Uchwała Nr IV/21/ 05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną
nieruchomości położonej w Podaninie.
Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759), art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz.
496, z 1997 r. Dz. U. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Dz. U. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Dz. U. Nr 240, poz.
2055, z 2003 r. Dz. U. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 123, poz. 1291)

Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1. Wyraża

się

zgodę

na

objęcie

Specjalną

Strefą

Ekonomiczną

nieruchomości położonej w obrębie wsi Podani o łącznej powierzchni 16,26.94
ha, stanowiącej działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
- 262/5 o powierzchni 4,16.00 ha,
- 262/6 o powierzchni 12,10.94 ha
zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/20/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26
kwietnia 2005 roku w

sprawie wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefą

ekonomiczną nieruchomości położonej w Podaninie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/21/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną
nieruchomości położonej w Podaninie
Specjalną strefą ekonomiczną – zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994
roku o specjalnych strefach ekonomicznych jest wyodrębniona część terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność
gospodarcza.
Strefę ustanawia się w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części
terytorium
działalności

kraju,

w

szczególności

gospodarczej,

rozwój

przez

rozwój

nowych

określonych

rozwiązań

dziedzin

technicznych

i

technologicznych, rozwój eksportu, tworzenie nowych miejsc pracy.
Rada Gminy w Chodzieży mając na uwadze, że utworzenie nowych miejsc
pracy na terenie Gminy Chodzież będzie istotnym czynnikiem w przyspieszeniu
rozwoju

gospodarczego,

wyraża

zgodę

na

objęcie

Specjalną

Strefą

Ekonomiczną nieruchomości położonej w obrębie wsi Podanin o łącznej
powierzchni 16,26.94 ha.
Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzona zostanie dla inwestora z branży
meblarskiej – firmy” EUROPOL MEBLE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chodzieży,
będącej właścicielem przedmiotowej nieruchomości.
Planowana inwestycja tworząca docelowo około 800 nowych miejsc pracy jest
zgodna

z

przepisami

prawa

miejscowego

–

miejscowym

planem

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież, zgodnie z którym tereny
aktywizacji gospodarczej, wyznaczone wzdłuż drogi krajowej Nr 11 przeznacza
się na prowadzenie działalności gospodarczej.
Rada Gminy w Chodzieży ustosunkowując się pozytywnie do propozycji
inwestora dotyczącej objęcia obszaru o powierzchni 16,26.94 ha tj. całej
nieruchomości specjalna strefą postanawia podjąć niniejszą uchwałę, tym
samym uchylając poprzednią, w której wyraziła zgodę na objęcie Specjalną
Strefą Ekonomiczną tylko działki 262/4 o powierzchni 4,16.00 ha.

