
  

GMINA KROBIA 
GMINA TRADYCJI I INWESTYCJI 

POŁOŻENIE 
 
 
 

Gmina Krobia położona jest w 
południowo-zachodniej części 
województwa wielkopolskiego, 
pomiędzy Poznaniem 
i Wrocławiem.   
W strukturze najbliższego 
otoczenia gminy, ważną rolę pełni 
stolica powiatu – GOSTYŃ, 
oddalona od Krobi o 13 
kilometrów. Głównym traktem 
łączącym oba miasta, jest droga 
wojewódzka nr 434, relacji 
Kostrzyn – Śrem – Gostyń - Rawicz. 
Przez gminę Krobia przebiega linia 
kolejowa relacji Leszno – Ostrów 
Wielkopolski. 

  

GMINA 
 
Zamieszkuje ją 13 tys. mieszkańców, w 22 sołectwach i mieście Krobia, na obszarze 
ok. 130km². Gmina o charakterze rolniczym, z dobrze rozwijającym się przemysłem 
rolno – spożywczym oraz usługami dla rolnictwa, na którym gospodaruje się z 
ogromnym poszanowaniem ziemi i ojcowizny. Obok nowoczesnych maszyn 
rolniczych i wydajnej produkcji rolnej podziwiać można tu dawne zabudowania 
folwarczne i zadbane wiejskie zagrody. Gmina Krobia posiada dobrze rozwiniętą sieć 
placówek oświaty i wychowania. 
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TERENY INWESTYCYJNE                                                                                      
 
Rolą naszego samorządu jest zapewnienie 
warunków do aktywności gospodarczej w 
gminie Krobia, poprzez tworzenie 
korzystnych warunków dla inwestorów 
lokujących swą działalność gospodarczą na 
jej terenie. Gmina chcąc pozyskać 
inwestorów, przygotowuje tereny 
inwestycyjne budując infrastrukturę 
techniczną. Tereny zlokalizowane są przy 
zakładzie  HJH Polska Sp. z o.o., gdzie 
utworzono Strefę Aktywizacji Gospodarczej 
– Pudliszki na obszarze ok. 25 ha. Teren jest uzbrojony w niezbędną infrastrukturę 
techniczną. 
 

ZWOLNIENIA PODATKOWE 
 
Włodarze gminy dostrzegają potrzebę współpracy z przedsiębiorcami na różnych 
płaszczyznach, również w kwestii preferencji podatkowych. W związku z tym 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, od 2014r. na terenie Gminy Krobia 
obowiązują przepisy w zakresie pomocy publicznej, w tym, zwolnienia przedmiotowe 
od podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis. Przepisy te  pozwalają na 
zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w nowo wybudowanych budynkach stanowiących własność 
przedsiębiorcy.  
Okres zwolnienia wynosi 2 lata i liczony jest od 1 stycznia roku następującego po 
roku, w którym przedsiębiorca spełnił warunki konieczne do skorzystania ze 
zwolnienia tj. budowa budynku została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie 
budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem oraz rozpoczęto 
działalność gospodarczą w tym budynku lub w jego części. 
Władze samorządowe oraz lokalna społeczność w gminie Krobia są bardzo 
przychylnie nastawione wobec nowych inwestorów. Stawki w zakresie podatku od 
nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą należą do 
najniższych w regionie. 



 

 

 
 

GMINA  

KROBIA       Commune of Krobia 

 Tradycyjnie dobre miejsce              Traditionally good place 

 

  

PARTNERZY 
 

 
Gmina Krobia jest członkiem 
Stowarzyszenia Unia Gospodarcza 
Regionu Śremskiego - Śremski 
Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości. Jest to instytucja 
otoczenia biznesu, która nieodpłatnie 

świadczy usługi informacyjne, doradcze o 
charakterze ogólnym, szkoleniowe i finansowe na rzecz przedsiębiorców oraz osób 
uruchamiających działalność gospodarczą. W katalogu usług są między innymi: 
informacje na temat aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie: podatków, księgowości, marketingu, strategiczne, 
przygotowywania biznes planów, pozyskiwania funduszy z UE lub innych 
bezzwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania.  
W stałej ofercie Stowarzyszenia są płatne szkolenia: językowe, kasy fiskalnej, 
księgowości, kadr i płac, tematycznie dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta 
oraz finansowe: pożyczki i poręczenia ze źródeł innych niż banki. 
 

SĄ JUŻ Z NAMI 
 

Mimo, że gmina Krobia jest 
obszarem typowo rolniczym, nie 
brakuje w niej również 
podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą.  
Prężnie działają tutaj 
przedsiębiorstwa zajmujące się 
handlem,         budownictwem, 
przemysłem i wytwórstwem. Do 
strategicznych przedsiębiorstw 

funkcjonujących na terenie gminy zaliczyć można H.J.H Polska Sp. z o.o. właściciel 
marki PUDLISZKI. 
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Działają przedsiębiorstwa z tradycjami w 
branży drzewnej, jak ARDI Andrzej 
Radzimski, czy też producenci bryczek 
i powozów konnych „ECC – Szczepaniak 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe Krzysztof Szczepaniak”. 
W ostatnich latach powstały zakłady 
produkcyjne takie jak Sorelpol Sp. z o.o. 
specjalizujący się w produkcji przyczep do 
samochodów oraz firmy MAC-MAT 
i PrintBox Sp. z o.o. Sp.k. zajmujące się 
produkcją opakowań i drukiem 
offsetowym. Codzienne potrzeby 
mieszkańców zaspakajają rodzinne zakłady 
z branży piekarniczej, cukierniczej, lokale 
gastronomiczne oraz restauracje: 
restauracja Bar - Darwid z bazą noclegową 
oraz restauracje PIREUS w Krobi 
i Pudliszkach. 
Na terenie gminy Krobia działają dwie 
spółdzielnie socjalne: 
Spółdzielnia Socjalna „KAMERDYNER” w 
Krobi – w zakresie cateringu i obsługi 
imprez okolicznościowych oraz 
Spółdzielnia Socjalna „ECOSS” – 
świadcząca usługi remontowo – budowlane 
oraz utrzymanie terenów zielonych. 
Ostatnią inwestycją w Gminie Krobia było 

wybudowanie farmy wiatrowej „Krobia I” wyposażonej w 11 turbin ACCIONA 
Windpower o łącznej mocy 33 MW rozlokowanych w okolicach sołectw Rogowo, 
Ciołkowo i Przyborowo. Współpraca z ACCIONA ENERGY POLAND Sp. z o.o. 
potwierdza korzyści partnerstwa obydwu stron, co wymiernie przełożyło się na 
rozwój gminy Krobia i poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców. 
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BISKUPIZNA 
  

To co nas wyróżnia , to mikroregion folklorystyczny obejmujący 12 wsi wokół Krobi. 
Mieszkańcy tego regionu to ludzie przywiązani do ojcowizny, ziemi i tradycji, 
posiadający własną tożsamość. Charakteryzują się pracowitością, fachowością, dbając 
o każdy szczegół, a tym samym o porządek, wyróżniają się również kreatywnością i 
samodzielnością, stanowiąc bardzo dobrą potencjalną kadrę pracowniczą dla 
inwestora. Dzięki działalności Jana z Domachowa Bzdęgi i wielu innych miłośników 
Biskupizny, folklor biskupiański przetrwał do dnia dzisiejszego i cały czas jest 
kultywowany. Dzisiaj Biskupianie towarzyszą różnym imprezom, nie tylko 
kulturalnym, ale również branżowym, stanowiącym unikatowy wyróżnik oraz wyraz 
naszej dumy i przywiązania do tradycji, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale również 
regionalnym i ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym promując naszą gminę. 
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TURYSTYKA I KULTURA 
  
Na stałe w kalendarz wpisały się takie imprezy 
jak: Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie, 
turystyka kolejowa w ramach organizacji Pikniku 
Dworcowego, Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
Zawody Konne w Chwałkowie. Stałą całoroczną 
ekspozycję dorobku kultury biskupiańskiej 
prowadzi Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. 
Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi w ramach 
funkcjonowania Gościńca Biskupiańskiego w 
Domachowie, a także Muzeum Stolarstwa 
i Biskupizny w Krobi. Kulturę ludową pielęgnują 
zespoły folklorystyczne: Folklorystyczny Zespół 
Biskupiański z Domachowa i Okolic, Młodzieżowy 
Zespół Biskupiański Młodzi Biskupianie ze Starej 
Krobi, Dziecięcy Zespół Biskupiański przy 
Przedszkolu Samorządowym Pod Świerkami 
i Dziecięcy Zespół Biskupiański, działający przy 

Zespole Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Krobi. 
Amatorom turystyki 
rowerowej, konnej i pieszej 
bezpośredni kontakt z 
dziedzictwem przyrodniczym i 
kulturowym umożliwiają 
przebiegające przez gminę 
Krobia szlaki: Ziemiański Szlak 
Rowerowy, Europejska Trasa Rowerowa R9 EUROVELO, Biskupiański Szlak 
Turystyczny oraz Szlak Zabytków Ziemi Krobskiej. Przez gminę Krobia należącą do 
Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska, przebiegają Pielgrzymkowy Szlak 
św. Jakuba, Szlak Konny Wielkopolska Podkowa oraz Szlak Konny Trakt 
Chłapowskiego.  
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WYRÓŻNIENIA: 
 
W 2011 r. przyznano gminie Krobia zaszczytny tytuł w Ogólnopolskim Programie 
„Przyjazna Gmina”. Burmistrz Krobi – Sebastian Czwojda w Ogólnopolskim Rankingu 
„Perły Samorządu” organizowanym przez Redakcję Dziennika Gazeta Prawna, zajął III 
miejsce w kategorii najlepszy włodarz. Gmina Krobia zajęła XVI miejsce w rankingu 
najlepszych Samorządów „Rzeczpospolitej” 2016 w kategorii gminy miejskie 
i wiejsko-miejskie oraz V miejsce w rankingu najbardziej innowacyjny Samorząd 
„Rzeczpospolitej” 2016. 
 

 
 

 

 
ZAPRASZAMY DO GMINY BOGATEJ W 

TRADYCJE  I OTWARTEJ NA NOWE 
INWESTYCJE 
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  Urząd Miejski w Krobi 
   
  ul. Rynek 1 
  tel. (65) 5711 111  
  fax: (65) 5738 780 
  Email: krobia@krobia.pl 
  www.krobia.pl    


