
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr 973 /2015 

z dnia 28 sierpnia 2015 roku 

 

 

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

Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów inwestycyjnych położonych w Sierakowie. 

 

 

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 Zarządu BA Glass Poland Sp. z o.o. w sprawie 

włączenia w obszar Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działek  

o numerach 48/10, 48/12, 2127/1, 2114/1, 2101/2 oraz 2114/2 położonych w obrębie 0003 

Sieraków, o łącznej powierzchni 13,2902 ha. 

 

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. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

                   

                     

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr 973 /2015 

z dnia 28 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 Zarząd BA Glass Poland Sp. z o.o. wystąpił, za 

pośrednictwem Radcy Prawnego Pani Katarzyny Bukowskiej – Przetakiewicz do Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem dotyczącym wyrażenia opinii w sprawie 

włączenia w granice Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określonych 

we wniosku działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:  48/10, 48/12, 2127/1, 

2114/1, 2101/2 oraz 2114/2 położonych w obrębie 0003 Sieraków, o łącznej powierzchni 

13,2902 ha. Dokumentacja stanowi załącznik do wniosku.  

Na wnioskowanym terenie BA Glass Poland Sp. z o.o. zaplanował inwestycję 

polegającą na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego (huty szkła opakowaniowego – 

butelek) i zwiększenie jego mocy produkcyjnych o 300 ton dziennie przy zastosowaniu 

rozwiązań technologicznych nie stosowanych dotychczas w Polsce. Efektem podjętych 

działań inwestycyjnych o nakładach finansowych przekraczających kwotę 136.815.000 PLN 

będzie wybudowanie hal i magazynów o powierzchni 21.000m2 oraz uruchomienie nowych 

linii produkcyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia przez BA Glass 

Poland co najmniej 30 nowych miejsc pracy. 

W świetle przedłożonych dokumentów oraz po analizie przedstawionego stanu rzeczy, 

w ocenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego włączenie w obszar Kostrzyńsko  

– Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wskazanych gruntów położonych na terenie 

Sierakowa 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 wskazanych gruntów 

położonych na terenie Sierakowa, rekomendując tym samym jego pozytywne rozpatrzenie 

przez Radę Ministrów. 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 




















































































































