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PPPT to miejsce kreujące i wspomagające procesy gospodarcze oparte na 

innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które 

doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej jego Klientów. 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny 
(PPPT) jest zwartym obszarem inwestycyjnym 
powołanym z inicjatywy międzynarodowego 
koncernu naftowo-chemicznego PKN ORLEN 
oraz władz samorządowych Miasta Płocka. 
Park zlokalizowany jest w Płocku – mieście 
położonym w północno-zachodniej części 
województwa mazowieckiego. Atutem PPPT jest 
centralne położenie w stosunku do stolic państw 
Europy Środkowo-Wschodniej i największych 
miast Polski. Ponadto, bezpośrednie sąsiedztwo 
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 
to szczególne bogactwo europejskiej czołówki 
firm z branży rafineryjnej, petrochemicznej, 
chemicznej oraz sektora produkcji i usług. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Naszym atutem jest centralne położenie w 

stosunku do stolic państw Europy Środkowo-
Wschodniej i największych miast Polski. 

 
W pobliżu Płocka przebiegają ważne  

szlaki komunikacyjne, a infrastruktura 
komunikacyjna jest stale rozwijana.  
Niedaleko miasta przecinają się dwie drogi 
międzynarodowe: Nr 1 Gdańsk–Ostrawa  
i Nr 2 Moskwa–Berlin. Wkrótce zostanie 
ukończona budowa autostrad A-1 Północ–
Południe oraz A-2 Wschód–Zachód, które będą 
krzyżować się koło Płocka, a także droga 
ekspresowa S-10 Warszawa–Szczecin. 

 
 

Dojazd do największego w Polsce 
Międzynarodowego Lotniska Chopina  
w Warszawie zajmuje tylko 2 godziny,  
a regionalny port lotniczy w Modlinie jest 
osiągalny  w zaledwie 1 godzinę. W położonym o 
niespełna godzinę jazdy Kutnie znajduje się duży 
międzynarodowy węzeł kolejowy.  
W Płocku działa też lotnisko, które  
może przyjmować małe samoloty i śmigłowce. 

 
Baza surowcowa i produktowa jaką oferuje 

Grupa ORLEN oraz firmy z najbliższego 
otoczenia gospodarczego PPPT pozwalają na 
lokalizację i prowadzenie działalności 
przedsiębiorstw szerokiego wachlarza branż 
przemysłowych, produkcyjnych i usługowych.  
Możliwość współpracy z liderami branżowymi 
stwarza obecnym i przyszłym inwestorom 
niepowtarzalne możliwości synergii działań  
i uzyskania efektów lepszych niż gdziekolwiek 
indziej. 

   

Najbliższa autostrada: 
 A1 Toruń – Kowal 

40 km (40 min.) 

Najbliższe drogi krajowe: 
nr 62 i nr 60 

40 km (40 min.) 

Najbliższa droga 
wojewódzka:  
nr 559 

1 km (2 min.) 

Odległość do centrum 
Płocka 

6 km (10 min.) 

Lotnisko im. F. Chopina 
w Warszawie 

120 km 
(120 min.) 

Port lotniczy w Modlinie 80 km (60 min.) 

Międzynarodowy węzeł 
kolejowy w Kutnie 

45 km (50 min.) 

Dworzec PKP i PKS 7 km (12 min.) 

Przystanki komunikacji 
miejskiej 

200m–500m 
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Grunty inwestycyjne Parku objęte są 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Tereny dla inwestorów 
podzielone są na strefy, w których można 
ulokować zakłady produkcyjne i przemysłowe. 

Profil wyjściowy spółki definiowany  
jest przez podstawową działalność 
PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins  
Sp. z o.o. i PCC Rokita S.A., a także istniejący 
lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy  
i naukowo-badawczy w zakresie gospodarki 
związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, 
ochroną środowiska, gospodarką odpadami  
i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi, 
usługami B+R oraz IT.  

 
usługami B+R oraz IT 

     Partnerstwo biznesowe Grupy ORLEN może 
doskonale stymulować rozwój gospodarczy firm 
operujących w różnych sektorach przemysłu.  

 W strefach inwestycyjnych Parku swoje 
przedsięwzięcia ulokowały już firmy z branży 
chemicznej, opakowaniowej, przetwórstwa 
chemicznego, ogólnobudowlanej, remontowej  
i montażowej, obróbki metali, produkcji urządzeń 
dla przemysłu, termoizolacji i antykorozji 
przemysłowej, jak również inżynieringu maszyn  
i urządzeń przemysłowych czy produkcji węży 
technicznych i wentylacyjnych. 

Tereny produkcyjno-przemysłowe stanowi I oraz II strefa inwestycyjna Płockiego 

Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Preferowaną aktywnością tych terenów jest działalność przemysłowa, technologiczna, badawczo-
wdrożeniowa – ze szczególnym uwzględnieniem produkcji chemicznej, biochemicznej, przetwórstwa 
produktów ropy naftowej oraz surowców powstałych z produkcji ropy naftowej. Łączny obszar 
terenów wynosi ok. 60 ha gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych w administracyjnych granicach 
miasta Płocka. 

STREFA I oraz STREFA II składają się  
z nieuzbrojonych gruntów przeznaczonych na 
szeroko rozumianą działalność przemysłową 
zlokalizowanych są na wschód od Zakładu 
Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w pobliżu węzła 
kolejowego rafinerii oraz spółki Basell Orlen 
Polyolefins. Z centrum Płocka najdogodniejszy 
dojazd zapewniają ul. Łukasiewicza a następnie 
ul. Długa. Odległość do centrum miasta oraz 
siedziby PPPT wynosi ok. 7 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereny usługowo-produkcyjne stanowią strefy III, IV, V i VI Płockiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego.  

Preferowaną aktywnością tych terenów jest działalność produkcyjno-przemysłowa, 
administracyjno-biurowa, naukowa, usługowa oraz technologiczna. Łączny obszar terenów dostępnych 
dla inwestorów w strefach III – VI wynosi obecnie ok. 66 ha gruntów inwestycyjnych znajdujących 
się w administracyjnych granicach Płocka.  

W obrębie stref III – VI komunikację umożliwiają asfaltowe drogi lokalne o łącznej 
długości blisko 9,3 km. Drogi oferowane inwestorom są jezdniami jednopasmowymi, 
jednokierunkowymi bądź dwukierunkowymi z obustronnym okrawężnikowaniem, oświetleniem oraz 
oznakowaniem poziomym i pionowym. W zależności od odcinka szerokość dróg waha się od 5m do 
7m. Wzdłuż większości dróg wybudowane zostały chodniki dla pieszych o szerokości od 1,5m do 2m.  
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Wewnętrzna sieć komunikacyjna stref III – VI połączona jest bezpośrednio z ulicami miasta  
w 7 punktach wylotowych zapewniających płynny wjazd i wyjazd ze stref.  

Tereny usługowo-produkcyjne charakteryzują się bardzo dogodnym dojazdem z centrum Płocka. W 
bliskim sąsiedztwie stref zlokalizowana jest duża zajezdnia komunikacji miejskiej, bezpłatne miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych a także całodobowe parkingi strzeżone. W 
strefie VI zlokalizowana jest siedziba Parku mieszcząca się w budynku Centrum Usług Korporacyjnych. 

 

STREFA III licząca ok. 43 ha oferuje obecnie 

ok. 1 ha gruntów przeznaczonych na działalność 
produkcyjno-przemysłową, naukową, 
administracyjno-biurową, usługową oraz 
technologiczną. Teren uzbrojony jest w sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania, gazociągowe, telekomunikacyjne 
oraz energię elektryczną. Moduły inwestycyjne w 
obrębie strefy skomunikowane są wewnętrznymi 
drogami dojazdowymi. W strefie III swoje 
zakłady mają: Grupa B4, PaChemTech, NEO-
TEC, IZO-BET, MASTERFLEX POLSKA, PUPH 
Politechnik, Elektrobudowa. 

 

STREFA IV oferuje ok. 24 ha gruntów 
przeznaczonych na działalność produkcyjno-
przemysłową, administracyjno-biurową, 
naukową, usługową oraz technologiczną. Teren 
uzbrojony jest w sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię 
elektryczną. Strefa skomunikowana jest 
wewnętrznymi drogami dojazdowymi  
o szerokości od 5,5m do 7m. 

 

STREFA V oferuje ok. 28 ha gruntów 

przeznaczonych na działalność produkcyjno-
przemysłową, administracyjno-biurową, 
naukową, usługową oraz technologiczną. Teren 
uzbrojony jest w sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię 
elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie 
strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami 
dojazdowymi o szerokości od 5,5m do 7m. 
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STREFA VI oferuje ok. 10 ha gruntów 
przeznaczonych na działalność produkcyjno-
przemysłową, administracyjno-biurową, 
naukową, usługową oraz technologiczną. Teren 
uzbrojony jest w sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 
gazociągowe, telekomunikacyjne oraz energię 
elektryczną. Moduły inwestycyjne w obrębie 
strefy skomunikowane są wewnętrznymi drogami 
dojazdowymi o szerokości od 5,5m do 7m.  

STREFA VII o powierzchni ok. 24 ha 
wykorzystywana jest w całości pod działalność 
gospodarczą spółek otoczenia biznesowego 
PPPT. 

STREFA VIII o powierzchni ok. 3,5 ha 
wykorzystywana jest w całości przez spółkę  
PCC Exol, na której inwestor zlokalizował 
wytwórnię etoksylatów. 

STREFA  IX o powierzchni ok. 4,3 ha 
wykorzystywana jest w całości przez spółkę 
Flexpol, na której inwestor zlokalizował zakład 
wytwarzający orientowane folie BOPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Strefy inwestycyjne PPPT położone są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu rafineryjno-
petrochemicznego PKN ORLEN S.A., spółek Grupy ORLEN a także czołowych europejskich  
i polskich firm produkcyjnych oraz usługowych branży chemicznej. 

 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje również szeroki pakiet 

programów wsparcia dla inwestorów zainteresowanych ulokowaniem ośrodków 

przemysłu i produkcji na terenie stref inwestycyjnych.  

Pakiety pomocowe 

Firmy, które zdecydują się zainwestować w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym mogą 
liczyć na atrakcyjne ulgi inwestycyjne w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości. Podstawowym 
przywilejem z tego tytułu jest zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą w granicach PPPT. Okres zwolnienia wynosi odpowiednio: 

• 10 lat – jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jest mniejsza lub równa 
10 milionów złotych, 

• 15 lat – jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczy  
10 milionów złotych. 

Inwestycjom na obszarze PPPT może być również przyznany status specjalnej strefy 
ekonomicznej, co oznacza możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o zwolnienie z podatku 
dochodowego.  
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PPPT współpracuje obecnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Warmińsko-Mazurską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Celem współpracy jest wspólne ofertowanie możliwości inwestycyjnych 
i programowych PPPT oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych, z uwzględnieniem planowanych działań 
w obszarze badawczo-rozwojowym oraz w ramach inicjatyw klastrowych.  

Na mocy porozumienia o współpracy, PPPT oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna wyraziły wolę współdziałania na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestorów, realizacji 
innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, wspierania i rozwoju idei clusteringu oraz promocji 
gospodarczej.  

 

Zgodnie z porozumieniem tereny inwestycyjne PPPT objęte zostały patronatem 

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 

Wsparcie w zakresie pozyskiwania kadr 

Inwestorzy PPPT mają możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach rekrutacji zasobów ludzkich 
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Na mocy porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy w 
Płocku przedsiębiorcy zainteresowani lokalizacją inwestycji w PPPT otrzymają pomoc w celu 
pozyskania wykwalifikowanej kadry pracowniczej poprzez pośrednictwo pracy  
i poradnictwo zawodowe. Miejski Urząd Pracy w Płocku oferuje szereg możliwości finansowania 
kształcenia ustawicznego oraz podnoszenia i doskonalenia pracowników w ramach swojej działalności.  

Wsparcie szkoleniowe 

Klienci Parku mogą korzystać z usług Centrum Edukacji Sp. z o.o., placówki szkoleniowo-
konsultingowej z udziałem kapitałowym Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., która 
oferuje szeroką gamę szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, kursów doskonalenia 
zawodowego umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych oraz kursów językowych  
na wszystkich poziomach nauczania. Specyfikę Centrum stanowi przede wszystkim  
doświadczenie i profesjonalizm wykładowców oraz możliwość dedykowania programów szkoleń  
i studiów indywidualnym potrzebom klienta. Spółka współpracuje z renomowanymi uczelniami 
wyższymi w Polsce: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Akademią Leona Koźmińskiego, 
Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Krakowską czy Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik 
Komputerowych. 

Wsparcie usługowe 

Inwestorzy PPPT mogą również korzystać z szerokiej gamy usług oferowanych w ramach 
Krajowego Systemu Usług (KSU) przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stanowiącego 
system grup organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorców 
i osób podejmujących działalność gospodarczą. PPPT, jako zarejestrowany podmiot w ramach KSU 
świadczy usługi doradcze o charakterze ogólnym, proinnowacyjnym, szkoleniowym i informacyjnym.  

Kompleksowa obsługa inwestorów 

Oferujemy profesjonalną obsługę na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz szerokie  
wsparcie w zakresie konsultacji technicznych, projektowania architektonicznego i technicznego. 
Służymy indywidualną pomocą w kontaktach z urzędami oraz innymi ośrodkami administracyjnymi. 
Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości miejscowych uwarunkowań administracyjnych  
i lokalnego otoczenia gospodarczego jesteśmy w stanie odciążyć każdego inwestora z większości 
czasochłonnych formalności. Ułatwiamy przedsiębiorcom  dostęp  do  funduszy UE w trakcie procesu 
aplikacyjnego. Współpracujemy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi i wspieramy inwestorów, 
którzy inwestując w PPPT zdecydują się na objęcie inwestycji obszarem specjalnej strefy 
ekonomicznej. 
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Jesteśmy wiarygodnym partnerem  

Jako pierwszy park przemysłowo-technologiczny w Polsce podpisaliśmy porozumienie partnerskie z 
Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) o wspólnych działaniach 
marketingowych i promocyjnych dla wzmocnienia procesów pozyskiwania inwestorów. PAIiIZ doceniła 
także teren inwestycyjny PPPT, przyznając mu w 2007 roku I miejsce w województwie mazowieckim 
w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal”. 

Dzięki współpracy z PPPT istnieje możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach 

innowacyjnych i projektach badawczo-rozwojowych w ramach nowej perspektywy 

finansowej UE na lata 2014-2020 w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami, centrami 

badawczo-rozwojowymi oraz ośrodkami naukowymi i akademickim. 

Nasza oferta daje inwestorom możliwość zlokalizowania działalności w dynamicznie 

rozwijającym się mieście – ośrodku o dużym potencjale gospodarczym i kadrowym, 

położonym w centrum Polski i Europy. 

  
Zapraszamy do współpracy!  


