
Starostwo Powiatowe w Dębicy
Informacje dla inwestorów         



Wielkość i struktura administracyjna.

Powierzchnia powiatu dębickiego wynosi ponad 776 km2. 
Powiat zamieszkały jest przez ponad 135 tys. mieszkańców.

Strukturę administracyjną powiatu tworzą:

- Gmina Brzostek,
- Gmina Czarna,
- Gmina Dębica,
- Miasto Dębica,
- Gmina Jodłowa,
- Miasto i Gmina Pilzno,
- Gmina Żyraków.
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Powiat dębicki ma charakter rolniczo – przemysłowy. 

Liczącymi się zakładami powiatu dębickiego są między innymi:

-Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma grupy Goodyear – producent opon.

-Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Brzeźnicy – producent farb, materiałów budowlanych, 

-Zakłady Tworzyw Sztucznych LERG S.A. w Pustkowie Osiedlu – producent żywic, 

- Kronospan HPL sp. z o.o. w Pustkowie Osiedlu – producent płyt laminatów HPL,

- Arkus sp. z o.o. w Podgrodziu - producent rowerów,

- MET-CHEM Zakłady Metalowo Chemiczne w Pilźnie – producent spawanych konstrukcji 
stalowych, odlewów żeliwnych,

- TIKKURILA POLSKA S.A. w Dębicy – producent farb,

- TABOR Dębica Sp. z o.o. w Dębicy – producent i serwisant taboru kolejowego,

- SURET Sp. z o.o. w Dębicy – obsługa wewnątrzzakładowej logistyki przemysłowej,

- VENTOR ENERGI Sp. z o.o. w Dębicy – producent systemów wentylacyjnych, budownictwo 
przemysłowe 
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Rolniczy charakter powiatu sprzyja rozwojowi zakładów bazujących na zdrowych, ekologicznych 
produktach rolnych. 

Do najważniejszych zakładów tej branży zaliczyć możemy zlokalizowane na terenie powiatu: 

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” w Pilźnie

- „Animex – Południe” Sp. z o.o. w Dębicy, 

- Wytwórnia Salami „Igloomeat – Sokołów” Sp. z o.o. w Dębicy,

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MATEO” w Dębicy,

- „STEK-ROL Sp. J. w Dębicy 

W 2001r. na terenie Miasta Dębica ustanowiono Obszar Przemysłowy o łącznej powierzchni 15 ha. 
Dodatkowo w Pustkowie  Osiedlu i Pustkowie Strachowie istnieją jeszcze dwie podstrefy będące 
częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Inwestowaniu w powiecie dębickim sprzyja w szczególności: strategiczne położenie 
geograficzne i komunikacyjne, dobry stan infrastruktury technicznej, pozycja niektórych 

przedsiębiorstw w kraju i za granicą oraz duży potencjał ludzki.
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Powiat dębicki jest zagłębiem dla firm transportowych i spedycyjnych. 
Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu zarówno w stosunku do granicy Ukraińskiej , jak i 

Słowackiej oraz dogodnej komunikacji drogowej autostradą A-4 do Europy Zachodniej.

Siedziby w powiecie dębickim mają takie firmy transportowo spedycyjne jak:
- Omega Pilzno – branża: Spedycja – 544 TIR ,  Magazyny – ponad 17000 m2 DOCELOWO 100000 

m2
- Alta –Trans – Branża transport: około 70 TIR 
- Dom-Trans – Branża transport: około 70 TIR
- Transpołudnie – branża: Spedycja – około 60 TIR , Magazyny 15000 m2.
-- Sped-Farb – Branża transport: 50 TIR
- Kilkanaście firm po 15-30 TIR

POTENCJAŁ  1000 TIR

FIRMY SWIADCZĄ USŁUGI  STANDARDOWE I PRZEWOZY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR NACZEPAMI :
- standardowymi – plandekowymi 
- chłodniami 
- silosami do przewozu sadzy
- hakowymi  i  kontenerowymi
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Przeważającą część powierzchni powiatu dębickiego zajmują użytki rolne (64%), co określa 
podstawowy dział gospodarki powiatu jako rolniczy. 

Tereny wiejskie zamieszkuje 60% ogółu mieszkańców powiatu. 80,6% gospodarstw posiada 
powierzchnię mieszczącą się w przedziale 1,01-4,99ha. 

Przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa kształtuje się na poziomie 3,5ha.

Warunki glebowe powiatu dębickiego odznaczają się dużą różnorodnością. Zróżnicowanie to 
spowodowane jest rzeźbą terenu, warunkami hydrologicznymi oraz użytkowaniem ziemi.

Żyzne gleby oraz dobrze zachowane środowisko naturalne stwarzają możliwości rozwoju 
różnorodnej produkcji rolnej, a w szczególności „zdrowej żywności”.

Użytki rolne stanowią 63,7% powierzchni powiatu, w tym:

•grunty orne - 49,5%

•sady – 0,8%

•łąki – 6,9%

•pastwiska 6,5%.



W powiecie dębickim znajduje się 976 km dróg gminnych i lokalnych.

Ponad 697 km (72%) w/w dróg stanowią drogi o nawierzchni twardej.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w drogownictwie, od 1 stycznia 1999 r.
pojawiła się nowa kategoria dróg:

drogi powiatowe – dawne drogi pozamiejskie wojewódzkie oraz drogi gminne i lokalne
miejskie.

Ogólna długość dróg powiatowych wynosi 382 km, z czego 342 km (89,5%) posiada
nawierzchnię utwardzoną.
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Korzystne położenie powiatu dębickiego na strategicznym szlaku komunikacyjnym, zarówno kolejowym,            
jak i drogowym sprawia, iż spełnia on istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacyjnym.

Komunikacja drogowa: 

Głównym szlakiem drogowym przebiegającym przez teren powiatu jest międzynarodowa droga E 40 łącząca 
Niemcy z Ukrainą.

- Przez teren powiatu dębickiego przebiega autostrada A4 Zachód – Wschód.

Czas dojazdu do Krakowa - około 60 minut

Czas dojazdu do Rzeszowa – około 30 minut

Komunikacja lotnicza:

Najbliższe lotniska:     Jasionka k/Rzeszowa. – 50 km - czas dojazdu autostradą A4 - około 40 minut

Kraków – 130 km – czas dojazdu autostradą A4 – około 70 minut. 

Komunikacja kolejowa:

- Podstawową magistralą kolejową przebiegającą przez powiat dębicki jest linia 

z Krakowa przez Bochnię i Tarnów do Przemyśla.

Uruchomione połączenie szybkiej linii Pendolino pozawala na dojazd do miejscowości:

Kraków – 80 minut    /   Rzeszów – 35 minut  /    Warszawa – 240 minut  /   Gdańsk – 420 minut
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Przesyłki kurierskie i transport  lotniczy . 

Przesyłki kurierskie  krajowe: 

Odbiór  towaru  do 15.00  i dostawą w ciągu 24 h w całej POLSCE świadczą min:.

Raben ,  Schenker, DHL , Siódemka , K-EX

Przesyłki kurierskie  zagraniczne: 

Odbiór  towaru  do 13.00  i dostawą w ciągu 48 h w całej Europie zachodniej poza GB min:.

Raben ,  Schenker, DHL

Komunikacja lotnicza:

Najbliższe lotniska.

Jasionka k/Rzeszowa. – 50 km - czas dojazdu autostradą A4 - około 40 minut

Kraków – 130 km – czas dojazdu autostradą A4 – około 70 minut. 

Usługi transportu lotniczego świadczy odbiór towaru do 12.00:

Schenker, DHL

Usługi transportowe drogowe w imporcie i exporcie na terenie Europy  

- maksymalny czas realizacji od 24 do 72 godzin. 

( bez Rosji, Białorusi, Kazachstanu ,Turcji i GB)
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Kontenerowy terminal przeładunkowy – kontenery morskie.

Terminal zlokalizowany jest w Dębicy, jego powierzchnia operacyjna wynosi 15 000 m2. 
Na chwilę obecną składowa powierzchnia PCC Dębica wynosi 1200 TEU.

Mapa połączeń kontenerowych.
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Klasy patronackie 1

Prowadzenie klasy patronackiej polega na tworzeniu klas profilowanych pod

produkcje i usługi danego przedsiębiorcy na bazie listy zawodów w M.E.N.

Procedura tworzenia klasy przebiega następująco:

-Wybór zawodu i poziomu kształcenia zawodowy czy techniczny.

-Wspólne dostosowanie planu nauki w wybranym zawodzie.

-Ustalenie zasad praktyk szkolnych w firmie.

-Ustalenie rodzaju pracowni do praktycznej nauki zawodu.

-Nabór uczniów do klasy patronackiej lub wprowadzenia patrona do kierunków

już działających w szkole.

Ustalenia dotyczące praktycznej nauki zawodu koordynują

Kierownicy warsztatów , inżynierowie zatrudnieni w szkołach.
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Klasy patronackie 2
Szkoły średnie powiatu kształcą miedzy innymi w następujących z zawodach:

Technika 4-letnie

technik informatyk

technik elektronik

technik elektryk

technik organizacji reklamy 

technik budownictwa- patronat firma FFiL Śnieżka

technik cyfrowych procesów graficznych  - patronat firma PROGRAFIX

technik pojazdów samochodowych

technik mechatronik  - patronat firma DARCO

technik teleinformatyk

technik elektroenergetyk transportu szynowego  - patronat firma TABOR

technik logistyk

technik spedytor
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Klasy patronackie 3

Klasy zawodowe 3-letnie

- mechanik pojazdów samochodowych

- monter izolacji przemysłowych - patronat firma VENTOR

- operator obrabiarek skrawających- patronat firma RUFUS

- elektromechanik pojazdów samochodowych - patronat firma TABOR

- blacharz izolacji przemysłowych - patronat firma VENTOR

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - patronat firma Bratex

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

- stolarz

- murarz tynkarz

- operator obrabiarek skrawających

- operator maszyn i urządzeń do przemysłu spożywczego
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Powiatowy Urząd Pracy organizowane działania:

Targi pracy w szkołach ponadgimnazjalnych

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

Poradnictwo zawodowe

Trójstronne umowy szkoleniowe

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Staże

Prace interwencyjne
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Centrum Kształcenia Praktycznego

Jednostką powiatową jest też Centrum Kształcenia Praktycznego które jest organizatorem
szkoleń i kursów w zakresie:

- Lokalnej Akademii CISCO - Kurs IT Essentials PC Hardware and Software

- Word , Excel , Access

- AutoCAD

- Pakiet Adobe

- Comarch Optima

- kursy spawania w metodach:

spawanie w osłonie gazów MAG/MIG

spawanie elektrodą nietopliwą TIG

spawanie acetylenowo-tlenowe

spawanie elektrodą otuloną MMA

- kursy obsługi wózków jezdniowych
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Starostwo powiatowe posiada zestawienie nieruchomości w gminach powiatu,

wraz z informacjami dotyczącymi ich statusu.

Poszczególne gminy powiatu przedstawiają informacje na temat swoich propozycji
inwestycyjnych starostwu powiatowemu.

Koordynatorem tych działań jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

mieszczący się w wydziale Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
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Pustków Strachów

Teren został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
rozporządzeniem rady ministrów z dnia 17 marca 2014r. (Dziennik Ustaw poz. 390)

Ogólna powierzchnia terenu wynosi 22,96 ha. Tereny inwestycyjne 17,88 ha,

Strefa z pełnym uzbrojeniem, drogi wewnętrzne, parkingi, zatoki autobusowe.

Zawada

Teren został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
rozporządzeniem rady ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. (DZ. U. z 29.12.2016 r. poz.

2240). Podstrefa obejmuje 36 ha gruntów, z możliwością podziału na dogodne dla

inwestora działki. Teren jest bardzo atrakcyjny, ze względu na odległość od głównych
szlaków komunikacyjnych tj. zjazd z autostrady A4 Dębica – Wschód około 500 m
oraz około 200 m od Drogi Krajowej nr 94. Według planu zagospodarowania
przestrzennego, teren ten przeznaczony jest na obiekty produkcyjne, składy i
magazyny.

Straszęcin

Ogólna powierzchnia terenu przeznaczonego w przyszłości pod Inwestycje to 42 ha
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ZAWADA – Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
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Osoba do kontaktu: 

Piotr Król

Telefon: 14 680 31 16

p.krol@powiatdebicki.pl

Piotr Libuszowski

Telefon: 14 680 31 74

cop@powiatdebicki.pl

Adres: ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
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Zasady uzyskania staży pracowniczych.

http://www.pupdebica.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/staze.html

Programy finansowe – dotacje z PUP

http://www.pupdebica.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/formy_wsparcia_dla_pracodawcow_i_przedsiebiorcow.h
tml

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia

http://zielonalinia.gov.pl/wspolpracuj-z-nami-32642

Stopa bezrobocia.

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane

Statystyka popularności zawodów w ogłoszeniach.

http://mz.praca.gov.pl/Puls2/MZ/lista/wyswietl.do?id=MZ0040&menuNazwa=mz_main&menuId=170311

Barometr zawodów

https://barometrzawodow.pl/

Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy

http://www.pupdebica.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/refundacja_kosztow_wyposazenia_lub_doposazenia_sta
nowisk_pracy.html
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