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Gmina Mielec jako część regionu mieleckiego stanowi fragment ziemi sandomierskiej. Tylko niewielką część tych terenów położonych nad Wisłoką
stanowią dobre gleby uprawne. Znaczna część ziem gminy to tereny piaszczyste i mało urodzajne. Jednak bogactwami naszych terenów były i są
zasoby wodne i leśne. Już od XVI wieku produkty gospodarki leśnej stanowiły towar eksportowy.

Obecnie gmina to miejsce ulokowania wielu przedsiębiorstw. Korzystne położenie tuż przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park w Mielcu, dobre
uzbrojenie terenu i dostępność szlaków komunikacyjnych, a także doskonała znajomość potrzeb przedsiębiorców, otwartość i wola współpracy oraz
niesienia pomocy przy pokonywaniu barier to atuty, które gwarantują sukces inwestorom.
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Gmina Mielec to także ujęcia głębinowe doskonałej jakości wód (Szydłowiec, Rzędzianowice) oraz jedyny w okolicy hotel czterogwiazdkowy. Oprócz
nowoczesności na najwyższym poziomie dumą Gminy są znakomite piekarnie i masarnie produkujące tradycyjne wyroby o najwyższej jakości.

W Gminie ma też siedzibę zootechniczny zakład doświadczalny. Miejscowe rolnictwo obejmuje całe spektrum gospodarstw; począwszy od niewielkich
przydomowych, kończąc na dużych gospodarstwach, specjalizujących się głównie w hodowli trzody chlewnej. Nie brak też gospodarstw
ekologicznych. Okoliczne lasy objęte są programem Natura 2000 i stanowią ostoję dzikiej zwierzyny oraz znakomite miejsca do rekreacji i
wypoczynku. Dzięki temu w doskonałej formie są miejscowe łowiectwo i pszczelarstwo.

Ważną rolę w rozwoju Gminy Mielec odgrywa proinwestycyjna, otwarta polityka władz Gminy Mielec. Świadczą o niej między innymi krótki okres
oczekiwania na decyzje administracyjne, sprawna obsługa osób otwierających i prowadzących działalność gospodarczą. Znaczenie Gminy Mielec
potwierdza miedzy innymi fakt, że w 2021 roku w ogólnopolskim plebiscycie „Gmina Dobra do Życia” Gmina Mielec zajęła 15 miejscu na 1587 gmin w
kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do, a tym samym 97 miejsce w ujęciu ogólnopolskim na wszystkie 2477 gmin, co stanowi najwyższy
wynik w powiecie i świadczy o tym, że Gmina Mielec jest miejscem, gdzie warto inwestować.

Zapraszamy do inwestowania w naszej gminie!

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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