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1) Informacje ogólne

• Powierzchnia (km2) - 30

• Ludność - 39 893

• Gęstość zaludnienia (os./km2) - 1 330

• Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. - 1 087

• Stopa bezrobocia (%) - 13,3
  (dane dla całego powiatu oświęcimskiego – sierpień 2013)

• Dostępność komunikacyjna

Drogi: 
- droga krajowa nr 44 – Gliwice-Tychy-Oświęcim-Kraków
- droga woj. nr 933 – Pszczyna-Oświęcim-Chrzanów (dojazd do A4)
- droga woj. nr 948 – Oświęcim-Kęty-Żywiec

Kolej:
ważny węzeł kolejowy z połączeniami  
krajowymi i międzynarodowymi

Odległości do najbliższych 
portów lotniczych:
Kraków-Balice – ok. 60 km
Katowice-Pyrzowice – ok. 60 km

Obecny układ komunikacyjny
Docelowy układ komunikacyjny  

Oświęcim

Tarnów

Nowy Sącz

Bielsko Biała

Katowice

Częstochowa

Kraków

południowa obwodnica miasta od węzła na drodze ekspresowej S1 do DK44

droga ekspresowa S1 (Republika Czeska – Bielsko-Biała – port lotniczy Katowice-Pyrzowice)

północna obwodnica miasta łącząca Oświęcim z DW933 (dojazd do autostrady A4)



2) Zasoby ludzkie – struktura bezrobocia, wykształcenie

W Oświęcimiu oraz pozostałych gminach powiatu oświęcimskiego notuje się większą licz-
bę bezrobotnych kobiet niż mężczyzn, co wynika m.in. z dużej roli jaką na lokalnym rynku 
pracy odgrywa przemysł. Najliczniej reprezentowaną kategorią bezrobotnych są osoby 
młode, głównie w wieku 25-35 lat.

Liczba osób bezrobotnych  
(Miasto Oświęcim, 30.06.2013 r.): 2044

KOBIETY
1139

MĘŻCZYŹNI
905

Struktura wykształcenia mieszkańców Oświęcimia i okolic przedstawia się korzystnie na 
tle województwa małopolskiego. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym oraz średnim zawodowym (źródło: WUP Kraków).

Na terenie miasta działa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, która kształci obecnie na 5 kierunkach, a ponadto oferuje studia podyplomowe  
i kursy. W przyszłości oświęcimska uczelnia umożliwi studiowanie na kierunkach technicz-
nych. 

W Oświęcimiu działa 5 szkół ponadgimnazjalnych dających możliwość uzyskania zarówno 
wykształcenia średniego ogólnego lub technicznego jak i wykształcenia zasadniczego za-
wodowego. Szkoły ponadgimnazjalne kształcą w zakresie:

informatyki, 

elektroniki, 

mechatroniki, 

elektryki, 

mechaniki,

górnictwa,

wiertnictwa, 

chemii, 

rolnictwa,

budownictwa,

architektury krajobrazu,

hotelarstwa, 

gastronomii, 

obsługi turystycznej, 

spedycji i logistyki.

Wykształcenie zawodowe obejmuje m.in. następujące profesje: 

mechanik, 

elektromechanik, 

blacharz, 

elektryk, 

technolog robót 
wykończeniowych,

monter mechatronik, 

operator obrabiarek
skrawających, 

murarz,

 ślusarz, 

stolarz,

betoniarz-zbrojarz, 

górnik, 

sprzedawca, 

kucharz, 

fryzjer.



3) Plany miejscowe

Na 83% powierzchni miasta Oświęcim obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, dzięki czemu proces inwestycyjny przebiega sprawnie. Zapisy planów 
umożliwiają realizację nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz przemysłowej.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim (na podstawie Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego).
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1-7 tereny inwestycyjne (charakterystyka terenów w rozdziale 9)

A1 strefa mieszkaniowo-usługowa – Osiedle Chemików oraz obszar na 

północ od Starego Miasta

A2 strefa mieszkaniowo-usługowa – Zasole oraz Błonie

A3 strefa mieszkaniowo-usługowa – Stare Stawy

A4 strefa mieszkaniowo-usługowa – obszar w okolicy ul. Zaborskiej

(kolor brązowy oznacza obszar o wysokiej intensywności zabudowy)

B1 strefa podmiejska – Dwory 

B2 strefa podmiejska – Osiedle Pod Borem

B3 strefa podmiejska – Monowice

B4 strefa podmiejska – obszar w rejonie ul. Makowskiego

C1 strefa usługowa – Stare Miasto oraz obszar pomiędzy Starym Miastem  

a Osiedlem Chemików

C2 strefa usługowa – rejon ul. Chemików

C3 strefa usługowa – Zasole: rejon ul. M. Kolbego i Więźniów Oświęcimia

D1 strefa przemysłowa – Miejska Strefa Gospodarcza

D2 strefa przemysłowa – Zasole: rejon ul. M. Kolbego

D3 strefa przemysłowa i obsługi technicznej miasta – rejon ul. Nadwiślańskiej

D4 strefa przemysłowa – powierzchniowa eksploatacja surowców w zakolu Wisły

E strefa przyrodnicza

F teren Pomnika Zagłady ze strefą ochronną



4) Koszty lokalne – media

a) woda

Miasto Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł  

z VAT

Oświęcim wszyscy odbiorcy
cena za 1 m3 dostarczanej wody 
opłata abonamentowa (miesiąc)

3,94 
1,79 - 9,32

Chrzanów wszyscy odbiorcy
cena za 1 m3 dostarczanej wody 
opłata abonamentowa (miesiąc)

6,09 
4,68 - 8,18

Tychy wszyscy odbiorcy
cena za 1 m3 dostarczanej wody 
opłata abonamentowa  
(okres rozliczeniowy)

5,67 
3,11 – 9,99

Bielsko-Biała

gosp. domowe 
pozostali odbiorcy

cena za 1 m3 dostarczanej wody 
cena za 1 m3 dostarczanej wody 
opłata abonamentowa (1 lub 2 
miesiące, wspólna dla wody i ścieków)

4,62 
8,21

8,46 – 76,93

Miasto Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł  

z VAT

Oświęcim
gosp. domowe

pozostali odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
opłata abonamentowa (miesiąc)

4,91
5,89
5,45

Chrzanów wszyscy odbiorcy
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
opłata abonamentowa (miesiąc) 

5,90
8,18

Tychy wszyscy odbiorcy cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,21

Bielsko-Biała

gosp. domowe 
pozostali odbiorcy

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
opłata abonamentowa (1 lub 2 miesiące, 
wspólna dla wody i ścieków)

4,43
7,59

8,46 – 76,93

b) ścieki

ceny aktualne na dzień 11.12.2013 r.

ceny aktualne na dzień 11.12.2013 r.

Lp. opłata za jednostka netto brutto

 Synthos Dwory 7 Sp z o.o. S.K.A w Oświęcimiu
1 Zamówiona moc cieplna - rata miesięczna zł/MW/m-c 5 707,79 7 020,58

2 Ciepło zł/GJ 19,50 23,99

3 Nośnik ciepła zł/m3 9,60 11,81

4 Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczn zł/MW/m-c 587,27 722,34

5 Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 2,27 2,79

 PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu

1 

A 

Usługi przesyłowe - opłata stała - rata miesięczna zł/MW/m-c 

4 115,83 5 062,47

B 2 759,72 3 394,46

C 2 273,44 2 796,33

D 3 270,56 4 022,79

E 2 279,96 2 804,35

2 

A 

Usługi przesyłowe - opłata zmienna zł/GJ 

17,64 21,70

B 17,80 21,89

C 11,18 13,75

D 11,83 14,55

E 12,89 15,85

3
Stawka opłaty zastępczej

na podstawie ustawy o efektywności energetycznej
zł/GJ 0,19 0,23

c) ciepło
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odbiorcy, do których 
ciepło dostarczane jest 

poprzez grupowe węzły 
cieplne, które wraz z ze-
wnętrznymi instalacjami 
odbiorczymi za tymi wę-
złami stanowią własność 

i są eksploatowane 
przez przedsiębiorstwo 

energetyczne

odbiorcy, do 
których ciepło 

dostarczane jest 
poprzez indywidu-
alne węzły cieplne, 

które stanowią 
własność i są eks-
ploatowane przez 
przedsiębiorstwo 

energetyczne

odbiorcy, do 
których ciepło 
dostarczane 
jest poprzez 

węzły cieplne, 
które stanowią 
własność i są 

eksploatowane 
przez odbiorcę

odbiorcy, do których ciepło 
dostarczane jest poprzez 

grupowe węzły cieplne, które 
stanowią własność odbiorcy 

i są eksploatowane przez 
przedsiębiorstwo energetycz-

ne, a zewnętrzne instalacje 
odbiorcze stanowią własność 

i są eksploatowane przez 
odbiorcę

odbiorcy, do których 
ciepło dostarczane 

jest poprzez indywi-
dualne węzły cieplne, 
które stanowią wła-
sność odbiorcy a są 

eksploatowane przez 
przedsiębiorstwo 

energetyczne



5) Koszty lokalne – podatki

Grunty – od 1 m2 powierzchni Budynki – od 1 m2 powierzchni użytkowej

Grunty 
– działalność  
gospodarcza

Grunty 
– pozostałe

Budynki 
mieszkalne

Budynki 
– działalność 
gospodarcza

Budynki 
– świadczenia 

zdrowotne

Budynki 
– pozostałe Miasto

Oświęcim

0,77 zł 
– przemysł ciężki

0,76 zł 
– pozostała  
działalność

0,21 zł 0,49 zł

20,16 zł 
– przemysł ciężki

19,88 zł 
– pozostała  
działalność

2,51 zł

4,84 zł  
– budynki – poży-

tek publiczny

4,24 zł 
– budynki gosp.

4,64 zł 
– garaże  

wolnostojące

6,35 zł - pozostałe

Tychy 0,89 zł 0,42 zł 0,74 zł 23,03 zł 4,68 zł
5,50 zł 

– budynki – poży-
tek publiczny

Chrzanów 0,83 zł 0,26 zł 0,70 zł 20,59 zł 4,47 zł

6,42 zł  
– garaże wolno-

stojące

4,76 zł – pozostałe 

Bielsko-
-Biała

0,89 zł 0,42 zł 0,69 zł 22,89 zł 4,00 zł 7,60 zł

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2014 r. w wybranych miastach.

6) Ułatwienia dla inwestorów

W 2001 r. z inicjatywy lokalnych samorządów powołano Centrum Biznesu Małopolski 
Zachodniej Sp. z o. o. (CBMZ - www.cbmz.pl), którego celem jest wspieranie rozwoju 
gospodarczego Ziemi Oświęcimskiej. Najważniejszym obszarem działalności Centrum 
jest pomoc doradcza i organizacyjna skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw,  
a także do osób rozpoczynających działalność na własny rachunek. CBMZ służy przedsię-
biorcom pomocą organizacyjną oraz doradztwem w zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu 
własnej działalności gospodarczej.

Zakres działalności Centrum obejmuje m.in.:

• Zarządzanie Oświęcimskim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz świadczenie bezpłat-
nych usług informacyjnych i doradczych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą;

• Prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego;

• Prowadzenie Mikro Funduszu Pożyczkowego CBMZ oraz przedstawicielstwa Funduszu 
Pożyczkowego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

Mikro Fundusz Pożyczkowy Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej skierowany jest do 
mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatów chrza-
nowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego, których przedsiębiorstwo jest 
na etapie powstawania, wczesnej działalności lub rozszerzania działalności.

 Minimalna kwota 5 000 zł, maksymalna 150 000 zł

 Bez opłat i prowizji

 Okres spłaty do 60 m-cy z możliwością karencji do 6 miesięcy

 Oprocentowanie od 4,18 % w skali roku



8) Specjalna Strefa Ekonomiczna podstrefa Oświęcim

W ramach Miejskiej Strefy Gospodarczej miasto posiada teren o powierzchni 5,5 ha obję-
ty Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE) zarządzaną przez Krakowski Park Technologiczny. 
Pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ma for-
mę zwolnień w podatku dochodowym. Do korzystania z pomocy publicznej upoważnia 
przedsiębiorcę zezwolenie wydawane przez Krakowski Park Technologiczny. Wysokość 
pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość firmy. Małe firmy otrzy-
mują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w Województwie Małopolskim wynosi 
70%, średnie firmy mogą liczyć na 60%, duże firmy 50 %. Ulgę w podatku dochodowym 
mogą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które spełniają równocze-
śnie dwa kryteria - zainwestują na terenie SSE minimum 100 tys. euro oraz prowadzona 
przez nie działalność gospodarcza kwalifikuje się do objęcia pomocą publiczną.

7) Miejska Strefa Gospodarcza

Działająca w Oświęcimiu Miejska Strefa Gospodarcza (MSG), zlokalizowana przy jednym 
z podstawowych ciągów komunikacyjnych Polski południowej – drodze krajowej nr 44, 
skupia obecnie ok. 90 przedsiębiorstw na powierzchni prawie 700 ha. Firmy te reprezen-
tują następujące branże: przemysł chemiczny, przetwórstwo przemysłowe, gospodarowa-
nie ściekami i odpadami, handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, działalność naukowa  
i techniczna, transport i spedycja, działalność usługowa.

W celu ułatwienia kontaktu z firmami działającymi w MSG powstał por-
tal gospodarczy strefa.oswiecim.pl, który zawiera również informacje 
o wolnych terenach inwestycyjnych zarówno prywatnych jak i miejskich.

Istnieją dwa sposoby naliczania pomocy publicznej:

Przykład obliczania wysokości przysługującej inwestorowi pomocy publicznej obrazuje tabela.

 z tytułu poniesionych przez przedsiębiorcę 
nakładów inwestycyjnych w związku  
z realizacją nowego projektu inwestycyjnego

 z tytułu nowo utworzonych miejsc pracy

 Nakłady inwestycyjne (PLN)
1. Grunt                                       3 mln
2. Budynek                               10 mln
3. Inne środki trwałe              11 mln
Razem (1+2+3)                           24 mln
Pomoc publiczna (50%)                12 mln
Pomoc publiczna (60%)              14,4 mln
Pomoc publiczna (70%)                16,8 mln

 Nowe miejsca pracy 
1.Miesięczne koszty pracy (brutto)                2 000 zł
2. Nowe miejsca pracy    100
3. 2 lata = 24 m-ce     24
Razem (1x2x3)                                    4,8 mln
Pomoc publiczna (50%)                     2,4 mln
Pomoc publiczna (60%)                     2,8 mln
Pomoc publiczna (70%)               3,36 mln



9) Oferty terenów inwestycyjnych

Aktualną ofertę inwestycyjną stanowi 7 nieruchomości o powierzchni od ok. 0,2 do 5,5 ha, 
spośród których 6 posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o poszczególnych gruntach.

1. Nieruchomość w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Oświęcimiu 
   przy ul. Fabrycznej DK44

• powierzchnia 5,5 ha
• media wodociąg, telekomunikacja
   energia elektryczna, kanalizacja – w budowie
• przeznaczenie w MPZP działalność produkcyjna i usługi komercyjne

2. Nieruchomość przy ul. Strzeleckiej
• powierzchnia ok. 1 ha
• media energia elektryczna, wodociąg – w ul. Strzeleckiej
   gazociąg, kanalizacja – w ul. Nideckiego
• przeznaczenie w MPZP zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

3. Nieruchomość przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego
• powierzchnia 0,6983 ha
• media energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja,
   gazociąg, telekomunikacja
• przeznaczenie w MPZP usługi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
   parkingi publiczne

4. Nieruchomość przy ul. Zamkowej
• powierzchnia 0,3601 ha
• media energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja,
   gazociąg, telekomunikacja
• przeznaczenie w MPZP usługi komercyjne

5. Nieruchomość przy ul. Stolarskiej
• powierzchnia 0,1876 ha
• media energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja,
   gazociąg, telekomunikacja
• przeznaczenie w MPZP teren usługowy oraz usługowo-mieszkaniowy

6. Nieruchomość przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej
• powierzchnia 1,1896 ha
• media energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja,
   telekomunikacja, brak gazociągu
• przeznaczenie w MPZP działalność usługowa

7. Nieruchomość przy ul. Królowej Jadwigi
• powierzchnia 0,4503 ha
• media energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja,
   gazociąg, telekomunikacja – w sąsiedniej działce
• przeznaczenie w MPZP brak planu miejscowego
   (w sąsiedztwie obiekty handlowe)



10) Nabywanie nieruchomości

Oferta inwestycyjna miasta Oświęcim (nieruchomości gminne) dostępna jest na stro-
nie internetowej: www.um.oswiecim.pl („tereny inwestycyjne”) oraz stronie mobilnej: 
treespot.um.oswiecim.pl. Bazę nieruchomości prywatnych i miejskich zlokalizowanych  
w MSG Oświęcim znaleźć można na stronach internetowych Miejskiej Strefy Gospodar-
czej: strefa.oswiecim.pl lub msg.oswiecim.pl.

W przypadku nieruchomości gminnych podstawową formą zbywania jest tryb przetar-
gowy. W tym trybie zbywane są nieruchomości zarówno niezabudowane, jak i zabudo-
wane.

Przeznaczenie nieruchomości  
o uregulowanym stanie prawnym do zbycia w drodze przetargu

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały  
o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości

Wywieszenie na okres 21 dni wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia (publi-
kacja w prasie lokalnej i na stronie internetowej). Rozpoczęcie biegu 6-tygodniowego 

terminu na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości.

Wniosek złożony przez osobę uprawnioną Brak wniosku osoby uprawnionej

Podpisanie umowy notarialnej Ogłoszeniu o przetargu na zbycie  
nieruchomości

11) Rejestracja działalności

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden  
z następujących sposobów:

• Zalogowanie się na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG), wypełnienie wniosku 
on-line i złożenie (podpisanie) go 
elektronicznie.

• Bez logowania się do CEIDG, przy-
gotowanie wniosku on-line i pod-
pisanie go w dowolnej gminie (np. 
w Urzędzie Miasta Oświęcim) - za-
pamiętaj nr wniosku.

• Pobranie i złożenie wniosku pa-
pierowego w gminie (Urzędzie 
Miasta). Gmina przekształca go na 
wniosek elektroniczny.

• Przesłanie wniosku listem poleco-
nym do wybranej gminy (Urzędu 
Miasta). Podpis musi być notarial-
nie potwierdzony.

źródło: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/



12) Przydatne adresy

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 842-91-00, fax +48 33 842-91-99
um@um.oswiecim.pl   www.um.oswiecim.pl  

Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim 
(m.in. oferta inwestycyjna, obsługa inwestorów)
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 842-91-27 lub +48 33 842-91-28

Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim 
(m.in. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego, decyzje środowiskowe) 
ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 842-92-22 lub +48 33 842-92-72

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim 
(m.in. sprzedaż nieruchomości)
ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 842-92-17 (18, 20, 68, 69, 70)

Wydział Podatkowy Urzędu Miasta Oświęcim
ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 842-92-09 (10, 11, 15, 16)

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
tel. +48 33 844-96-01, fax +48 33 844-96-19
starostwo@powiat.oswiecim.pl   sekretariat@powiat.oswiecim.pl   www.powiat.oswiecim.pl 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami  
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
tel. +48 33 844-97-44 (48, 50)
geodezja@powiat.oswiecim.pl   podgik@powiat.oswiecim.pl

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
tel. +48 33 844-97-25 (27, 28, 29, 31,32)
sab@powiat.oswiecim.pl
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Łukasiewicza 4, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844-47-25, fax +48 33 844-47-25

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 843-28-29, fax +48 33 843-28-29 
oswiecim@wsse.krakow.pl 

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
tel. +48 33 842-49-07, +48 33 842-57-71 lub +48 33 844-41-44 
poczta@pup.oswiecim.pl

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
ul. Plebańska 2, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 846-64-40, fax +48 33 846-64-41
us1220@mp.mofnet.gov.pl 



ZUS Inspektorat w Oświęcimiu
ul. Chopina 13, 32-600 Oświęcim

Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu
Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 847-55-04, fax +48 33 847-55-04
kw@oswiecim.sr.gov.pl 

Wydział IV Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
(obszar właściwości: Oświęcim)
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
adres do doręczeń: ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
w4g@krakow-sr.sr.gov.pl 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844-73-44, fax +48 33 844-73-45
cbmz@cbmz.pl 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. +48 33 843-28-14, +48 33 843-28-77, +48 33 843-09-05, fax +48 33 843-17-15
pwik@pwik.oswiecim.pl 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Oświęcim Sp. z o.o.
ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 842-61-43, +48 33 842-22-45, +48 33 842-45-15, fax +48 33 843-13-32
pec@pec-oswiecim.com.pl

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Kęty
ul. Mickiewicza 13, 32-650 Kęty
tel. +48 33 847-56-00, fax +48 33 847-57-02 
kety.rd@tauron-dystrybucja.pl

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Górnośląski  
Oddział Handlowy w Zabrzu
Biuro Obsługi Klienta w Oświęcimiu
ul. Chemików 33, 32-600 Oświęcim
tel. +48 32 391-23-03, fax +48 33 848-59-24
bok.oswiecim@pgnig.pl

Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu
ul. Strzelecka 3, 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 843-18-88



Urząd Miasta Oświęcim 
Biuro Rozwoju Miasta 
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim 
tel.: +48 33 842 91 28 
kom.: +48 515 081 746
fax: +48 33 842 91 99
www.um.oswiecim.pl
um@um.oswiecim.pl


