
 

 

  

Gmina Majdan Królewski -  to Gmina przyjazna 

przedsiębiorcom!   

To miejsce, w którym warto zainwestować !  

Dlaczego !   

Przedstawiamy Państwu atuty  

 Gminy Majdan Królewski  

Korzystna lokalizacja i dogodne połączenie krajowe  

• Gmina Majdan Królewski położona jest  w 

województwie podkarpackim przy drodze krajowej 

nr 9 Radom - Barwinek  

• Położona zaledwie w promieniu 40 km od większych 

ośrodków przemysłowych: Rzeszowa, Stalowej 

Woli, Mielca, Tarnobrzega oraz mniejszych: Nowej 

Dęby, Kolbuszowej   

Wysoki poziom infrastruktury technicznej   

• rozwinięta sieć drogowa  

• możliwość korzystania z sieci gazowej, kanalizacji 

sanitarnej, sieci wodociągowej, z dużej mocy 

energetycznej  

• zasięg  do  wszystkich  operatorów 

 telefonii komórkowej   

• dostęp do INTERNETU szeroko-pasmowego dla 

mieszkańców  

 

  

Działania w kierunku ochrony środowiska   

• 2 nowoczesne oczyszczalnie ścieków  

• kanalizacja Gminy zrealizowana w ok. 96 %  

• uregulowana  gospodarka  komunalna   

- zorganizowany odbiór odpadów  

• zautomatyzowana stacja uzdatniania wody  ze 

zmodernizowaną przepompownią wody  w Hucie 

Komorowskiej i monitoringiem urządzeń wodno-

ściekowych  

  

 

 

 

Odnowione centrum Majdanu Królewskiego  

i widok na Urząd Gminy 

 

Nowoczesna oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna 

usuwająca związki biogenne wykorzystująca zaawansowany 

proces osadu czynnego z biologiczną nitryfikacją oraz 

defosfatacją.                   

  

  

 

 

  

  



 

 

  

Doskonałe warunki do rozwoju bazy turystyczno  -

rekreacyjnej  

• urokliwe położenie Gminy Majdan Królewski   

• falista rzeźba terenu  

• ponad 40 % powierzchni to kompleksy leśne  

- Lasy Puszczy Sandomierskiej  

 Bogaty kapitał ludzki i  instytucjonalny   

• wysokie bezrobocie, które gwarantuje 

miejscowych pracowników  

• możliwość przekwalifikowania zawodowego 

mieszkańców według potrzeb przedsiębiorców przy 

wykorzystaniu środków unijnych z EFS   i realizacji 

projektów dla osób bezrobotnych  

• silne więzi społeczno – kulturowe i przywiązanie do 

terytorium mieszkańców gwarantujące solidną 

pracę dla regionu  

• rozwijający się sektor pozarządowy   

  

Potencjał władzy lokalnej i urzędniczej  

• doświadczenie w absorpcji środków unijnych   

• strategiczna zdolność do działania   

• lokalna zdolność do definiowania celów  i 

priorytetów skutkująca określonymi efektami   w 

czasie   

• wysoki „kapitał pamięci” umiejętność analizowania 

przeszłości,  jako najlepsze narzędzie do 

zarządzania przyszłością   

• stabilizacja w polityce lokalnej  

     Gmina Majdan Królewski – ceniona w regionie   

• laureat II edycji etapu wojewódzkiego konkursu 

„Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie 

infrastruktury technicznej realizowany przy 

współudziale funduszy unijnych   

• dwukrotne wyróżnienie w programie InfoMonitor  

„ Gmina dbająca o finanse mieszkańców”  

• wyróżnienie  w  plebiscycie  Gazety 

 Prawnej „Europejska gmina, europejskie miasto”  

  

   

          

  
 Widok na bogate kompleksy leśne ze zbiornikiem wodnym 

„Jeziorko” w tle rozwijające się Osiedle „Podlasek”  z 

możliwością nabycia działek budowlanych  

  
Publiczne Gimnazjum z wielofunkcyjnym boiskiem 

sportowym  

 

 

Kompleks oświatowo – sportowy w Majdanie Królewskim 

– Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole i boisko 

wielofunkcyjne  

Gmina Majdan Królewski – to gmina, która charakteryzuje się  dynamicznym rozwojem infrastrukturalnym. Wyróżnia ją to spośród 

innych gmin powiatu kolbuszowskiego.  Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat udało się wyremontować ponad 40 km dróg lokalnych, 

sfinalizować kanalizację  dla ponad 10 tysięcy mieszkańców Gminy, usprawnić gospodarkę wodno-ściekową. Rozwój Gminy,  

to także rozwój bazy oświatowo-sportowej (zmodernizowane szkoły, wielofunkcyjne boiska, nowe przedszkole). To tylko niektóre  

z działań, które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców i  wizerunku Gminy. Jako pierwsi w powiecie zainwestowaliśmy  w rozwój 

Internetu szerokopasmowego.    



 

 

Gmina Majdan Królewski – to miejsce atrakcyjne dla 

inwestorów – ZAPRASZAMY ! 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Urząd Gminy w Majdanie Królewskim 
36-110 Majdan Królewski 

ul. Rynek 1a 

Sekretariat: +48 15 847 10 73 lub +48 15 847 10 74 

fax +48 15 847 18 90, 
http://www.majdankrolewski.pl, 

e –mail: sekretariat@majdankrolewski.pl 

   inwestycje@majdankrolewski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Wilk 
Wójt Gminy 

Majdan Królewski  

                                              

  


