GMINA BRÓJCE

OFERTA DLA INWESTORÓW
Szanowni Państwo,
Zachęcam Państwa do rozpoczęcia działalności gospodarczej w gminie Brójce
w województwie łódzkim. Nasza gmina sprzyja inwestorom oraz stwarza przyjazny klimat
dla inwestycji.

Dlaczego Gmina Brójce?
Naszym największym atutem jest położenie geograficzne. Gmina Brójce położona jest
w samym centrum Polski, na południowy-wschód od Łodzi, przy drodze wojewódzkiej 713.
Odległość od :
 planowanego węzła autostrady A-1 wynosi 7 km – Wola Rakowa, 9 km – Łódź.
 międzynarodowego lotniska Warszawa - lotnisko im. Chopina – 130 km,
Łódź - port lotniczy im. Wł. Reymonta – 25 km
 kolei Łódź – Olechów 10 km, Andrzejów 7 km
Doskonała lokalizacja pozwoli Państwu na szybkie dotarcie z produktami lub usługami
do wszystkich zakątków naszego kraju i za granicę.
Gmina ponadto położona jest w sąsiedztwie miast przemysłowych, tj. Łódź (25 km),
Warszawa (130 km), w których skoncentrowany jest zarówno przemysł,
jak i wykwalifikowana kadra.
Dodatkowym naszym atutem dla zagranicznych inwestorów jest otwarta w Łodzi szkoła,
która prowadzi działalność edukacyjną dla młodzieży międzynarodowej w języku angielskim.

Co oferujemy?
Tereny inwestycyjne o powierzchni 32,60 ha z możliwością powiększenia o kolejne 10 ha.
Istnieje również opcja podziału terenu na mniejsze działki.
Pełną charakterystykę terenu
mapa.sse.lodz.pl/pl/pod_inwestycje/3
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W jaki sposób możemy Państwu pomóc?
 Udzielimy wsparcia w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i umów wymaganych przez
prawo do prowadzenia działalności gospodarczej;
 Prowadząc działalność gospodarczą na terenie gminy skorzystają Państwo z pomocy
publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób
fizycznych.
Więcej informacji o pomocy publicznej
http://sse.lodz.pl/pl/dla-inwestorow/pomoc-publiczna
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Do kogo skierowana jest nasza oferta?
Jesteśmy otwarci na wszelkie inwestycje. Nasze tereny tworzone były z myślą
o przeznaczeniu pod magazyny, centra logistyczne, produkcję i usługi.

Kontakt
tel. 42 295-01-11
e-mail: urzadgminy@brojce.pl
Z poważaniem,
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