Powiat Włoszczowski

Przedsiębiorczość
Powiat włoszczowski jest terenem rolniczo-przemysłowym, na którym w gminach
wiejskich skoncentrowane jest głównie rolnictwo, zaś we Włoszczowie przemysł.
Na terenie powiatu działalność gospodarczą prowadzi 3 025 podmiotów zarejestrowanych w
rejestrze REGON, w tym 141 w sektorze publicznym i 2 884 w sektorze prywatnym. Podmioty
funkcjonują w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - 98 (3,2 %), przemysł - 528 (17,6 %),
budownictwo - 386 (12,8 %), handel i naprawy - 919 (30,4 %), hotele i restauracje - 72 (2,3 %),
transport, gospodarka magazynowa i łączność - 199 (6,6 %), pośrednictwo finansowe - 80 (2,6 %),
obsługa nieruchomości i firm - 324 (10,7 %), inne - 416 (13,8%). W przemyśle i budownictwie pracuje
48% społeczeństwa.
Gospodarczy wizerunek powiatu włoszczowskiego, poza przetwórstwem rolno-spożywczym, tworzą
zakłady przemysłowe. Dobrze rozwinięte i zróżnicowane w swojej strukturze gałęziowo branżowej decydują o pozycji i rozwoju powiatu. Przedsiębiorstwa takie, jak: ZPUE S.A., OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WŁOSZCZOWA, STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A., EFFECTOR S.A., Zakład
Betoniarski STRUNOBET - MIGACZ w Kuzkach czy Tartak OLCZYK w Świdnie, cieszą się dużym
uznaniem w kraju, jak i za granicą.
We Włoszczowie prężnie działają również: Stacja Kontroli Pojazdów ROB - TRANS MICHAŁEK, Zakład
Produkcji Drzewnej ARBOR, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMEX, Przewozy TRANS - BUS. W
gminie Krasocin korzysta się ze złóż wapieni jurajskich, które są podstawą funkcjonowania Zakładu
Wapienniczego LHOIST BUKOWA Sp. z o.o. oraz surowca piasku w Zakładzie Produkcji Silikatów
LUDYNIA Sp. z o.o. Naprzeciw wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii wyszedł Zakład Produkcji
Paliwa z Biomasy Leśnej Elektrociepłowni Tychy w Kossowie (gm. Radków) - producent brykietu
drzewnego. Na terenie gminy Secemin działa Korporacja AHG PREFABET Sp. z o.o. w Żelisławicach producent pustaków oraz DREWSTOL, a w gminie Kluczewsko TRANS - PIACH z Rzewuszyc przewoźnik masowy. Przy drodze krajowej Nr 78, przebiegającą przez Moskorzew, dobrze rozwinęła
jest tam sieć zajazdów gastronomicznych.
Najliczniejszą grupę stanowią podmioty małej i średniej przedsiębiorczości, zajmujące się głównie
handlem oraz świadczące szeroki wachlarz usług.
Do prowadzenia działalności gospodarczej pomocna jest infrastruktura techniczna: 489,4 km sieci
wodociągowej, 95,6 km sieci kanalizacyjnej, 374,5 km dróg powiatowych i 218,8 km dróg gminnych.
Firmy w internecie >>
Powiatowy Katalog Firm >>
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