


Nysa położona jest:
❑ w południowo-zachodniej części Polski
❑ w województwie opolskim
❑ między Dolnym i Górnym Śląskiem
❑ 37 km od autostrady A4
❑ 19 km od granicy z Czechami
❑ 90 km od międzynarodowego lotniska

we Wrocławiu

Nysa jest trzecim co do wielkości miastem
w województwie opolskim.

NYSA
Region

Ze względu na bardzo atrakcyjne położenie Nysa była kiedyś miejscem krzyżowania się głównych szlaków 

handlowych Europy. Nysa zwana wówczas Śląskim Rzymem została wpisana do kroniki Świata jako jedno z trzech 

najważniejszych miast dawnej Polski.

„Czasy się zmieniły, ale lokalizacja Nysy nie.”



NYSA Lokalizacja

Nysa

Stolice:
• Warszawa - 360 km 
• Berlin - 415 km
• Praga - 260 km
• Wiedeń - 330 km
• Budapeszt - 520 km
Lotniska międzynarodowe:
• Wrocław - 94 km
• Katowice - 165 km 
• Kraków - 217 km 
• Ostrava - 120 km

• Położenie pomiędzy 
Wrocławiem i 
Katowicami

• Układ drogowy zapewnia 
dogodne połączenie z 
innymi regionami Polski i 
Europy

• Bliskość granicy z 
Czechami

• W pobliżu autostrady A4, 
która jest główną arterią 
Wschód-Zachód

• Strategiczne położenie w 
Europie Środkowej



NYSA Lokalizacja
- układ drogowy

Przez miasto przebiegają dwie drogi o znaczeniu krajowym nr 46 i 41. Drogi te należą do szlaków komunikacyjnych łączących wschód i zachód Polski.

Droga krajowa nr 46 to tzw. „Szlak Staropolski”, który stanowi podstawowe połączenie regionu z Warszawą, a także terenami wypoczynkowymi i

uzdrowiskowymi Sudetów i Kotliny Kłodzkiej.

Drugi szlak to tzw. „Trasa Podsudecka” (drogi krajowe nr 46, 41 i 40), która stanowi powiązanie 3 regionów południowo-zachodniej Polski:

województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

.
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138,3 tys.

90,7 tys.
133,1 tys.
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64,3 tys.
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Powiat 
nyski

Powiat 
brzeski

Powiat
namysłowski
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opolski
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prudnicki
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głubczycki

Powiat
Kędzierzyn-Koźle 
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kluczborski

Powiat
oleski

Powiat 
strzelecki

Powiat 
krapkowicki

Opole

mieszkańcy woj. opolskiego i części woj. dolnośląskiego  w powiatach

Blisko 1 000 000 w województwie Opolskim

Ludność w promieniu:
- 50 km - 750 000 
- 30 km - 280 000

- 138 369 w powiecie nyskim
- 57 641 w gminie Nysa 
- 44 474 w mieście

Zasoby ludzkie

118,7 tys.

Dane: GUS

Powiat 
oławski
76,3 tys.

Powiat 
strzeliński

44 tys.

Powiat 
ząbkowicki

66,5 tys.

Powiat 
kłodzki

161,4 tys.

W Gminie Nysa mieszka blisko 58 tyś. mieszkańców w tym 44,5 tyś w
mieście Nysa. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62%.

Bezrobocie w gminie i powiecie Nysa jest wyższe niż w pozostałych
powiatach województwa opolskiego, co sprawia, że istnieją
niewykorzystane zasoby pracownicze.



NYSA Zasoby ludzkie

Jelcz-Laskowice, 65 km, 60 min.

Nysa

Codzienne dojazdy do 
pracy

53 km, 51 min

123 km, 90 min

52 km, 56 min

94 km, 80 min

77 km, 75 min

58 km, 56 min

49 km, 42 min

56 km, 55 min

87 km, 77 min

80 km, 60 min

50 osób

20 osób

30 osób

40 osób s

500 osób s

150 osób

50 osób

40 osób s

100 osób

200 osób

30 osób

RAZEM 1.210

Ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji PUP Nysa – 2.815. Stopa bezrobocia – 6,8%
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SZKOLNICTWO ŚREDNIE I ZAWODOWE

Na terenie Gminy Nysa funkcjonują:
- 2 zasadnicze szkoły zawodowe,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU),
- szkoła policealna dla młodzieży,
- 6 szkół policealnych dla dorosłych.

- 5 zespołów szkół średnich: 
1. Zespół Szkół Ekonomicznych
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących
3. Zespół Szkół Technicznych
4. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
5. Zespół Szkół Mechanicznych

Edukacja

4.

3. 2.

5.

1.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Ofertę edukacyjną na terenie gminy Nysa zamykają studia wyższe 
prowadzone m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie 
(PWSZ). PWSZ oferuje naukę w systemie 6 lub 7 semestrów, kończących się 
uzyskaniem tytułu magistra lub licencjata bądź inżyniera. 

Wybrane kierunki studiów:
• filologia: angielska, niemiecka, język biznesu: angielski
• finanse i rachunkowość: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość 

i kontrola finansowa,
• informatyka: systemy internetowe, specjalność systemy i sieci 

komputerowe, 
• zarządzanie i inżynieria produkcji: automatyzacja produkcji 

i systemy mechatroniczne, zarządzanie innowacjami i projektami, 
inżynieria jakości.

• bezpieczeństwo wewnętrzne: bezpieczeństwo ekonomiczne, 
bezpieczeństwo systemów informatycznych,

Ponadto przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie (PWSZ) 
funkcjonuje Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 
Innowacyjnych. Centrum zostało powołane w celu umożliwienia współpracy 
sektora biznesowego z uczelnią wyższą: przedsiębiorców i naukowców.
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✓ Teren byłej Fabryki Samochodów Dostawczych przy Szlaku Chrobrego.
✓ Właściciel – Gmina Nysa

Proponowana lokalizacja
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✓ Aktualizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
✓ Podstawowe parametry:

• wysokość zabudowy – do 40 metrów,
• powierzchnia zabudowy - od 0,01 do 3,2,
• powierzchnia biologicznie czynna – min. 10%,
• max powierzchnia zabudowy – 80%,

Proponowana lokalizacja
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Wsparcie inwestycji 
– pomoc inwestycyjna 

NYSA

INTENSYWNOŚĆ POMOCY 
PUBLICZNEJ: 

35% - 55%

Zachęty dla inwestorów lokujących inwestycje na

terenie Gminy Nysa:

✓ ulgi w podatku dochodowym CIT lub PIT (w zależności od formy

prowadzenia działalności) do 55% nakładów inwestycyjnych

prowadząc działalność gospodarczą w ramach Polskiej Strefy

Inwestycji.

✓ zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej oferujemy przedsiębiorcom lokującym
inwestycje na terenie gminy Nysa zwolnienia z podatku od
nieruchomości do kwoty 55% kosztów inwestycji.

✓ zwolnienia przedmiotowe z podatku od nieruchomości w ramach

pomocy de minimis w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy.

✓ niskie stawki podatku od nieruchomości – jedne z najniższych w tej

części Polski (18,28 zł/m2 – budynki lub ich części; 0,70 zł/m2 –

grunt)



Wsparcie inwestycji 
– regionalna pomoc inwestycyjna NYSA

Przykład: regionalna pomoc 

inwestycyjna

wielkość przedsiębiorstwa: małe
powierzchnia hali produkcyjnej: 5.000m2

Roczna wysokość podatku od nieruchomości: 
5.000m2 x 18,28zł/1m2 = 91.400 zł

Całkowity koszt nowej inwestycji: 10 mln zł
Intensywność pomocy publicznej: 55%

Wysokość wsparcia: 
10 mln zł x 55% = 5,5 mln zł

5,5 mln zł to wysokość ulgi w podatku od nieruchomości

Przykład: program de minimis

1. Przedsiębiorca zatrudnia 2 osoby do 30 roku życia 
na nowe miejsce pracy:

2 x 4.000 zł = 8.000 zł zwolnienia 

Zwolnienie nie może przekroczyć 85% kwoty należnego podatku za nieruchomość

2.  Przedsiębiorca zatrudnia 2 os. na nowych miejscach pracy:

2 x 100m2 x stawka 18,28 zł = 3.656 zł

Łącznie 6.860 zł zwolnienia rocznie

Zwolnienie nie może przekroczyć 90% kwoty należnego podatku za nieruchomość
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Urząd Miejski w Nysie

ul. Kolejowa 15, 48-300 NYSA

www.nysa.pl

Marek Rymarz – Wiceburmistrz Nysy - m.rymarz@www.nysa.pl 

Magdalena Wargocka   - m.wargocka@www.nysa.pl


