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Drodzy Inwestorzy,
serdecznie zapraszam Państwa do Województwa
Łódzkiego, regionu otwartego i przyjaznego
inicjatywom gospodarczym. Dysponujemy ogromnym
potencjałem naukowym i badawczym oraz
zróżnicowanym i wielobranżowym przemysłem, które
wyróżniają Łódzkie na tle innych województw
i czynią nasz region bardzo konkurencyjną lokalizacją.
Atutem naszego województwa jest też centralne
położenie na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych.
Mamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów, a
polityka władz samorządowych jest nakierowana na
wzrost gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości.
To wszystko sprawia, że Łódzkie jest bardzo
atrakcyjnym regionem dla inwestorów.
Zapraszam do współpracy i inwestowania
w Łódzkiem.

Marszałek Województwa Łódzkiego
Grzegorz Schreiber

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
Kreatywne Łódzkie - idealne miejsce dla Twojej inwestycji
DLACZEGO WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE?
•

Centralna lokalizacja na przecięciu
transeuropejskich korytarzy transportowych
północ-południe: Skandynawia – Adriatyk
i wschód-zachód: Moskwa – Berlin.

•

Dobre warunki do inwestowania: aktywna
polityka gospodarcza władz województwa
wspierająca nowe inwestycje, atrakcyjne tereny
inwestycyjne i powierzchnie biurowe.

•

Bardzo dobrze rozwinięta różnorodna sieć
transportowa: regularne kolejowe połączenie
cargo z Chinami (w relacji Łódź – Chengdu),
międzynarodowy port lotniczy.

•

•

Jeden z najdynamiczniej rozwijających się
regionów w kraju. Silne tradycje przemysłu
włókienniczego i odzieżowego; obecnie
znaczące są również inne rodzaje działalności
przemysłowej, szczególnie produkcja sprzętu
AGD, biotechnologia oraz logistyka.

Środowisko międzynarodowe: odpowiednie
warunki nauki dla dzieci i młodzieży
międzynarodowej - British International School
of the University of Łódź, liczne kierunki studiów
prowadzone w języku angielskim.

•

Zasoby energetyczne: duże zasoby węgla
brunatnego, wody termalne.

•

Walory naturalne: źródła wód termalnych uzdrowisko termalne w Uniejowie, nowe ujęcia
wód termalnych w Poddębicach.

•

Kapitał ludzki: liczne parki naukowo-badawcze,
szkoły wyższe oraz zawodowe zapewniające
pracowników o najwyższych kompetencjach,
potencjał naukowo-badawczy łódzkich szkół
wyższych i ośrodków naukowych.

PORÓWNANIE

POLSKA

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Powierzchnia

312 679 km2

18 219 km2

Liczba ludności

38,1 mln

2,44 mln

Gęstość zaludnienia [mieszk. /km2]

122

134

Stopa bezrobocia

5,4%

5,6%

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto

6 644,39 zł

6 250,02 zł

Dane GUS IV kw. 2021

Łódź

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ?

•
•
•
•
•
•

Ulgi i zwolnienia z podatków lokalnych oferowane przez lokalne samorządy.
Wysoką regionalną pomoc publiczną.
Bezpłatny system wsparcia obsługi procesu inwestycyjnego.
Wsparcie oferowane przez powiatowe urzędy pracy.
Dobre warunki do rozwoju biznesu i technologii.
Dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

DOSTĘPNOŚĆ WYKWALIFIKOWANEJ KADRY:

•
•
•
•

18 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych i 12 prywatnych.
30 instytucji badawczo – rozwojowych.
76 897 studentów w roku akademickim 2020/21.
17 950 absolwentów, którzy uzyskali dyplom do 31.12 2020 r.

Dane GUS. Stan na 31.12.2020 r.

WIODĄCE SEKTORY GOSPODARKI:

•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody,
Zaawansowane materiały budowlane,
Medycyna, farmacja, kosmetyki,
Energetyka, w tym odnawialne źródła energii,
Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,
Informatyka i telekomunikacja,
Logistyka.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: +48 42 291 98 51; +48 42 291 97 78

www.lodzkie.pl
www.investinlodzkie.com
www.biznes.lodzkie.pl
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MIASTO RAWA MAZOWIECKA
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Lotnisko regionalne
Główne kierunki

O MIEŚCIE:
Najlepsza gmina miejska w województwie łódzkim pod względem rozwoju
społeczno – gospodarczego – taki tytuł przyznano Rawie Mazowieckiej w rankingu
organizowanym przez Fundację Rozwoju Lokalnego i Urząd Statystyczny.
Czołowa lokata jest rezultatem skutecznego zarządzania i wykorzystywania potencjałów
miasta oraz dobrej współpracy i operatywności mieszkańców. Mieszkańcy należą też do
jednych z najbardziej przedsiębiorczych w regionie. Z kolei inwestorzy podkreślają doskonałe
położenie Rawy, jej skomunikowanie z Warszawą i Łodzią (droga S8 i DK 72) oraz bliskość
autostrad A1 i A2. To sprawia, że Rawa postrzegana jest jako miasto możliwości, w którym
mieszka się wygodnie, realizuje własne inicjatywy i pasje.
Rosnące znaczenie miasta przywołuje te okresy w jego długiej historii, kiedy na rawskim
zamku trzymano skarb kwarciany, kiedy Rawa była stolicą najpierw księstwa, a potem
województwa rawskiego.

WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
MIASTO RAWA MAZOWIECKA
Powierzchnia:

1 429 ha

Liczba ludności:

17 044

Gęstość zaludnienia:

1 193 os. /km2

Liczba ludności w wieku produkcyjnym:

9 348

Dane UM: kwiecień 2022

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ:
•

•

Kapitał społeczny: otwartość na nowe trendy

•

i nowoczesne rozwiązania w gospodarce

w szkołach podstawowych i średnich, dążenie

i w sferze społecznej, wysoki poziom

do dostosowania profili kształcenia do potrzeb

przedsiębiorczości mieszkańców.

rynkowych, realizacja projektów podnoszących
jakość kształcenia, 130 ha wolnych terenów

Wartości inwestycyjne: firmy z kapitałem

z przeznaczeniem na cele produkcji i usług.

zagranicznym, rozwój przedsiębiorstw lokalnych,
całe miasto objęte miejscowym planem

•

•

nowoczesny zakład gospodarki odpadami.

Wsparcie biznesu: dostęp do dobrze wykształconej
kadry, obecność oddziałów największych banków,

Infrastruktura techniczna: dobrze rozwinięta
i zmodernizowana infrastruktura sieciowa,

zagospodarowania przestrzennego.
•

Potencjał rozwoju: wysoki poziom nauczania

•

Spędzanie czasu wolnego: liczne wydarzenia

kancelarie prawne i notarialne, aktywność

kulturalne, rekreacyjne i sportowe, aktywność

Powiatowego Urzędu Pracy.

organizacji pozarządowych, klubów sportowych.

Dogodna lokalizacja: pomiędzy aglomeracją

•

Atrakcje turystyczne: średniowieczna baszta

warszawską i łódzką, przy drodze S8 Wrocław

Zamku Książąt Mazowieckich, zrewitalizowane

- Białystok i drodze krajowej nr 72, w bliskości

historyczne centrum Rawy, zabytki sakralne,

autostrad A1 i A2.

zabytkowy park, malownicze tereny zalewu Tatar.

WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
MIASTO RAWA MAZOWIECKA
WSPARCIE DLA INWESTORA
ZACHĘTY INWESTYCYJNE:

•

Wsparcie na każdym etapie przebiegu procesu inwestycyjnego w ramach kompetencji Miasta.

•

Stawki podatku od nieruchomości i środków transportu znacznie niższe od stawek
maksymalnych określonych przez Ministra Finansów i utrzymywane na tym samym poziomie
od blisko dekady.

•

Ulgi podatkowe i pomoc merytoryczna we wdrażaniu inwestycji ze strony ŁSSE S.A.

•

Wsparcie ze środków zewnętrznych: Urząd Marszałkowski, Łódzka Agencja Rozwoju
Regionalnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

•

Strategiczne podejście w planowaniu rozwoju miasta – całe miasto objęte miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju miasta

•

Rozwój e-usług publicznych, usprawniających obsługę interesanta

WIODĄCE SEKTORY GOSPODARKI:

INSTYTUCJE OKOŁOBIZNESOWE:

Branża spożywcza, branża metalurgiczna,
wyroby medyczne, logistyka, telekomunikacja,
branża maszynowa, handel i usługi

•

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

•

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

•

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa

•

Skierniewicka Izba Gospodarcza

WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
MIASTO RAWA MAZOWIECKA		
ZAINWESTOWALI W RAWIE M. IN.:
•

Elsam sp. z o.o.

•

(Sektor: producent techniki magazynowej, Polska)

(Sektor: automotive, Francja)
•

FAM sp. z o.o.

•

Food Service sp. z o.o.

•

Hagmed sp. z o.o. sp. k.

•

Hillwood Polska sp. z o.o.

•

Metalbud sp. z o.o.
(Sektor: maszynowy, Polska)

Tabo Kuzimski sp. z o.o. sp. k.
(Sektor: metalurgiczny, Polska)

(Sektor: deweloper powierzchni logistycznych, USA)
•

Sievert Polska sp. z o.o.
(Sektor: chemia budowlana, Niemcy)

(Sektor: wyroby medyczne, Polska)
•

Private Label Tissue sp. z o.o.
(Sektor: papierowe artykuły higieniczne, Polska)

(Sektor: przetwórstwo mięsa, Polska)
•

PHU Stanley
(Sektor: odzieżowy, Polska)

(Sektor: metalurgiczny, Polska)
•

MGL sp. z o.o.

•

Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) sp. z o.o.
(Sektor: telekomunikacja, Chiny)

KONTAKT DLA INWESTORA:
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

GODZINY OTWARCIA:

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
96 - 200 Rawa Mazowiecka

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa: 		
Czwartek:
Piątek: 		

tel. 46 814 40 80, 46 814 26 28
poi@miastorawa.pl

8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 17:00
8:00 – 16:00
8:00 – 15:00

Poz

nań

W

Łódź

a

aw

sz

ar

A2

RAWA
MAZOWIECKA

72

S8
S8
A1

Wrocław

WDRAŻANIE STANDARDÓW
OBSŁUGI INWESTORA
W SAMORZĄDACH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Stolica regionu – Łódź
Lotnisko regionalne
Główne kierunki
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