
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr 946 /2015 

z dnia 20.08.2015 roku 

 

 

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

Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych na terenie Miasta Konin. 

 

 

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 ŁSSE S.A. w sprawie włączenia w 

obszar Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenu inwestycyjnego o powierzchni 

5,4192 ha stanowiącego część działki (71,33%) oznaczonej numerem ewidencyjnym 

126/30 o powierzchni 7,5975 ha z obrębu ewidencyjnego 0008 Maliniec, dla której Sąd 

Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o 

numerze KN1N/000005989/5. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 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 946 /2015 

z dnia 20.08.2015 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 Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

wystąpił do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem dotyczącym wyrażenia 

opinii w sprawie włączenia w granice Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określonego 

we wniosku terenu inwestycyjnego o  powierzchni 5,4192 ha, położonego na terenie miasta 

Konin, stanowiącego własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Impexmetal S.A. 

Teren ten stanowi 71,33% części gruntu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym  

126/30 o powierzchni całkowitej 7,5975 ha z obrębu ewidencyjnego 0008 Maliniec, dla której 

Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą  

o numerze KN1N/000005989/5. Nieruchomość nie jest przedmiotem procedury podziałowej, 

a wnioskowany do włączenia obszar został wyznaczony przez uprawnionego geodetę dla 

celów zgodnych z wnioskiem. Dokumentacja stanowi załącznik do wniosku.  

Na wnioskowanym terenie Impexmetal zaplanował inwestycję polegającą na budowie 

nowoczesnego zakładu przetwórstwa aluminium i stopów aluminium. Pozwoli ona na 

zwiększenie mocy produkcyjnych o wyroby odlewane, stanowiące wsad do walcowania oraz 

poszerzenie gamy oferowanych produktów o nowe wyroby finalne. Projekt zakłada budowę 

hali produkcyjnej wraz z zapleczem magazynowym o powierzchni ok. 4000m2. W związku  

z planowaną inwestycją utworzonych zostanie co najmniej 100 nowych miejsc pracy oraz 

poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 140 mln PLN. 

W świetle przedłożonych dokumentów oraz po analizie przedstawionego stanu rzeczy, 

w ocenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego włączenie w obszar Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych na terenie Miasta Konin 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 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych na 

terenie Miasta Konin, rekomendując tym samym jego pozytywne rozpatrzenie przez Radę 

Ministrów. 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 


























































