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NA.0003.17.2021 Gliwice,   17.08.2021 r. 

nr kor.  UM.934540.2021  

 
 

 
Pani Agnieszka Filipkowska 
Radna Rady Miasta Gliwice 

dot.: BR.0003.264.2021 
 

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 02.08.2021 r. przekazuję 
odpowiedzi dotyczące KSSE SA Podstrefy Gliwickiej: 
Ad. 1. Obecnie na terenie KSSE w Gliwicach prowadzi działalność  
65 inwestorów i 6 deweloperów. 
Ad. 2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia czysty zysk nie jest 
przeznaczany na dywidendę dla akcjonariuszy. 
Ad. 3. W związku z wejściem w życie jesienią 2018 r. nowych 
przepisów zmieniających zasady funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych, określanych jako "Polska Strefa Inwestycji", nie ma 
już możliwości ani potrzeby włączania terenów w granice KSSE, gdyż 
Zarządzający Strefami zostali uprawnieni do wydawania decyzji  
o wsparciu, to jest decyzji umożliwiających przedsiębiorcom 
podejmującym nowe inwestycje korzystanie z pomocy publicznej  
w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, również poza granicami 
zarządzanych przez siebie SSE, wg właściwości terytorialnej określonej 
w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
4.09.2018 r. w sprawie ustalenia  obszarów i przypisania ich 
zarządzającym, wydanego na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018 r.  
o wspieraniu nowych inwestycji. Na mocy tych przepisów KSSE jest 
uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu  na obszarze całego 
województwa śląskiego, zatem w sensie zmiany granic KSSE nie będzie 
się już rozrastać. Wyzwaniem na nadchodzące lata jest przygotowanie 
nowych terenów z przeznaczeniem pod inwestycje, które mogłyby 
zostać udostępniane inwestorom w niedalekiej przyszłości. Obecnie 
bowiem areał terenów przygotowanych pod inwestycje (posiadających 
dostęp do infrastruktury technicznej, objętych planem miejscowym 
umożliwiającym działalność produkcyjną) jest już mocno ograniczony  
w wyniku dużego napływu inwestycji skutkującego wzrostem 
zagospodarowania terenów w ciągu ostatniej dekady. Brak zmiany 
planów miejscowych w kierunku umożliwiającym działalność 
produkcyjną i towarzyszącą oraz brak inwestycji w infrastrukturę 
techniczną tych terenów prowadzić będzie do zahamowania napływu 
nowych inwestycji do miasta Gliwice jak również stanowić będzie 
bariery rozwojowe dla istniejących przedsiębiorców. 

 
Z poważaniem 

(-) Agnieszka Leszczyńska 
Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Właścicielskiego 
podpisano elektronicznie  
 
Kopia do wiad.: VP3 
NA – a/a 
 


