
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr  1882 /2016 

z dnia 14 kwietnia 2016 

 

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

Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie Miasta Gniezna 

 

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

(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 

roku o specjalnych strefach ekonomicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 282) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie włączenia w obszar 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości o łącznej powierzchni 

18,90.68 ha, położonych w Gnieźnie, w województwie wielkopolskim, powiat gnieźnieński, 

obręb ewidencyjny 0001 Miasto Gniezno, w rejonie ulic: Kolejowej, Hipolita Cegielskiego 

oraz nowobudowanej ulicy Osiniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: Kompleks nr 3 

(pow.7,09.80 ha), Kompleks nr 4 (pow. 6,20.16 ha), Kompleks nr 5 (pow. 3,45.83 ha), 

Kompleks nr 6 (pow. 2,14.89), złożony pismem z dnia 24.03.2016 numer 

WRM.DG.7324.2.2016. 

 

§ 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  1882 /2016 

z dnia 14 kwietnia 2016 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku 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 Prezydent Miasta Gniezna wystąpił do Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z wnioskiem dotyczącym wyrażenia opinii w sprawie włączenia w granice 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określonych we wniosku 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Gniezna o łącznej powierzchni 18,90.68 ha, 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako: Kompleks nr 3 (pow.7,09.80 ha), Kompleks nr 4 

(pow. 6,20.16 ha), Kompleks nr 5 (pow. 3,45.83 ha), Kompleks nr 6 (pow. 2,14.89). 

W świetle przedłożonych dokumentów oraz po analizie przedstawionego stanu rzeczy,  

w ocenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego włączenie w obszar Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych na terenie Miasta Gniezna 

jest działaniem uzasadnionym. Inicjatywa ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego 

Gniezna, w szczególności, zwiększy możliwości pozyskania nowych inwestorów tworzących 

nowe miejsca pracy.  

 

Ze względu na powyższe, opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie włączenia w obszar 

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów położonych na obszarze 

gminy Miasta Gniezna, rekomendując tym samym jego pozytywne rozpatrzenie przez Radę 

Ministrów. 

 

Wnioskowane włączenie w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

nie koliduje z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

 

Załącznikiem do uchwały jest opinia Departamentu Infrastruktury. 

 

 

 
Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 

  



  

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
Departament Infrastruktury 

    Poznań, dnia   5   kwietnia  2016 r. 
                    DI - IV . 1511 . 29. 2016 

 
 

Pani  
Beata Joanna Łozińska 
Dyrektor  
Departamentu Gospodarki 
- w miejscu 

 
 

 

     Odpowiadając na pismo Departamentu Gospodarki nr DRG-2.040.2.2016                           
z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie włączenia w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości o łącznej powierzchni 18,9068 ha, 
stanowiących własność Miasta Gniezno, położone w Gnieźnie w obrębie geodezyjnym 
0001 Miasto Gniezno, w rejonie ulic: Kolejowej, Hipolita Cegielskiego                        
oraz nowobudowanej ulicy Osiniec - przekazuję poniższe informacje. 

    Teren objęty wnioskiem położony jest w Planie województwa w strefie dynamicznego 
rozwoju społeczno-gospodarczego związanej z głównymi trasami komunikacyjnymi, 
jakimi są droga ekspresowa S-5, droga krajowa nr 15 i droga wojewódzka nr 260 oraz 
linia kolejowa nr 353 o znaczeniu państwowym zaliczona do międzynarodowej sieci 
transportu kombinowanego AGC. Teren ten położony jest w planie województwa                 
w granicach krajowej drogi migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej 
organizmów żywych. W otoczeniu terenu przewidzianego do włączenia w specjalną 
strefę ekonomiczną przebiega w Planie województwa linia energetyczna 110 kV 
wychodząca z GPZ w Gnieźnie, co może mieć znaczenie dla zaopatrzenia 
planowanych inwestycji w energię elektryczną. 

    Wnioskowane włączenie w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej nie koliduje z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego             
Nr XLVI/690/10 z dnia 26-04-2010 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 155, poz. 2953). 
 

 

 

 

 

Otrzymują : 

1/ Adresat  

2/ a/a 
mw/mw 

 

 

 

Aleja Niepodległości 34,  61 - 714 Poznań,    tel.: 61 626 70 50,  fax  61 626 70 51 
Oddział Polityki Przestrzennej                        tel.: 61 626 70 67   lub  61 626 70 59 


