: słupy żelbetowe z niepełnym wypełnieniem płytami 

prefabrykowanymi typu „Kolbet; 
• okna: brak; 
• drzwi: brak; 
• stropodach: brak; 
• posadzki: wylewki wraz z kanałami technologicznymi; 



• budynek w złym stanie technicznym. Część ścian osłonowych 
zdekompletowanych lub odpadniętych od konstrukcji nośnej. Brak 
konserwacji elementów budynku; 

• rok budowy: 1989 (budynek nieoddany do użytkowania – niezakończony 
proces budowy). 

c. Budynek laktozowni – obiekt o układzie słupowo-ryglowym na siatce 6×6 m, 
posadowiony w zachodniej części działki nr 330/9 obr. 79. Budynek 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii 
uprzemysłowionej – prefabrykowanej. 

• powierzchnia zabudowy: 1 080,00 m2; 
• kubatura: 15 580,00 m3; 
• fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod 

ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane (belki podwalinowe); 
• ściany: słupy żelbetowe, wypełnień brak; 
• okna: brak; 
• drzwi: brak; 
• stropodach: brak;  
• posadzki: wylewki w stanie zaawansowanego zniszczenia; 
• budynek w złym stanie technicznym; 
• rok budowy: 1989 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces 

budowy). 
d. Budynek hali głównej – obiekt halowy 3-nawowy o układzie słupowo-ryglowym na 

siatce 18×6 m, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony w środkowej 
części działek nr 330/13, 326/10, 331/6, 331/12 obr. 79. Wykonany w technologii 
mieszanej, uprzemysłowionej – prefabrykowanej.  

• powierzchnia użytkowa: 5 921,91 m2; 
• powierzchnia zabudowy: 6 579,90 m2; 
• wysokość: ok. 10 m; 
• kubatura: 65 799,00 m3; 
• fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod 

ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane (belki podwalinowe); 
• ściany: słupy żelbetowe, prefabrykowane ze wspornikami na dalszy montaż 

elementów kontr. lub jako podpory dla montażu belek podsuwnicowych. 
Ściany zewnętrzne z wypełnieniem płytami prefabrykowanymi typu 
„Kolbet” oraz z cegły ceramicznej pustaków PGS na fundamentach 
liniowych. Brak częściowego wypełniania ścian osłonowych; 

• okna: brak; 
• drzwi: na ścianie zachodniej otwory pod wrota; 
• stropodach: dźwigary strunobetonowe, ażurowe. Płyty żelbetowe 

prefabrykowane, panwiowe wsparte na belkach żebrowych  
z pasami odkrytych przestrzeni do montażu świetlików kalenicowych; 

• posadzka: brak; 
• budynek w złym stanie technicznym; 
• rok budowy: 1975-1980 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony 

proces budowy). 
e. Segment boczny hali głównej – obiekt przylegający do hali głównej od strony 

wschodniej, część wbudowana jest w budynek hali od strony zachodniej (znajduje 
się wewnątrz hali głównej). Budynek 2-kondygnacyjny, wykonany  
w technologii mieszanej – tradycyjnej i uprzemysłowionej, o układzie przestrzennym 
piętrowym słupowo-ryglowym na siatce słupów 6×6 m. Jest on posadowiony w 
środkowej części działek nr 330/13, 326/10, 331/6, 331/12 obr. 79. 

• powierzchnia użytkowa 3 052,49 m2; 
• powierzchnia zabudowy: 792,03 m2; 
• kubatura: 5 940,22 m3; 



• fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod 
ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane lub belki podwalinowe 
pod ściany osłonowo-zewnętrzne; 

• ściany: ściany zewnętrzne przyziemia murowane z bloczków PGS  
i cegły ceramicznej pełnej (zdekompletowane i zdewastowane). Piony 
wentylacyjne i kominowe murowane z cegły ceramicznej; 

• schody: żelbetowe płytowe wylewane na mokro, 2-biegowe ze spocznikiem; 
• okna: brak; 
• drzwi: na ścianie zachodniej otwory pod wrota; 
• strop: z płyt kanałowych prefabrykowanych na części płyta wylewana  

i strop DZ-3; 
• stropodach: z płyt żelbetowych prefabrykowanych opartych na wieńcach 

żelbetowych o rozstawie modułowym 6 m; 
• posadzki: brak; 
• budynek w złym stanie technicznym; 
• rok budowy: 1975-1980 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony 

proces budowy). 
f. Budynek magazynowy – obiekt przylegający do hali głównej od strony południowej 

o układzie przestrzennym  piętrowym słupowo-ryglowym, 3-kondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, wykonany w technologii mieszanej (tradycyjnej  
i uprzemysłowionej). Budynek posadowiony jest w środkowej części działki  
nr 331/12 obr. 79 

• powierzchnia użytkowa: 1 627,00 m2; 
• powierzchnia zabudowy: 1 142,76 m2; 
• kubatura: 17 841,00 m3; 
• fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod 

ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane lub belki podwalinowe 
pod ściany osłonowe przyziemia; 

• ściany: zewnętrzne przyziemia murowane z bloczków PGS i cegły 
ceramicznej pełnej (zdekompletowane i zdewastowane). Ściany wyższych 
kondygnacji – osłonowe zewnętrze typu „Kolbet”. Ściany wewnętrzne  
i działowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej; 

• schody: żelbetowe płytowe wylewane na mokro 2-biegowe ze spocznikiem; 
• okna: brak; 
• drzwi: brak; 
• strop: z płyt żebrowych typ ciężki oraz żelbetowe wylewane  

i prefabrykowane; 
• posadzki: betonowe; 
• stropodach: z płyt żelbetowych prefabrykowanych opartych na ryglach  

i wieńcach żelbetowych o rozstawie modułowym 6,0 m; 
• budynek w złym stanie technicznym; 
• rok budowy: 1975-1980 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony 

proces budowy). 
g. Budynek odbieralni mleka – obiekt częściowo 1- i 2- kondygnacyjny, przylegający 

do hali głównej od strony zachodniej, wykonany w technologii mieszanej 
uprzemysłowionej o układzie przestrzennym słupowo-ryglowym na siatce 12×6 m 
oraz 6×6 m. Posadowiony na działce 331/12 obr. 79 

• powierzchnia użytkowa: 1 464,00 m2; 
• powierzchnia zabudowy: 1 218,80 m2; 
• kubatura: 11 972,00 m3; 
• fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod 

ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane lub belki podwalinowe 
pod ściany osłonowe przyziemia; 



• ściany: słupy prefabrykowane ze wspornikami na dalszy montaż elementów 
kontr. Ściany zewnętrzne (podłużne i poprzeczne) w części z płyt 
prefabrykowanych typu „Kolbet”, w części z cegły ceramicznej  
i bloczków PGS. Brak całościowego wypełnienia ścian osłonowych.  
W części wschodniej budynku (2-ga kondygnacja) ściana murowana na 
podciągach żelbetowych prefabrykowanych opartych na słupach konstrukcji 
przyziemia; 

• schody: żelbetowe płytowe wylewane na mokro, 2-biegowe ze spocznikiem; 
• okna: brak; 
• drzwi: brak; 
• strop: z płyt żebrowych typ ciężki; 
• posadzki: brak; 
• stropodach: dźwigary strunobetonowe, ażurowe, płyty żelbetowe 

prefabrykowane, panwiowe na belkach żebrowych; 
• budynek w złym stanie technicznym; 
• rok budowy: 1980 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces 

budowy). 
h. Wiata hydroforni i węzeł cieplny – obiekt 1-kondygnacyjny, parterowy, 

niepodpiwniczony, wykonany w technologii mieszanej uprzemysłowionej, ustrój 
przestrzenny jednonawowy 

• powierzchnia użytkowa: 643,03 m2; 
• powierzchnia zabudowy: 714,48 m2; 
• kubatura: 3 605,00 m3; 
• fundamenty:  stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod 

ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane lub belki podwalinowe 
pod ściany osłonowe; 

• ściany: osłonowe zewnętrzne typu „Kolbet”, wewnętrzne i działowe – 
murowane z cegły ceramicznej pełnej ; 

• okna: brak; 
• drzwi: brak; 
• posadzki: częściowo wylewki betonowe; 
• stropodach: dźwigary strunobetonowe, płyty żelbetowe prefabrykowane, 

panwiowe; 
• budynek w złym stanie technicznym; 
• rok budowy: 1989 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces 

budowy). 
13. Dodatkowa zabudowa: 

a.  droga z płyt betonowych położona po stronie zachodniej hali głównej i budynku 
magazynowego na działkach 331/12, 331/6, 326/10 i 330/13 obr. 79; 

b. podziemne instalacje wodne i kanalizacyjne wraz z studzienkami betonowymi; 
c. część ogrodzenia po stronie południowej (słupki betonowe). 

14. W dziale III księgi wieczystej TR1T/00031095/4 widnieją wpisy, które nie dotyczą 
działek będących przedmiotem zbycia. 

15. Teren obejmujący przedmiotowy kompleks nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z  dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1013) znajduje się w obszarze Podstrefy Tarnów 
wchodzącej w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park 
Technologiczny Sp. z o.o. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu działek. 

16. Na terenie obejmującym przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa, zatwierdzonym uchwałą  
Nr LVII/705/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 września 2014 r., zlokalizowana 
jest w obszarze oznaczonym symbolem PT – tereny parków technologicznych. 



17. Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu: 01.10.2020 r. 

18. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów  
i budynków Miasta Tarnowa. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na 
koszt nabywcy. 

 

Warunki przetargu: 

Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi: 2 000 000,00 zł zwolniona z podatku 

od towarów i usług (słownie: dwa miliony złotych). W przetargu mogą brać udział 
osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 300 000 zł  (słownie: trzysta tysięcy 

złotych) na konto Urzędu Miasta Tarnowa Bank Handlowy w Warszawie Oddział  
w Olsztynie Nr 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 

01 grudnia 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego 

przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. 

 
1. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie 

niezwłocznie zwrócone  na konto oferenta. 
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 

nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. 
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał ulega przepadkowi  

w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy. 
4. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż  

do pełnych dziesiątek złotych tj. kwotę  20 000,- zł. 
5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie 

jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

6. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki 
sposób, aby najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się  
na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 

7. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. 
8. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne  

jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie  
do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków. 

9. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość  
z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. 

10. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji 
przetargowej dowód osobisty.  

11. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba 
upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis  
z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa 
się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 

12. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone  
w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 

13. Prezydent Miasta Tarnowa wnosi, aby osoby przystępujące do przetargu przedłożyły  
w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 pok. 204 
najpóźniej w terminie do dnia 07 grudnia 2020 roku właściwe pełnomocnictwa  
a w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru.  

14. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest uzyskać na własny koszt i dostarczyć  
do wybranej kancelarii notarialnej komplet dokumentów niezbędnych do sporządzenia 
aktu notarialnego tj. wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. 



15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi 
nabywca nieruchomości. 

16. Prezydent Miasta Tarnowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych 
powodów. 

17. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasta Tarnowa za wady ukryte nieruchomości 
wystawionej do przetargu. 

 
Informacje dodatkowe: 

1. Nabywca nieruchomości może skorzystać z programu wsparcia dla firm realizujących 
nowe inwestycje oraz ulgi podatkowej za realizowaną inwestycję w ramach Polskiej 
Strefy Inwestycji. W jej ramach przedsiębiorcy otrzymują od 12 do 15 lat na 
zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej. 

2. Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu 
jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy –  wydaje Krakowski Park 
Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. 

3. Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji mogą otrzymać 
przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak: 

a. utworzenie nowego przedsiębiorstwa (zakładu produkcyjnego); 
b. zwiększenie zdolności produkcyjnej; 
c. wprowadzenie nowych produktów; 
d. zmiana procesu produkcyjnego. 

4. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia  
z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi: 35% dla dużych; 45% dla średnich; 55% 
dla małych i mikro przedsiębiorstw poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

5. Pomoc publiczną mogą otrzymać:  
a. wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw 

produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz; 
b. niektóre firmy z sektora usług, należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-

rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości  
i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji 
podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów 
telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne. 

6. Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą  
w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz 
prowadzenia ośrodków gier. 

7. Minimalne nakłady inwestycyjne: w Tarnowie minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą 
odpowiednio: 10 mln. zł - duża firma, 2 mln zł - średnia firma, 500 000 zł - mała firma, 
200 000 zł – mikro firma. Zakup nieruchomości może być jednym z kosztów 
kwalifikowanych do wyliczenia kwoty pomocy publicznej, ale przed nabyciem 
nieruchomości inwestor musi uzyskać decyzję o Wsparciu w ramach Polskiej Strefy 
Inwestycji. 

8. Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji można uzyskać w Wydziale 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa (tel. 14 688 28 20, 
wrg@umt.tarnow.pl) lub na stronie: www.kpt.krakow.pl. 

 
Bliższych informacji udziela się Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa 

ul. Nowa 3 p. 204 tel. (0-14) 68-82-754.      
 

Termin wywieszenia ogłoszenia od dnia 07.10.2020 r. do dnia 08.12.2020 r. 


