
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr  2418 / 2016 

z 25 lipca 2016 r. 

 

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

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych położonych na terenie 

Gminy Szamotuły. 

 

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

(j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 486) 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 

Pozytywnie opiniuje się wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z 14.07.2016,  

o numerze WN.671.1.2016, w sprawie włączenia w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej S.A. działek o powierzchni 130 ha położonych na terenie Gminy 

Szamotuły w obrębie: Mutowo (działki nr 66/4, 66/5, 87/2, 87/4, 87/8, 87/9, 87/27, 87/28), 

Jastrowo-Ostrolesie (działki nr 271, 276, 282/1, 282/2, 294, 299, 300, 304/7, 305, 306, 308/5, 

308/6, 308/8, 311/2, 313) zlokalizowanych w miejscowości Mutowo o powierzchni 40,67 ha 

(obręb 35), Gałowo (działka nr 103/2). 

 

§ 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  2418 / 2016 

z 25 lipca 2016 r. 

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 Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły wystąpił do Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem dotyczącym wyrażenia opinii w sprawie 

włączenia w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. terenów 

inwestycyjnych określonych we wniosku o powierzchni 130 ha (obręb Mutowo, Jastrowo - 

Ostrolesie i Gałowo). Wskazane nieruchomości nie są objęte jakimikolwiek formami ochrony 

przyrody.  

 

W świetle przedłożonych dokumentów oraz po analizie przedstawionego stanu rzeczy,  

w ocenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego włączenie w obszar Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nieruchomości gruntowych położonych na 

terenie Gminy Szamotuły jest działaniem uzasadnionym. Włączenie nowych terenów do 

strefy ekonomicznej ma na celu zaspokojenie oczekiwań lokalnych przedsiębiorców jak  

i zachęcenie podmiotów zewnętrznych do zainwestowania na terenie Gminy Szamotuły. 

Inicjatywa ta wpłynie na ożywienie ekonomiczne oraz na zwiększenie konkurencyjności 

regionu.  

 

Zgodnie z opinią Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego z 25 lipca 2016 nr DI-IV.1511.95.2016, stanowiącą załącznik do niniejszej 

uchwały, wnioskowane włączenie nowego gruntu w obszar Kostrzyńsko-Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nie koliduje z zapisami Planu zagospodarowania 

przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. 

 

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

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. terenów położonych na 

obszarze Gminy Szamotuły, rekomendując tym samym jego pozytywne rozpatrzenie przez 

Radę Ministrów. 

 

 

Marzena Wodzińska 

  Członek Zarządu 


