
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                 Nr 768 /2015 

                                                  z dnia 6 lipca 2015 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Invest-Park” nieruchomości położonych w gminie Trzcinica. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  

20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 282) 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Opiniuje się pozytywnie wniosek Prezesa Zarządu Janmar Centrum sp. z o.o., sp. k.,  

w sprawie włączenia w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

„Invest-Park” działek o numerach: 250/18, 250/14, 250/20, 249/3, 249/4, 250/24, 251/6, 

251/2, 251/4, 251/5, 250/26, 250/29, 249/2 znajdujących się na terenie gminy Trzcinica,  

o łącznej powierzchni 12,9872 ha. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są wniosek, o którym mowa w ust. 1, Uchwała Rady 

Gminy Trzcinica w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice WSSE  

„Invest-Park” przedmiotowych nieruchomości, Decyzja Wójta Gminy Trzcinica o braku 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko proponowanego 

przedsięwzięcia. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

                   

                     

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr 768 /2015 

z dnia 6 lipca 2015 roku 

  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) do kompetencji zarządu województwa 

należy opiniowanie inicjatyw dotyczących utworzenia, łączenia, znoszenia oraz zmiany 

obszaru strefy ekonomicznej. 

W przedmiotowej sprawie Prezes Zarządu Janmar Centrum sp. z o.o., sp. k. wystąpił 

do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem dotyczącym wyrażenia opinii przez 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie włączenia w granice Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” określonych we wniosku nieruchomości, 

położonych na terenie gminy Trzcinica, stanowiących własność: Janmar Centrum sp. z o.o., 

sp. k. działki o numerach 250/18, 250/14, 250/20, 249/3, 249/4, 250/24, 251/6, 250/26, 

250/29 oraz Joanna i Marcin Gatner działki o numerach 251/2, 251/4, 251/5, 249/2, o łącznej 

powierzchni 12,9872 ha. Do wniosku została dołączona uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy 

Trzcinica z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” Sp. z o.o. działek o numerach 

ewidencyjnych 250/18, 250/14, 250/20, 249/3, 249/4, 250/24, 251/6, 251/2, 251/4, 251/5, 

250/26, 250/29, 249/2. 

W świetle przedłożonych dokumentów oraz po analizie przedstawionego stanu rzeczy, 

w ocenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego włączenie w obszar Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzcinica, jest 

działaniem wysoce uzasadnionym.    

Inicjatywa ta przyczyni się do realizacji 6. celu strategicznego „Strategii rozwoju 

województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” pn. „Wzmocnienie 

potencjału gospodarczego regionu” zawierającego postulat zwiększenia konkurencyjności 

gospodarki Wielkopolski w stosunku do innych regionów Europy, a także realizuje 

poszczególne cele operacyjne wskazane w ramach tego celu strategicznego.  

Jedną z barier ograniczających inwestowanie jest brak odpowiednich terenów dla 

realizacji inwestycji, co w przyszłości  może stać się czynnikiem poważnie ograniczającym 

rozwój. Stąd, zachowując ład przestrzenny, należy podjąć działania zmieniające ten stan 

rzeczy. Na proponowanych do włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Invest-Park” nieruchomościach planuje się inwestycję polegającą na 

zwiększeniu mocy produkcyjnych istniejącego zakładu.  

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, opiniuje się pozytywnie  wniosek w sprawie włączenia  

w obszar Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie 

gminy Trzcinica, rekomendując tym samym jego pozytywne rozpatrzenie przez Radę 

Ministrów. 

 

 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 
































