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Szanowni Państwo

Nowy Sącz jest miastem o sile i potencjale, którego stanowią jego pracowici, 
kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy.

To Miasto ciągle zmieniające i rozwijające się, ze stałą perspektywą na trwa-
ły wzrost gospodarczy.

Wysokie pozycje w niezależnych rankingach oraz działające tutaj fi rmy, któ-
rych marka rozpoznawalna jest na rynkach międzynarodowych są dowodem 
na to, iż Nowy Sącz jest miejscem atrakcyjnym dla biznesu.

Zapraszam do Miasta, które poprzez konsekwentnie prowadzoną politykę 
wspiera Inwestorów, stwarzając odpowiednie warunki dla realizacji przedsię-
wzięć gospodarczych.

Nowy Sącz to miejsce, w którym warto żyć i w którym warto znaleźć swoje 
miejsce na rozwój.

Zapraszam do Nowego Sącza!

Ryszard Nowak

Prezydent Miasta Nowego Sącza



49°37’N 

20°42’E

Wieże Bazyliki Św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Nowy Sącz jest miastem położonym w południowej Polsce, w południowo-
wschodniej części województwa małopolskiego, w widłach dwóch rzek: Du-
najca i Kamienicy Nawojowskiej. 

Nowy Sącz jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, stolicą powiatu no-
wosądeckiego, który sąsiaduje z sześcioma powiatami województwa mało-
polskiego: nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim 
oraz gorlickim, a od strony południowej ze Słowacją.

 powierzchnia – 58 km²

 ludność – 83 853

 gęstość zaludnienia – 1 456 os./km²

 najwyższy punkt – wzgórze Majdan – 387 m n.p.m.

 najniższy punkt – Wielopole – 272 m n.p.m.

 liczba osiedli – 25

Położenie
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Odległości do wybranych miast
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Dostępność miasta zapewnia komunikacja drogowa, w malejącym zakresie 
kolejowa.

Nowy Sącz leży na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych z zachodu na 
wschód droga krajowa nr 28 i z północy na południe droga krajowa nr 75.

Nowy Sącz jest miastem tranzytowym na trasie Kraków – Koszyce – Buda-
peszt (z Nowego Sącza droga krajowa nr 87 prowadząca do przejścia granicz-
nego w Mnišku n/Popradem).

Droga krajowa Trasa

Zator – Wadowice – Limanowa – Nowy Sącz – Gorlice – 
Krosno – Przemyśl – Medyka – Szeginie UA

Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – 
Muszynka - Kurov SK

Nowy Sącz - Stary Sącz - Piwniczna-Zdrój - Mnišek SK

Odległość do najbliższej autostrady wynosi 55 km (zjazd na Autostradę A4 
w miejscowości Brzesko, dojazd drogą krajową nr 75).

W odległości ok. 90 km od Nowego Sącza znajduje się zjazd na Autostradę D1 
w Popradzie (Słowacja), dojazd drogą krajową nr 87.

Drogi
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Przez miasto przechodzą dwa szlaki kolejowe: linia kolejowa nr 96 stano-
wiąca ważny gospodarczo szlak towarowy na południe Europy i linia kole-
jowa nr 104.

Linia kolejowa Długość Trasa

145,483 km Tarnów – Stróże – Nowy Sącz – 
Muszyna – Leluchów - Plaveč SK

76,076 km Chabówka – Limanowa – Nowy Sącz

Kolej

96

104
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Najbliżej znajdujące się porty lotnicze

Lotnisko Odległość od 
Nowego Sącza

Międzynarodowy Port Lotniczy 
Poprad – Tatry / Słowacja 93 km

Międzynarodowy Port Lotniczy im. 
J. Pawła II Kraków-Balice 120 km

Międzynarodowy Port Lotniczy 
Rzeszów – Jasionka 145 km

Międzynarodowy Port Lotniczy w 
Koszycach / Słowacja 150 km

Ruch pasażerski w 2014 r.

Transport lotniczy
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Nowy Sącz to trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w wojewódz-
twie małopolskim.

Główny ośrodek miejski, administracyjny, kulturalny, edukacyjny i gospo-
darczy subregionu sądeckiego. Dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego, 
a także powiatów limanowskiego i gorlickiego, jest centrum usług publicz-
nych z zakresu administracji samorządowej, rządowej, sądowniczej, skarbo-
wej, jak również oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu. Jest głównym 
ośrodkiem zatrudnienia oraz przedsiębiorczości.

Turystyka dla Nowego Sącza nie jest główną gałęzią rozwoju, jednak miasto 
jest atrakcyjnym punktem na szlaku turystycznych wędrówek osób przyjeż-
dżających na wypoczynek do okolicznych gmin uzdrowiskowych (Piwnicz-
na-Zdrój, Żegiestów, Muszyna, Krynica-Zdrój, Szczawnica). Zaletą miasta jest 
również bliskość ośrodków narciarskich (Piwniczna-Zdrój, Rytro, Wierchom-
la, Krynica-Zdrój).

Nowy Sącz nocą

 Panorama Nowego Sącza

Nowy Sącz należy do grupy miast nieposiadających wyraźnej specjalizacji ga-
łęziowej. Posiada natomiast wyraźnie zarysowane funkcje handlowe oraz 
równie dobrze rozwinięte usługi nierynkowe, głównie w zakresie administra-
cji oraz ochrony zdrowia. Stosunkowo duże znaczenie ma sektor transporto-
wy, a także budownictwo i przemysł przetwórczy.

Miasto posiada długofalową strategię rozwoju (Strategia Rozwoju Nowego 
Sącza 2020). Jednym z przyjętych celów operacyjnych jest „Tworzenie mecha-
nizmów wsparcia i warunków do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania 
inwestycji tworzących nowe miejsca pracy”. Czynnik ten jest ściśle powiązany 
z pozyskiwaniem nowych inwestycji dla miasta.

Profi l gospodarczy

Nowy Sącz nocą
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Liczba przedsiębiorstw 9 556

– w tym spółki handlowe (ogółem) 864

– w tym spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 75

Liczba osób fi zycznych prowadzących działalność gospodarczą 6 786

Bezrobocie 8,9 %

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutt o 3 193,43 PLN

Źródło: GUS, stan na 31.12.2014 r.

Współczynnik przedsiębiorczości mieszkańców za 2014 r., analizowany jako 
liczba fi rm przypadająca na 1000 osób w wieku produkcyjnym, dla Nowego 
Sącza wynosił 182 i był wyższy niż w województwie małopolskim (168).

Władze miasta poprzez swoje działania starają się stwarzać odpowiednie wa-
runki i klimat do prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Sączu.

To tutaj liczba milionerów znacznie przekracza średnią krajową. W Nowym 
Sączu mieszka ich ponad stu, w tym aż czterech milionerów od lat notowa-
nych na listach najbogatszych Polaków (Ranking Forbes 2015: Kazimierz Pa-
zgan / Grupa Konspol – 24 miejsce, Krystyna i Ryszard Florkowie / FAKRO – 41 
miejsce, Józef Koral z rodziną / Fabryka Lodów KORAL – 83 miejsce, Roman 
Kluska / Założyciel fi rmy OPTIMUS – 86 miejsce. To właśnie w Nowym Sączu 
od kilku lat inwestuje dwóch polskich miliarderów (Ranking Forbes 2015: To-
masz Domagała / Grupa Famur – Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag – 
13 miejsce, Zbigniew Jakubas / Grupa NEWAG – 16 miejsce). Właściciel marki 
WIŚNIOWSKI jest fi nalistą międzynarodowego konkursu EY World Entrepre-
neur of the Year 2014. Znalazł się również w Galerii Sław światowej przedsię-
biorczości. 

W 2012 r. miasto przyjęło Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści wskazujący priorytety i instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorczo-
ści w Nowym Sączu.

Od kilku lat działa Komisja Wspólna Samorządu Terytorialnego i Samorządów 
Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, będą-
ca ciałem opiniodawczo – doradczym w zakresie prowadzenia polityki rozwo-
ju gospodarczego Sądecczyzny.

Miasto prowadzi również działania na rzecz promocji postaw przedsiębior-
czych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czego efektem są już 3 edy-
cje projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Celem pro-
jektu jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej posta-
wy wśród młodzieży, popularyzacja wiedzy ekonomicznej oraz promocja lo-
kalnych zasobów i wyróżników Sądecczyzny w obszarze przedsiębiorczości. 
W ramach projektu odbywają się m.in. wykłady z wiedzy ekonomicznej oraz 
warsztaty z przedsiębiorcami.

Miejsce na sukces

Widok z lotu ptaka na miasto i fi rmę KORAL
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Gospodarka Nowego Sącza posiada również rozbudowaną sieć instytucji oto-
czenia biznesu, która zapewnia szybszy przepływ informacji, lepszą obsługę 
fi rm oraz dostęp do wysokiej jakości usług. Dzięki temu przedsiębiorstwa sta-
ją się konkurencyjne i mogą się rozwijać.

Są to m.in.: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości (wspiera przedsię-
biorców rozpoczynających działalność oraz rozwój mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, poprzez prowadzenie usług informacyjnych i doradczych, 
wynajem pomieszczeń biurowych i usługowo–produkcyjnych po cenach niż-
szych niż ceny rynkowe), Sądecka Izba Gospodarcza (organizacja o zasięgu 
ogólnokrajowym, zrzeszająca fi rmy krajowe z różnych branż gospodarki; ce-
lem jej działalności jest pełna i szeroka integracja środowiska gospodarcze-
go w warunkach gospodarki wolnorynkowej), Kongregacja Kupiecka Zrzesze-
nie Handlu i Usług (reprezentuje i chroni interesy zrzeszonych członków po-
przez współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organi-
zacjami społecznymi; udziela pomocy swoim członkom w załatwianiu spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), Cech Rzemiosł Róż-
nych i Przedsiębiorczości (zrzesza rzemieślników reprezentując ich interesy 
wobec władz państwowych i samorządowych; świadczy usługi doradcze; po-
siada szkoły zawodowe w Nowym Sączu i Muszynie-Złockiem), Izba Rzemio-
sła i Przedsiębiorczości (reprezentuje cechy i spółdzielnie rzemieślnicze; pod-
nosi kwalifi kacje zawodowe poprzez działalność kursową, prowadzi działal-
ność oświatową dla uczniów rzemiosła (własna szkoła zawodowa) i przepro-
wadza egzaminy kwalifi kacyjne czeladnicze i mistrzowskie), Sądecka Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. (prowadzi działalność służącą rozwojowi Sądec-
czyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie).

Nowy Sącz znajduje się w czołówce miast przyjaznych przedsiębiorcom, cze-
go dowodem są wysokie pozycje w niezależnych rankingach, m.in. 8 miej-
sce w rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu, w kategorii miast od 50 do 
150 tys. mieszkańców, opublikowanym przez miesięcznik „Forbes” w 2013 r.; 
maksymalna liczba punktów za wspieranie przedsiębiorczości i promocję za-
trudnienia w „Rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2015”.

W konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości”, organizowanym przez 
Komisję Europejską, Małopolska została najbardziej przedsiębiorczym regio-
nem Europy, przedstawiając najbardziej przyszłościową wizję rozwoju przed-
siębiorczości w Europie.

Miejsce na sukces

Galeria Trzy Korony
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FAKRO Sp. z o.o.
Wicelider na światowym rynku okien 
dachowych. W skład Grupy Fakro zatrudniającej 
ponad 3300 osób, wchodzi 12 spółek 
produkcyjnych oraz 16 dystrybucyjnych.

ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 444 04 44
Fax: +48 18 444 03 33

PROSPONA Sp. z o.o.
Lider wśród polskich przedsiębiorstw 
specjalizujących się w produkcji owocowych 
dodatków dla branży spożywczej. Produkty 
PROSPONA obecne są na rynkach ponad 30 
krajów całego świata.

ul. Węgierska 11 
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 443 69 05
Fax: +48 18 444 28 02

www.fakro.pl www.prospona.pl

P.P.L. KORAL – Józef Koral Sp. j.
Największy w Polsce producent lodów z siedzibą 
w Nowym Sączu.

ul. Legionów 2
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 443 86 71
Fax: +48 18 443 70 55

FAMUR S.A.
Systemy Ścianowe Nowomag
Producent kompleksowych systemów odstawy 
urobku węgla dla kompleksów ścianowych.

ul. Jana Pawła II 27
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 540 84 01
Fax: +48 18 540 84 20

www.koral.com.pl www.famur.com

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Największy w Polsce producent bram 
garażowych i przemysłowych oraz systemów 
ogrodzeniowych z siedzibą w Wielogłowach.

33-311 Wielogłowy 153
Tel.: +48 18 447 71 11
Fax: +48 18 447 71 10

COMP S.A. / NOVITUS
Centrum Technologii Sprzedaży
Lider w dostarczaniu na rynek wysokiej jakości 
kas i drukarek fi skalnych, a także innych 
rozwiązań wspomagających handel, usługi oraz 
logistykę.

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 444 07 20
Fax: +48 18 444 07 90

www.wisniowski.pl www.novitus.pl

KONSPOL HOLDING Sp. z o.o.
Należąca do Grupy Konspol spółka jest 
najbardziej zaawansowanym technologicznie 
producentem i przetwórcą kurczaka w Polsce 
zaliczanym do europejskich liderów. Odbiorcami 
są m.in. McDonald’s, Tesco.

ul. Grott gera 40
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 449 55 00
Fax: +48 18 443 57 43

IBCS Poland Sp. z o.o.
Firma realizująca projekty informatyczne 
zapewniające poprawę skuteczności procesów 
logistycznych, magazynowych i sprzedaży. Do 
grona klientów należy m.in. Delhi Automoti ve 
Systems Polska, Michelin Polska - STOMIL Olsztyn.

Al. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 440 02 22
Fax: +48 18 440 02 20

www.konspol.com.pl www.bcspolska.pl
NEWAG S.A.
Jedna z największych polskich fi rm zajmujących 
się produkcją, modernizacją oraz naprawami 
taboru szynowego. Impuls 45 WE fi rmy 
Newag S.A. jest najszybszym pojazdem 
skonstruowanym i wyprodukowanym w Polsce 
(226km/h).

ul. Wyspiańskiego 3 
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 449 63 60
Fax: +48 18 449 63 66

TECHNOBUD Nowy Sącz Sp. z o.o. Sp. k.
Czołowa polska fi rma realizująca konstrukcje 
żelbetonowe. Technobud brał udział w budowie 
m.in. stadionów PGE Arena w Gdańsku i 
Miejskiego w Poznaniu, wieżowca Sky Tower 
we Wrocławiu, rozbudowie fabryki Fiata.

ul. Grodzka 5
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 440 89 65
Fax: +48 18 440 89 67

www.newag.pl www.tbns.com.pl

SGL CARBON POLSKA S.A.
Wiodący producent pełnego asortymentu 
wyrobów z węgla i grafi tu.

ul. Węgierska 188 
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 442 55 25
Fax: +48 18 442 99 72

ZET Transport Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w transporcie 
międzynarodowym i spedycją. Transport 
realizowany jest również do krajów z Europy 
Wschodniej i Zachodniej Azji.

ul. Flisaków 1
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 441 46 66
Fax: +48 18 441 46 04

www.sglgroup.com www.zett ransport.pl

Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Lider w branży stolarki otworowej posiadający 
ugruntowaną pozycję na rynku krajowym i 
zagranicznym.

Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 449 28 00
Fax: +48 18 449 28 88

P.P.H.U. ERBET Sp. z o.o.
Firma budowlana, generalny wykonawca 
inwestycji. Na swoim koncie ma realizację 
budynków użyteczności publicznej, obiektów 
sakralnych i przemysłowych.

ul. Węgierska 148 B
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 449 60 10
Fax: +48 18 449 60 11

www.dako.eu www.erbet.pl

Miasto silnych marek 
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Istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Nowego Sącza i regionu, w tym 
podniesieniu jego atrakcyjności inwestycyjnej, ma Park Technologiczny 3.0 
MMC Brainville. Jest to fenomen w skali kraju, gdyż tego typu inwestycje po-
wstają w metropoliach.

MMC Brainville to odpowiedź na potrzeby nowej gospodarki opartej na wie-
dzy i nowych technologiach informacyjnych.

Zlokalizowany jest w nowoczesnym, wielofunkcyjnym obiekcie integrującym 
funkcje badawczo-rozwojowe.

Park skupia m.in. kompleks laboratoriów IT (Efektów Specjalnych, Postpro-
dukcji, Materializacji Obiektów 3D, Morion Capture, Studio Dźwiękowe, Stu-
dio Telewizyjne), inkubator przedsiębiorczości wspierający rozwój pomysłu 
na biznes z zakresu multi mediów oraz ICT, a także zaplecze konferencyjno-
szkoleniowe.

Miasto nowych technologii 

Siedziba Parku Technologicznego 3.0 MMC Brainville

 www.brainville.pl
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Nowy Sącz oferuje dostęp do wykształconej kadry pracowników, którzy sta-
nowią trzon lokalnych fi rm. Dysponuje potencjałem naukowym działających 
uczelni wyższych. Na terenie Nowego Sącza działają 2 szkoły wyższe, a także 
zamiejscowy wydział nauk społecznych, kształcące ok. 7 tys. studentów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Będąca „dzieckiem” sądeckich samorządowców uczelnia dzieli się na 
6 instytutów: Ekonomiczny, Języków Obcych, Techniczny, Kultury Fi-
zycznej, Pedagogiczny oraz Zdrowia.
Siedzibą Instytutu Technicznego jest nowoczesny obiekt, w którym 
studenci mogą korzystać z multi medialnych sal wykładowych, nowo-
czesnych pracowni komputerowych i specjalistycznych laboratoriów. 
Instytut aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno – gospodar-
czym, a w szczególności ze środowiskiem przemysłowym. Partnera-
mi przemysłowymi są m.in. tacy potentaci jak Fakro Sp. z o.o., Newag 
S.A., Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.
Przedmiotem zazdrości wielu uczelni w kraju jest również nowy kom-
pleks akademicko - sportowy składający się na infrastrukturę Instytu-
tu Kultury Fizycznej.

Wyższa Szkoła Biznesu – Nati onal-Louis University

To jedna z pierwszych niepublicznych uczelni w kraju, która przez 
lata brylowała w rankingach na najlepszą uczelnię w swojej kategorii. 
Uczelnia kształci na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie, Psycholo-
gia, Politologia, Administracja Publiczna.

Wschód – Zachód Szkoła Wyższa im. H. Jóźwiaka w Łodzi
Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu

Zamiejscowy wydział niepublicznej szkoły wyższej, kształcącej w No-
wym Sączu na kierunkach: Socjologia, Filologia angielska.

Miasto wiedzy

Kompleks sportowy Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu

Siedziba Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu
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W mieście funkcjonuje również wiele ponadgimnazjalnych szkół za-
wodowych, które kształcą specjalistów w różnych kierunkach, 
m.in.: kolejnictwo, elektryka i elektronika, mechatronika, mecha-
nika, motoryzacja, budownictwo, spedycja i logistyka, gastronomia 
i technologia żywności, krawiectwo i technologia odzieży. 

W Nowym Sączu kładzie się nacisk na wysoką jakość kształcenia, czego naj-
lepszym przykładem jest Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elek-
tryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. Od kilku lat będąc w ścisłej czołów-
ce najlepszych techników, by w 2014 i 2015 roku zdobyć 1 miejsce najlepszej 
szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce w grupie techników, w presti żowym Ran-
kingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015, zdecydowanie wyprze-
dzając wszystkie technika w kraju.

Oferta kształcenia w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych jest dynamicz-
nie dostosowywana do zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy i po-
trzeb inwestorów.

Miasto wiedzy

Otwarcie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza 
Tańskiego w Nowym Sączu

Otwarcie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Nowym Sączu
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Największe inwestycje w mieście

U

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej z przyległymi 
terenami gmin sąsiednich.
Największa inwestycja wodno-ściekowa w Małopolsce o wartości ponad 337 mln zł. 
Na budowę 174 km sieci kanalizacyjnej i 70 km wodociągowej Sądeckie Wodocią-
gi otrzymały ponad 171 mln zł dofi nansowania z Unii Europejskiej. Spółka odbudo-
wała około 37 km dróg. Do sieci wodociągowej zostanie podłączonych około 8 ty-
sięcy nowych użytkowników, a do sieci kanalizacyjnej prawie 19 tysięcy osób.

U

Obwodnica Północna Nowego Sącza
Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinko-
wicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza – przełożenie DK28 
– Zator – Przemyśl.
Ponad dwukilometrowy odcinek drogi wart 98 mln zł.

U�
Park Technologiczny 3.0 MMC Brainville
Wartość inwestycji – ponad 111 mln zł

U Budowa Komendy Miejskiej Straży Pożarnej

U Budowa Komendy Miejskiej Policji

U Osiedle Błonia

U Galerie handlowe: Sandecja, Gołąbkowice, Trzy Korony

U Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół

U
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji
Wartość inwestycji – 20 mln zł

Nowy Sącz miastem zmieniającym się

Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół; Obwodnica Północna Nowego Sącza; 
Galeria Trzy Korony
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Planowane inwestycje lokalne, ponadlokalne

U

Budowa drogi alternatywnej do ul. Węgierskiej – „Węgierska Bis”
Budowa sześciokilometrowego odcinka drogi uwolni tereny pod inwestycje 
przemysłowe o szacowanej wielkości ok. 150 ha.

U

„Sądecka Wenecja”
Zagospodarowanie prawobrzeżnego odcinka rzeki Dunajec oraz Parku Strzeleckiego 
w Nowym Sączu (tor kajakowy, plaża, ścieżki piesze i rowerowe, molo, amfi teatr, 
korty tenisowe).

U

Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową 
skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku– Legionów – Tarnowska oraz skrzyżowania 
ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska.

U�

Połączenie kolejowe Krakowa z Sądecczyzną i Podhalem 
Linia kolejowa Kraków – Podłęże – Piekiełko wraz z modernizacją linii Nowy Sącz 
– Muszyna – granica państwa oraz odgałęzienie linii kolejowej na Nowy Targ 
i Zakopane.

U

Droga ekspresowa prowadząca z Brzeska do Nowego Sącza
Docelowo połączy się z autostradą D1 na Słowacji. Droga ta będzie miała w Brzesku 
połączenie ze zjazdem z autostrady A4.

U

Rewitalizacja „Maślanego Rynku”
Planowane jest m.in. utworzenie biblioteki z czytelnią multi medialną, 
pełnowymiarowej i wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, centrum wystawienniczo-
konferencyjnego, dwupoziomowego parkingu podziemnego.

U

Budowa dworca autobusowego MDA
W Nowym Sączu powstanie jeden z najnowocześniejszych dworców w całej Polsce, 
który nie tylko usprawni podróżowanie, ale również stanie się architektoniczną 
wizytówką regionu.

U

Budowa Sądu Rejonowego
Jest to pionierski projekt w skali całego kraju, gdyż będzie on realizowany 
w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, gdzie po raz pierwszy w takim 
przedsięwzięciu uczestniczy jednostka Skarbu Państwa.

Nowy Sącz miastem przyszłości

Widok z lotu ptaka na Stare Miasto
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O atrakcyjności miasta stanowi również jego oferta sportowa i rekreacyjna. 
Dotyczy to zarówno możliwości uprawiania sportu na poziomie półwyczyno-
wym i wyczynowym, a także aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Wizytówką miasta jest bez wątpienia stuletni klub „Sandecja” i jego pierw-
szoligowa drużyna piłki nożnej, a także wywodzący się z klubów sportowych 
Dunajec i Start kajakarze górscy – olimpijczycy, medaliści mistrzostw świata 
i Europy. Chlubę miastu przynosi również drużyna piłki ręcznej Olimpia – Be-
skid grająca w Superlidze Kobiet.

W grach zespołowych kluby sądeckie występują w ligach piłki nożnej, piłki 
siatkowej, koszykówki, rugby. Sporty indywidualne to bogate w sukcesy kaja-
karstwo górskie, tenis, narciarstwo klasyczne, a ostatnio również – alpejskie, 
żeglarstwo, lekka atletyka, biegi przełajowe, sporty walki.

W mieście organizowane są gale bokserskie, a także imprezy kolarskie cieszące 
się dużym zainteresowaniem uczestników, sympatyków oraz kibiców. W sierp-
niu 2015 r. Nowy Sącz był gospodarzem jednego z najważniejszych wyścigów 
kolarskich na świecie – 72 Tour de Pologne (mety 4. etapu z Jaworzna do No-
wego Sącza, a także startu do 5. etapu, który zakończył się w Zakopanem). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia dostęp do bogatej bazy sporto-

wo-rekreacyjnej: kryta pływalnia, sala widowiskowo-sportowa z jedną z naj-
większych w Polsce ścianek wspinaczkowych, zespół kortów, lodowisko – zi-
mą, boiska do piłki plażowej, stadiony w tym miejski spełniający wymogi do 
organizacji meczów piłki nożnej na poziomie pierwszej ligi oraz do organiza-
cji imprez masowych, a także nowo powstały największy w Polsce pumptrack, 
składający się z 4 torów rowerowych.

Miasto stawia na rozwój i modernizację infrastruktury służącej upowszech-
nianiu sportu kwalifi kowanego, kultury fi zycznej oraz organizacji imprez spor-
towych, masowych i rekreacyjnych.

W Nowym Sączu przystąpiono do realizacji dużego projektu nawiązującego 
do tradycji sprzed wieku „Sądeckiej Wenecji”, będącym centrum kulturalno-
rekreacyjno-sportowym.

Nowy Sącz po godzinach

Pumptrack w Nowym Sączu

Tour de Pologne 2015 w Nowym SączuTour de Pologne 2015 w Nowym Sączu
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Zaplecze aktywności kulturalnej w mieście stanowią liczne instytucje i placówki, 
m.in.: Miejski Ośrodek Kultury oraz dwie marszałkowskie instytucje kultury – Ma-
łopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Dzięki 
znakomitej bazie oraz aktywnej działalności tych placówek, miasto urasta do ran-
gi jednego z najważniejszych ośrodków kulturalnych w województwie małopol-
skim. Obok wymienionych instytucji kultury funkcjonują również: Nowosądecka 
Mała Galeria, Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego z 7 fi liami osiedlowy-
mi, aspirująca do roli wielofunkcyjnego centrum kultury, Pałac Młodzieży, kinowe 
multi pleksy, oddziały muzealne, galerie, salony sztuki i inne placówki kulturalne.

Środowisko kulturowe miasta to również liczne dobra materialne: układy 
urbanistyczne, zabytki architektury (m.in. Sądecki Rynek – największy w Ma-
łopolsce po krakowskim, Ratusz, Baszta Kowalska – ruiny zamku królewskie-
go, Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty, Dom Gotycki, Kapliczka „szwedzka”, 

Synagoga – od września 2015 r. ponownie wykorzystywana w celach religij-
nych i będąca miejscem pielgrzymek chasydów z całego świata). 

Sądecki Park Etnografi czny będący skansenem regionalnym, prezentującym 
kulturę ludową Sądecczyzny, jest prawdziwą atrakcją turystyczną Nowego Są-
cza. Na obszarze ponad 20 ha zgromadzono 68 obiektów i ponad 7 tys. ekspo-
natów. Oryginalnym dopełnieniem klasycznego skansenu jest Miasteczko Ga-
licyjskie, będące rekonstrukcją miasteczka z końca dziewiętnastego wieku, ro-
dem z Galicji – prowincji Austro-Węgier. Jest to unikatowy projekt w skali ca-
łego kraju, a w Europie i świecie jest czymś wyjątkowym. W Miasteczku znaj-
duje się ok. 20 obiektów, a wśród nich: starosądecki ratusz, mała remiza stra-
ży pożarnej oraz budynki mieszkalne, w których zaaranżowano m.in.: pracow-
nię zegarmistrzowską, zakład fotografi czny, warsztat garncarza, księgarnię, 
sklep kolonialny, zakład krawiecki, aptekę, pocztę, cukiernię – wszystko w at-
mosferze z epoki w stylu retro. W rekonstruowanych budynkach znajdują się 
sale wystawowe, hotel, karczma regionalna, a także centrum konferencyjne.

Nowy Sącz po godzinach

Deptak – ulica Jagiellońska

Baszta Kowalska – ruiny zamku królewskiego; Ratusz; Mury Bazyliki św. Małgorzaty; 
Małopolskie Centrum Kultury Sokół
Baszta Kowalska – ruiny zamku królewskiego; Ratusz; Mury Bazyliki św. Małgorzaty; Baszta Kowalska – ruiny zamku królewskiego; Ratusz; Mury Bazyliki św. Małgorzaty; Baszta Kowalska – ruiny zamku królewskiego; Ratusz; Mury Bazyliki św. Małgorzaty; 
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Najważniejsze wydarzenia kulturalne i biznesowe w mieście

U

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Miasto jest gospodarzem corocznego Forum Ekonomicznego Młodych Liderów od-
bywającego się obok Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Forum, które jest 
największym międzynarodowym spotkaniem liderów młodego pokolenia, porusza 
kwesti e ekonomiczne, gospodarcze i społeczne.

U

Sądeckie Targi Budownictwa
Posiadające wieloletnią tradycję Sądeckie Targi Budownictwa przyciągają wystaw-
ców z całej Polski.

U

Międzynarodowy Festi wal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR
Co roku w Nowym Sączu spotykają się zespoły folklorystyczne reprezentujące różne 
grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynen-
tów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

U

Imieniny Miasta
Cykliczna, lubiana i oczekiwana przez mieszkańców impreza. Imieniny Nowego Są-
cza to wspaniałe koncerty, konkursy i dużo dobrej zabawy.

U

Jesienny Festi wal Teatralny
Największa coroczna impreza teatralna, podczas której mieszkańcy Nowego Sącza, 
przez dwa tygodnie, mają okazję oglądać spektakle w wykonaniu najsłynniejszych 
teatrów z całej Polski, z udziałem najlepszych polskich aktorów.

U

Międzynarodowy Festi wal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari
Konkursowi zawsze towarzyszą interesujące wydarzenia festi walowe: spektakle 
operowe, koncerty symfoniczne i kameralne z udziałem najwybitniejszych polskich 
i zagranicznych artystów.

U

Międzynarodowy Festi wal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN & CLASSIC
Cykliczne wydarzenie, które dzięki swojej niebanalnej, przystępnej i bezpretensjonal-
nej formule zainteresowuje muzyką klasyczną liczne grono słuchaczy.

U

Międzynarodowy Multi medialny Festi wal Sztuki KARPATY OFFer
Trzy dni z karpacką muzyką, teatrem, tańcem oraz performance’m, w których poja-
wiają się zarówno elementy tradycji, jak i współczesności.

Nowy Sącz po godzinach

Iluminacja świetlna Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu; Obchody 720-lecia 
lokacji miasta; Prezydent Ryszard Nowak inaugurujący Forum Ekonomiczne Młodych 
Liderów 2015; XIX Jesienny Festi wal Teatralny 
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Zwolnienie od podatku dochodowego – specjalna strefa ekonomiczna

Podstrefa Nowy Sącz obejmująca obszar 16,5822 ha zarządzana jest przez 
Krakowski Park Technologiczny (KPT).

Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicz-
nej ma formę zwolnień w podatku dochodowym.

Małe fi rmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w woje-
wództwie małopolskim wynosi 55%, średnie fi rmy mogą liczyć na 45%, du-
że fi rmy 35%.

Kwota pomocy publicznej może być odbierana przez przedsiębiorcę w posta-
ci niepłaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czy-
li obecnie do 31 grudnia 2026 roku.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Inwestorzy mogą liczyć na ulgi podatkowe w formie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości w związku z realizacją nowej inwestycji.

One Stop Shop

W trosce o wysoką jakość obsługi inwestorów w Urzędzie Miasta Nowego Są-
cza funkcjonuje Stanowisko Obsługi Inwestora, które jest pierwszym punk-
tem kontaktu dla inwestorów.

Inwestorzy otrzymują informację o możliwościach i warunkach inwestowania 
w Nowym Sączu, a także kompleksową pomoc podczas każdej fazy realizacji 
procesu inwestycyjnego, jak i również serwis poinwestycyjny.

Nowy Sącz wspiera inwestorów 

Obwodnica Północna Nowego Sącza w budowie
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Oferta inwestycyjna 
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Teren w specjalnej strefi e ekonomicznej

Lokalizacja
N: 49°39’13”
E: 20°41’43”

ul. Tarnowska
działki: 66/16, 66/15 ; obręb: 120

Powierzchnia 
1,1147 ha 

Własność
Miasto Nowy Sącz

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
teren zabudowy produkcyjnej

Infrastruktura
działka nie posiada uzbrojenia. Możliwość doprowadzenia mediów z sieci 
znajdujących się w zasięgu przedmiotowej nieruchomości, za wyjątkiem sie-
ci elektroenergetycznej, gdzie występuje konieczność wykonania stacji trans-
formatorowej.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należą do zadań własnych in-
westora po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń od poszczególnych dostaw-
ców. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (droga urządzona).

Środowisko 
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest ob-
ligatoryjne.

Zachęty inwestycyjne
zwolnienie od podatku dochodowego – specjalna strefa ekonomiczna.
zwolnienie od podatku od nieruchomości

Dodatkowe informacje
teren usytuowany w pobliżu Parku Technologicznego 3.0 MMC Brainville. 

Teren inwestycyjny – ul. Tarnowska 

Zdjęcie satelitarne terenu inwestycyjnego

1
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Teren w specjalnej strefi e ekonomicznej

Położenie
N: 49°36’8”
E: 20°42’11”

ul. Wyspiańskiego 13
działki: 4/22, 4/27, 4/28; obręb 94 

Powierzchnia 
0,8253 ha 

Budynek
pow. zabudowy – 759 m², pow. użytkowa – 4 530 m² 
kubatura – 17 822 m3, liczba kondygnacji - 5

Infrastruktura
woda
kanalizacja
prąd
gaz
telefon

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
teren zabudowy usługowej

Zachęty inwestycyjne
zwolnienie od podatku dochodowego – specjalna strefa ekonomiczna
zwolnienie od podatku od nieruchomości

Teren inwestycyjny – ul. Wyspiańskiego 

Zdjęcie satelitarne terenu inwestycyjnego

2
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Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: [+48 18] 443 53 08 
fax: [+48 18] 443 78 63
e-mail: urzad@nowysacz.pl 
www.nowysacz.pl

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz
tel.: [+48 18] 443 43 54
fax: [+48 18] 414 50 91
e-mail: wpr@nowysacz.pl

Stanowisko Obsługi Inwestora
tel.: [+48 18] 444 43 69
e-mail: wpr@nowysacz.pl 

Kontakt

Ratusz – siedziba Urzędu Miasta Nowego Sącza
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Opracowanie
Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miasta Nowego Sącza

Zdjęcia
Małgorzata Kossakowska
Elżbieta Pach
Sławomir Sikora
Krzysztof Witowski
Piotr Droździk
Jacek Polakiewicz

Okładka
Stare Miasto z lotu ptaka
Most na rzecze Kamienica przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu
Logotyp – Nowy Sącz wspiera inwestorów
Obwodnica Północna Nowego Sącza w budowie

© Copyright by Urząd Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz 2015

Druk i oprawa
Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC
ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz
www.novasandec.pl
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