
UCHWAŁA NR XXXII/257/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie gminy Drezdenko do Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 274, ze zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na włączenie działek nr 1736/2, 1737/1 i 1737/2 o łącznej powierzchni 6,5562 ha, 
położonych na terenie Gminy Drezdenko, do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

§ 2. Położenie i obszar nieruchomości przewidzianych do włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
o której mowa w §1, określa Załącznik stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała jest konieczna do złożenia wniosku do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Kolejnym etapem w trybie postępowania związanym z włączeniem gruntów położonych na terenie Gminy 
Drezdenko do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest rozpatrzenie tego wniosku przez Zarząd 
K-S SSE S.A. Zgodnie z treścią przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych uchwała rady 
gminy o wyrażeniu zgody na włączenie gruntu do SSE jest jednym z koniecznych załączników do wniosku do 
właściwego ministra do spraw gospodarki o rozszerzenia specjalnej strefy ekonomicznej. Włączenie w obszar 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości wymienionych w Załączniku do niniejszej 
uchwały, o łącznej powierzchni 6,5562 ha, położonych na terenie Gminy Drezdenko i stanowiących własność 
Gminy Drezdenko, umożliwi skorzystanie przez inwestorów z przysługujących ulg podatkowych w specjalnej 
strefie ekonomicznej. 
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