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Rozwój miasta
Miasto powiatowe Weißwasser jest trzecim co do wielkości miastem w powiecie Görlitz.
Leży on we wschodniej części Saksonii na granicy z partnerem Unii Europejskiej Polską.
Ze względu na położenie okręg, jak i miasto Weißwasser jest członkiem Euroregionu Nysa e.V.
Wynikają z tego korzyści dla inwestorów. Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej Weißwasser oferuje
idealny punkt wyjścia dla transgranicznej działalności gospodarczej. Już wkrótce inwestorzy będą
czerpać zyski np. poprzez przejście graniczne w Krauschwitz, dzięki któremu Weißwasser staje się
nową bramą na Wschód. Ponadto plan działania Unii Europejskiej oferuje szeroką gamę środków
wsparcia dla zakładania przedsiębiorstw, współpracy, pracy badawczej i rozwoju, kształcenia i wielu
innych. Największymi, historycznie uwarunkowanymi czynnikami ekonomicznymi w regionie są
wydobycie węgla brunatnego i jego przetworzenie w energię, jak i przemysł szklarski z jego
100-letnią tradycją. Dzisiejszy rozwój gospodarczy miasta Weißwasser jest obok produkcji i
uszlachetniania szkła ukierunkowany na konstrukcje stalowe i metalowe , przemysł budowlany,
przemysł spożywczy, jak i na przetwórstwo drewna, specjalizujące się w produkcji okien i drzwi oraz
wytwarzanie elementów (komponentów) budowlanych. Leżący w bezpośrednim sąsiedztwie koncern
Vatenfall z kopalnią odkrywkową węgla brunatnego oraz elektrownia Boxberg są dla małych i
średnich przedsiębiorstw w Weißwasser korzystnymi czynnikami lokalizacji. Do dyspozycji
inwestorów są w Weißwasser niedrogie, natychmiast przygotowane i liczące wiele tysięcy metrów
kwadratowych grunty przemysłowe.

Okrągłe 50000 kilometrów kwadratowych powierzchni przemysłowych Weißwasser jest do dyspozycji w okręgu przemysłowym Wschód. Bardzo dogodnie usytuowane są
tutaj także szczególnie duże możliwości dla potencjalnych inwestycji, ponieważ nie ma w pobliżu terenów z obiektami mieszkalnymi. Co więcej przekonuje fakt, że są tu
bardzo przystępne, do negocjacji ceny gruntu. Obok gospodarczych czynników lokalizacji punktują Weißwasser i okolica doskonałą infrastrukturą społeczną (obiekty
medyczne, szeroka oferta edukacyjna, handlowa ,jak i szereg możliwości sportowych i kulturalnych, jak na przykład tradycyjny związek hokeja na lodzie, nostalgiczna
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kolejka leśna, ZOO w Weißwasser, malowniczy park księcia Pücklera w Bad Muskau, unikalny park głazowy oraz bardzo dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych.
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