
 Uchwała nr 256/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

EURO-PARK  WISŁOSAN  nieruchomości  zlokalizowanej  przy  ul. Kowalskiej   w  obrębie

ewidencyjnym  Gminy Miasta Gostynina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

U.  z  2015  r.  poz.  1515)  oraz  art.  4  ust.  2  ustawy  z  dnia  20  października  1994  roku  

o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.  282) Rada Miejska w Gostyninie

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża  się  zgodę na  objęcie  obszarem Tarnobrzeskiej  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej  EURO-

PARK  WISŁOSAN  nieruchomości  zlokalizowanej  w  obrębie  ewidencyjnym  0001-Gostynin

oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  ewidencyjna  o  numerze  435/3   i  powierzchni

2,3676 ha.

§ 2

Granica  obszaru,  o  którym  mowa  w  §  1,  oznaczona  na  mapie  ewidencyjnej  stanowi  

załącznik graficzny do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                        Andrzej Robacki



                                               

                                                          Uzasadnienie 

Ze  względu  na  ogłoszenie  upadłości  dwóch  kluczowych  przedsiębiorstw  sytuacja
społeczno-gospodarcza  miasta  w  ciągu  ostatniego  roku  znacznie  pogorszyła  się  .  Udział
bezrobotnych w ogólnej ilości osób w wieku produkcyjnym  w 2015 r. wynosił 11 % i był najniższy
od pięciu lat .   Obecnie  stopa bezrobocia rośnie  i na dzień 30 czerwca 2016 r. wg obwieszczenia
Prezesa GUS z dnia 26 września 2016 r. w powiecie gostynińskim wynosiła 17,8 % . Zatem istnieje
pilna potrzeba podejmowania wszelkich działań mających na celu ograniczenie wzrostu bezrobocia
w naszym regionie.

    Objęcie  specjalną strefą ekonomiczną nieruchomości na terenie miasta Gostynina ma za zadanie
stworzenie  większej   zachęty   dla  potencjalnych  przedsiębiorców do inwestowania  w naszym
mieście . W przypadku pozyskania inwestora, specjalna strefa ekonomiczna daje większą gwarancję
realizacji  inwestycji produkcyjnych   i uzyskania konkretnej liczby nowych miejsc pracy.

    Działka nr ew. 435/3 o powierzchni 2,3676 ha stanowi własność  Gminy Miasta Gostynina   (KW
PL1G /00006604/2) i znajduje się  przy drodze wojewódzkiej nr 265 ( ul. Kowalska ) . Posiada
bezpośredni  zjazd  na  tę  drogę  .   Działka  nie  jest  objęta  ustaleniami  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  a   predysponowana  jest  do  zagospodarowania  pod funkcje
produkcyjne i magazynowe z uwagi na to , że przylega do istniejących terenów przemysłowych . 


