
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                 Nr 915 /2015 

                                                  z dnia 7 sierpnia 2015 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Kostrzyńsko – Słubickiej  

Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych we wsi Kotowo, gm. Granowo. 

 

 

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 Pana Macieja Guzka – pełnomocnika przedsiębiorstwa 

Storteboom Hamrol Sp. z o.o. w sprawie włączenia w obszar Kostrzyńsko – Słubickiej  

Specjalnej Strefy Ekonomicznej działek o numerach: 4/5, 4/2 i 4/1, 4/7 znajdujących się 

na terenie wsi Kotowo, w gminie Granowo o łącznej powierzchni 3,4302 ha. 

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

Gminy Granowo w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przedmiotowych Nieruchomości 

statusem Kostrzyńsko – Słubickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

                   

                     

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                                 Nr 915 /2015 

                                                  z dnia 7 sierpnia 2015 roku 

  

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

ekonomicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 282) do kompetencji zarządu województwa należy 

opiniowanie inicjatyw dotyczących utworzenia, łączenia, znoszenia oraz zmiany obszaru 

strefy ekonomicznej. 

W przedmiotowej sprawie Pan Maciej Guzek – pełnomocnik przedsiębiorstwa 

Storteboom Hamrol Sp. z o.o. wystąpił do Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z wnioskiem dotyczącym wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie włączenia w granice Kostrzyńsko – Słubickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

określonych we wniosku nieruchomości, położonych na terenie gminy Granowo, we wsi 

Kotowo, o łącznej powierzchni 3,4302 ha. Do wniosku została dołączona uchwała  

nr VII/38/2015 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

włączenie w granice Kostrzyńsko – Słubickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej działek nr 

4/5, 4/2 i 4/1, 4/7. 

W świetle przedłożonych dokumentów oraz po analizie przedstawionego stanu rzeczy, 

w ocenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego włączenie w obszar Kostrzyńsko – 

Słubickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Granowo, we wsi Kotowo, 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.  

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

w obszar Kostrzyńsko – Słubickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości 

położonych na terenie gminy Granowo, we wsi Kotowo, rekomendując tym samym jego 

pozytywne rozpatrzenie przez Radę Ministrów. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


























