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W S TĘP  
 

 
Coraz więcej samorządów nie ogranicza się wyłącznie do realizacji zadań własnych, ale bierze udział w 

globalnym współzawodnictwie o rozwój. Władze samorządowe mając na uwadze fakt, że zachęcanie 

inwestorów do podejmowania działań na określonym obszarze należy do najważniejszych elementów polityki 

lokalnego rozwoju ekonomicznego, interesują się przyciąganiem nowych inwestycji. Wynika to nie tylko z 

„lokalnego patriotyzmu”, ale także z faktu, iż rozwój ten wpływa na wzrost dobrobytu miejscowej społeczności i 

dochodów budżetów samorządowych, jak również jest opłacalny politycznie. 

Biorąc od uwagę czynniki wpływające na lokalizację inwestycji, oddziaływanie powiatowych władz 

samorządowych na podejmowanie decyzji przez inwestorów jest zdecydowanie mniejsze niż władz gminnych, i 

ogranicza się jedynie do kilku, które nie zawsze należą do najważniejszych z punktu widzenia przedsiębiorcy.  

W polskich warunkach, wśród najważniejszych czynników lokalizacji w „grze o inwestycje”, uzależnionych w 

dużym stopniu od władz samorządowych, można wskazać infrastrukturę techniczną (zarówno istniejącą, jak i 

możliwości rozwoju) oraz tzw. czynniki miękkie, np. jakość obsługi w urzędzie, stosunek władz samorządowych 

i społeczności lokalnych do kapitału zagranicznego. Mimo ograniczonego wpływu samorządów na zachowania 

inwestorów władze lokalne nie powinny zachowywać się biernie, a wąski wachlarz instrumentów, służących 

przyciąganiu inwestycji, nie stanowi usprawiedliwienia dla braku stosownych działań. Jedynie aktywna postawa 

władz samorządowych może przyczynić się do podjęcia przez inwestora, korzystnej dla danego obszaru, decyzji 

lokalizacyjnej.  

Przystępując do rywalizacji z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o inwestora, nie należy 

zapominać o istniejącym już na danym terenie środowisku przedsiębiorców, gdyż to oni w dużej mierze kreują 

rozwój społeczno – gospodarczy obszaru. Przy określaniu adresatów działań promocyjnych należy więc 

zachować rozsądne proporcje i nie skupiać się wyłącznie na potencjalnych inwestorach, krajowych bądź 

zagranicznych, którzy dopiero zamierzają zlokalizować swoją działalność na danym obszarze, ale również na 

przedsiębiorcach, którzy już na nim funkcjonują. Jednakże takie kwestie jak: ustalanie wysokości podatków i 

opłat lokalnych, określanie możliwości uzyskania zwolnień podatkowych, stanowienie aktów prawa 

miejscowego, które mogą regulować zachowania podmiotów gospodarczych leżą w gestii gmin. Możliwości 

oddziaływania samorządu powiatowego na lokalne firmy są więc ograniczone. Istnieją jednak inne, specyficzne 

formy promocji lokalnej przedsiębiorczości, które mogą zostać zastosowane również na poziomie powiatu.  

Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie działań dotyczących promocji gospodarczej Powiatu 

Gnieźnieńskiego, realizowanych w roku 2007 zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i na arenie 

międzynarodowej. Zostało ono podzielone na dwie części. W pierwszej skupiono się na programie promocji 

inwestycji „Invest in Wielkopolska 2007”, natomiast w drugiej – na wspieraniu lokalnych przedsiębiorców. 

Przygotowując niniejsze opracowanie oparto się na materiałach niepublikowanych oraz źródłach 

internetowych. 
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1. Promocja inwestycji w ramach programu „INVEST IN WIELKOPOLSKA 2007” 

 

23 stycznia 2007 roku została zawarta umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w 

Gnieźnie a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP), której 

przedmiotem jest współpraca przy realizacji programu promocyjnego „Invest in 

Wielkopolska 2007”, w okresie od 01.03.2007 do 31.12.2007 roku. Zgodnie z jej zapisami, 

WARP zobowiązał się do: 

� promowania oferty inwestycyjnej powiatu gnieźnieńskiego na imprezach 

inwestycyjnych i gospodarczych poprzez rozpowszechnianie materiałów 

promocyjnych i multimedialnych, 

� umieszczenia oferty inwestycyjnej w drukowanym katalogu ofert inwestycyjnych 

„Invest in Wielkopolska 2007”, 

� umieszczenia oferty inwestycyjnej na stronie internetowej: www.wielkopolska-

region.pl, w serwisie przeznaczonym dla inwestorów, 

natomiast do zadań Starostwa Powiatowego należało: 

� przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych i multimedialnych na imprezy 

inwestycyjne i gospodarcze,  

� przygotowanie i dostarczenie materiału do publikacji w katalogu „Invest in 

Wielkopolska 2007”, 

� przygotowanie, przy współpracy z gminami znajdującymi się na terenie powiatu 

gnieźnieńskiego, i dostarczenie oferty inwestycyjnej w celu zamieszczenia na stronie 

internetowej: www.wielkopolska-region.pl. 

 

1.1. Imprezy inwestycyjne i gospodarcze  

 

W 2007 roku, w ramach programu promocji inwestycji „Invest in Wielkopolska 

2007”, odbyły się dwie imprezy targowe: 

� IV Środkowoeuropejskie Targi Nieruchomości i Inwestycji CEPIF (4-5 czerwca, 

Warszawa), 

� X Międzynarodowe Targi Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO 

REAL (8-10 października, Monachium). 

Imprezy te, obok MIPIM w Cannes, zaliczane są do największych i najważniejszych targów 

inwestycyjnych na świecie. Ich zakres tematyczny obejmuje m.in.: projektowanie i realizację 

oraz finansowanie inwestycji, nieruchomości przeznaczone pod inwestycje, zarządzanie 
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nieruchomościami czy pośrednictwo i doradztwo w obrocie nieruchomościami 

inwestycyjnymi, a przeznaczone są dla: miast i regionów, agencji nieruchomości, 

deweloperów, właścicieli i zarządców nieruchomości, firm konsultingowych, instytucji 

finansowych, funduszy inwestycyjnych, a więc profesjonalistów związanych z szeroko 

rozumianym rynkiem nieruchomości. 

 

Tabela 1. Podstawowe dane o Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji 

CEPIF oraz Międzynarodowych Targach Nieruchomości o Przeznaczeniu 

Gospodarczym EXPO REAL 
 CEPIF EXPO REAL 

liczba uczestników  

� 3.671 osób reprezentujących 809 firm z 28 
krajów 

� ok. 300 wystawców 
� ⅔ uczestników z Polski 

� ok. 39.000 osób  
� 1.823 wystawców z 43 krajów (38 z Polski) 
� 23.800 zwiedzających 

uczestnicy wg krajów pochodzenia  
(bez Polski) 

Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Cypr, 
Czechy, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Węgry, 
Włochy, Litwa, Łotwa, Holandia, Nigeria, 
Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, 
Hiszpania, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, 
Ukraina, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 

m.in.: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, 
Austria, Szwajcaria, Czechy, Rosja, Francja, 
Stany Zjednoczone, Włochy, Węgry, Turcja 

powierzchnia wystawiennicza [m2] ok. 10.000  ok. 63.000 

współuczestnicy stoiska wielkopolskiego 

1. Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 

2. Urząd Miasta Leszna  
3. Urząd Miasta i Gminy Śrem 
4. Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
5. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i Urząd 
Miasta Konina reprezentowani przez 
Centrum Obsługi Inwestora przy 
Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

samorządy: 

Jarocin 
Leszno 
Poznań 
Śrem 
Środa Wielkopolska 
Powiat Poznański 
Powiat Gnieźnieński 

oraz Grupa Nickel (branża budowlana)  

firmy, organizacje, instytucje, osoby, z 
którymi nawiązano 
kontakty/przeprowadzono rozmowy 

� Royal Brand Sp. z o.o. 
� Professional Faktor 
� Property Team AG 
� King Sturge 
� Vitali 
� Schroder Euro Logistic Fund 
� Millenium Logistic Parks 
� EuroHypo AG 
� Fris & Sǿborg 
� NG – Invest Sp. z o.o. Sp.k. 
� Polish Property Sp. z o.o. 
� Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza 
� Business Kontakt 
� TUP S.A. 
� Arcelor 
� SM Salwator Sp. z o.o. 
� INOK 
� TriGranit Development Corporation 
� TMF Poland Sp. z o.o. 

� ING Real Estate 
� PSR Brownfield Developers 
� GD&K Group 
� LBB Berlin Hyp 
� YMG Design&Construction Group 
� M+M Property Koncept 
� Fortress Property Partners 
� People Meet People 
� Ernst&Young Real Estate Advisory Services 
BV 

� Oxford Intelligence Service 
� Red Hot Location 
� Sodexho 
� Real Estate Financing and Investment 
� Aristan Property Advisers 
� PLC Immo Consult GMBH 
� Mosaic Property LLP 
� Urlich Junghans – Minister Gospodarki 
Landu Brandenburgii 

� Tomasz Zmiejko – Konsulat RP w 
Monachium, Vice-konsul ds. gospodarczych 

Źródło: Sprawozdanie z targów CEPIF 2007; Sprawozdanie z targów EXPO REAL 2007; http://cepif.pl; http://www.exporeal.net  
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Powiat Gnieźnieński jako współuczestnik stoiska wielkopolskiego, reprezentowany 

przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, był obecny na obu imprezach. 

Podczas targów prezentowana była oferta inwestycyjna powiatu, m.in. poprzez reklamę w 

katalogu „Invest in Wielkopolska 2007” (załącznik 1) oraz rozpowszechniane były materiały 

promocyjne (płyty CD) dotyczące lokalnej gospodarki. Stoisko wielkopolskie odwiedzali 

potencjalni inwestorzy, którzy zostali poinformowani o różnorodnych możliwościach 

inwestycyjnych w regionie (tab.1). Ponadto, nawiązane zostały kontakty z przedstawicielami 

firm zagranicznych i krajowych, zainteresowanymi ofertami dotyczącymi budownictwa 

mieszkaniowego, możliwością budowy obiektów biurowych, logistycznych, przemysłowych, 

czy centrów handlowych, a także ofertami typu „brownfield”. 

Mając na uwadze fakt, iż obie imprezy adresowane są do ściśle określonego, ale 

jednocześnie licznego grona odbiorców, uczestnictwo w nich stanowi okazję do 

zaprezentowania oferty inwestycyjnej powiatu na szeroką skalę, szansę na nawiązanie 

kontaktów z liczącymi się w branży nieruchomości podmiotami oraz może przyczynić się do 

wzrostu ilości zapytań inwestycyjnych. 

 

1.2. Oferta inwestycyjna Powiatu Gnieźnieńskiego na stronie internetowej: 

www.wielkopolska-region.pl, w serwisie przeznaczonym dla inwestorów. 

 

Prezentacja oferty inwestycyjnej gmin powiatu gnieźnieńskiego na stronach serwisu 

www.wielkopolska-region.pl odbywa się za pomocą dwóch formularzy, z których jeden jest 

przeznaczony dla terenu (załącznik 2), a drugi – dla hali (załącznik 3). Oferty inwestycyjne 

zostały przygotowane przy współpracy z pracownikami urzędów gmin, do których zostały 

rozesłane ww. formularze wraz z instrukcjami ich wypełnienia (załącznik 4, załącznik 5). 

Według stanu na dzień 15.12.2007r., w Serwisie dla inwestorów zamieszczonych jest 27 ofert 

inwestycyjnych: 24 dla terenu (tab.2) i 3 dla hali. 

 



Tabela 2. Oferta inwestycyjna (teren) Powiatu Gnieźnieńskiego zamieszczona na stronie internetowej: www.wielkopolska-region.pl 

lokalizacja nazwa działki 
powierzchnia 

[ha] 
właściciel 

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 

przeznaczenie terenu istniejąca infrastruktura 

Czerniejewo 
działka położona przy drodze 
powiatowej nr 2153P w Czerniejewie 

10,7 Gmina Czerniejewo tak 
aktywizacja gospodarcza: zabudowa przemysłowa, 
rzemieślniczo-produkcyjna, magazyny i hurtownie 

brak 

Mieleszyn dom kultury 0,96 Gmina Mieleszyn nie usługi 
elektryczność, woda, 
kanalizacja, telefon 

Niechanowo Nowa Wieś 5,5 Gmina Niechanowo nie usługi turystyczne elektryczność, woda, telefon 
teren zabudowy przemysłowej, ul. 
Gnieźnieńska  

1,46 Gmina Trzemeszno tak 
aktywizacja gospodarcza: zabudowa przemysłowa, 
rzemieślniczo-produkcyjna, magazyny i hurtownie 

elektryczność, woda, telefon 

Wymysłowo 3,86 + 1,75 osoba prywatna tak zabudowa letniskowa brak 
Trzemeszno 

Gołąbki 5,63 + 1,99 osoba prywatna tak zabudowa letniskowa i mieszkalna elektryczność, woda 
teren przemysłowy w Kiszkowie 2,5 osoba prywatna tak przemysł brak 
Rybno 7 ANR SP* nie przemysł elektryczność, woda, telefon 
Sroczyn 1,01 Gmina Kiszkowo nie usługi elektryczność, woda, telefon 
Dąbrówka Kościelna 10,64 osoba prywatna tak zabudowa mieszkaniowa, usługi telefon 
Karczewo 30 osoba prywatna tak zabudowa mieszkaniowa, usługi telefon 

Kiszkowo 

Rybno Wielkie 40 osoba prywatna tak zabudowa mieszkaniowa elektryczność, woda, telefon 
Strzyżewo Witkowskie (2 oferty) 9,14 + 8,3 osoba prywatna tak aktywizacja gospodarcza elektryczność, woda 

Witkowo teren rekreacyjny – Ośrodek 
Wypoczynkowy „Orla Góra” 

2 Gmina Witkowo nie 
działalność rekreacyjno- wypoczynkowa (kompleks 
hotelowy z wieżą widokową, amfiteatr, kręgielnia) 

elektryczność, woda, 
kanalizacja 

Lulkowo (2 oferty) 25,3 + 5,4 Gmina Gniezno nie przemysłowo-usługowa działalność gospodarcza elektryczność, woda, telefon 
Kalina 5,9 Gmina Gniezno nie aktywizacja gospodarcza elektryczność, woda, telefon Gmina Gniezno 
Lubochnia 4,8 Gmina Gniezno tak budownictwo letniskowe i mieszkaniowe elektryczność, woda, telefon 
teren przemysłowy, ul. Słoneczna 8,2 Miasto Gniezno tak zabudowa przemysłowa brak 
teren usługowy,  
ul. Gajowa - Kostrzewskiego 

0,8 
Miasto Gniezno 
osoba prywatna 

tak zabudowa usługowa pełna 

tereny rekreacyjno-sportowe,          
ul. Paczkowskiego 

3 Miasto Gniezno tak zabudowa usług sportu woda 

tereny budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego, ul. Poznańska 

2,5 
Miasto Gniezno 
osoba prywatna 

tak zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna pełna 

Miasto Gniezno 

teren usługowo – produkcyjny,        
ul. Kostrzewskiego 

2,7 
Miasto Gniezno  
Skarb Państwa 

nie zabudowa usługowa pełna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie formularzy Invest in Wielkopolska 2007 – oferta inwestycyjna (TEREN); * - Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o/Poznań 
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Ponadto pracownicy urzędu gminy w Niechanowie, jako ofertę inwestycyjną, przedstawili 

również tereny zlokalizowane w: Cielimowie, Trzuskołoniu i Żelazkowie, które w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niechanowo zostały 

przeznaczone pod usługi turystyczne. Nie zostały one jednak zamieszczone w Serwisie dla 

inwestorów ze względu na kwestię własności ww. działek.
1
 Analogiczny problem występuje 

w przypadku ofert przedstawionych przez Gminę Łubowo. Natomiast urzędnicy z kłeckiego 

magistratu nie przedstawili żadnej oferty. 

 Natomiast spośród trzech ofert hali, jedna została przygotowana przez Urząd Miasta i 

Gminy w Witkowie i dotyczy obiektu – budynku garażowo–warsztatowego, zlokalizowanego 

na terenie gminy Witkowo, w miejscowości Ruchocinek, którego właścicielem jest gmina. 

Budynek, z doprowadzoną elektrycznością i wodą, o powierzchni użytkowej blisko 400m
2
 

zlokalizowany jest na działce o powierzchni 0,4 ha i przeznaczony pod wynajem. Pozostałe 

dwie oferty dotyczą hal znajdujących się na terenie miasta Gniezno (tab.3) i zostały 

przygotowane przy pomocy agencji nieruchomości: „AZBUD” i „EL-X Kancelaria 

Nieruchomości”.  

 

Tabela 3. Oferta inwestycyjna (hala) zamieszczona na stronie internetowej: 

www.wielkopolska-region.pl 

 HALA 1 HALA 2 

lokalizacja ul. Kłeckoska  ul. Surowieckiego 
charakter  hala produkcyjna, magazyn hala produkcyjna, hala montażowa, magazyn 
właściciel osoba prywatna osoba prywatna 
powierzchnia [m2] 1.600 1.600 
wysokość [m] 2,7 7,8 
liczba kondygnacji  3 1 
rok budowy 1998 / 2003 2002 
stan techniczny bardzo dobry znakomity 
istniejąca infrastruktura elektryczność, gaz, woda, ogrzewanie, telefon elektryczność, gaz, woda, kanalizacja, telefon 
warunki nabycia własność, wynajem własność, wynajem 
Źródło: opracowanie własne na podstawie formularzy Invest in Wielkopolska 2007 – oferta inwestycyjna (HALA) 

 

 Jednakże współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym w Gnieźnie a Wielkopolską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. to nie tylko promocja oferty inwestycyjnej 

powiatu na imprezach inwestycyjnych i gospodarczych czy prezentacja w Serwisie dla 

inwestorów. To również przekazywanie informacji o inwestorach zainteresowanych 

ulokowaniem swojego kapitału na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zapytania 

                                                 
1
 Brak jednoznacznej decyzji właścicieli, którymi są: Gospodarstwo Rolno – Hodowlane w Żydowie 

(Cielimowo), właściciele prywatni (Trzuskołoń), Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żydowie (Zelazkowo), 

dotyczącej zbycia nieruchomości. 
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inwestycyjne. W roku 2007 pracownicy Centrum Obsługi Inwestora działającym przy 

WARP-ie skierowali 13 zapytań dotyczących zarówno terenów i hal. Na ich podstawie można 

stwierdzić, że potencjalni inwestorzy reprezentowali branże: elektroniczną, chemiczną, 

motoryzacyjną, montaż profili PCV, metalową, spożywczą, logistyczną. Byli również 

zainteresowani budową hotelu czy centrów handlowych, utworzeniem centrum usług, halami 

i magazynami o dowolnej wielkości zlokalizowanymi na terenach poprzemysłowych, 

terenami pod budowę obiektów biurowych.  Ponadto, deklarowali gotowość zatrudnienia od 

kilku/kilkunastu osób do nawet 3.000, zarówno pracowników umysłowych i fizycznych, 

natomiast wartości inwestycji zawarte były w przedziale 100.000 – 100.000.000€.2 

Kryterium, którym często kierowali się inwestorzy w poszukiwaniu interesujących ich 

nieruchomości była powierzchnia. W przypadku działek dominowała wielkość 5–6 ha, 

natomiast obiektów: 6.000–7.000m
2
. Na terenie powiatu są zlokalizowane działki 

odpowiadające pożądanej wielkości, jednakże często nie spełniają one w sposób dostateczny 

innych, istotnych dla inwestora, kryteriów – wyposażenia w infrastrukturę. Natomiast 

analizując sytuację związaną z halami okazuje się, że na przedmiotowym obszarze brak tak 

dużych obiektów, które stanowiłyby własność gminną czy prywatną.3  

 

1.3. Inne aspekty współpracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z Wielkopolską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., wynikające z udziału w programie 

„Invest in Wielkopolska 2007” 

 

Wizyta inwestora w gminie Witkowo  

 

Skutkiem działań związanych z programem „Invest in Wielkopolska” niewątpliwie 

jest wzrost ilości zapytań inwestycyjnych trafiających do wielkopolskiego Centrum Obsługi 

Inwestora, a tym samym do partnerów projektu. Efektem udziału Starostwa Powiatowego w 

przedsięwzięciu, a więc i odnotowanego zwiększenia się ilości  zapytań, była również wizyta 

w gminie Witkowo holenderskiego inwestora – firmy Realvisie, zainteresowanego 

                                                 
2
 Opracowano na podstawie: zapytanie inwestycyjne nr ref.: 025/07, 026/07, 032/07, 034/07, 036/07, 039/07, 

048/07, 053/07, 054/07, 058/07, 060/07; zapytanie inwestycyjne z dn. 19.10.2007r., zapytania inwestycyjne – 

EXPO REAL z dn. 05.11.2007r. 
3
 Jednostkowym przypadkiem było zapytanie o halę o powierzchni 500–800m

2
 (zapytanie inwestycyjne nr ref. 

054/07). W pozostałych przypadkach minimalna wielkość obiektu wynosiła 2.000–3.000m
2
 (zapytanie 

inwestycyjne nr ref.: 025/07, 039/07, 048/07, 053/07; zapytania inwestycyjne – EXPO REAL z dn. 

05.11.2007r.). 
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wybudowaniem wysokiej klasy całorocznego kompleksu hotelowego o charakterze SPA. 

Spotkanie, którego głównym celem było zaprezentowanie przedstawicielom firmy Realvisie 

nieruchomości zlokalizowanej w Skorzęcinie – Ośrodka Wypoczynkowego „Orla Góra” i 

zachęcenie ich do ulokowania inwestycji na ww. terenie, odbyło się w dn. 28.09.2007r. 

Pierwsza część wizyty miała miejsce w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witkowo, po której 

odbyła się wizja lokalna przedmiotowego obszaru. Obecnie dla terenu „Orla Góra” nie ma 

aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w oparciu o jego 

projekt została stworzona oferta inwestycyjna terenu, która okazała się zgodna ze wstępnymi 

oczekiwaniami inwestora. Mimo, iż została zachowana reguła koherencji lokalizacyjnej – 

walory i wymagania lokalizacyjne były do siebie dopasowane, tj. najkorzystniejsze 

przeznaczenie terenu było zgodne z optymalną lokalizacją obiektu, pojawiły się pewne 

przeszkody o charakterze destymulantów, oddziaływujących odpychająco na umiejscowienie 

i prowadzenie inwestycji na danym obszarze. Występujące bariery, natury administracyjno – 

prawnej, wynikały z przyjętej przez władze lokalne gminy Witkowo polityki gospodarowania 

nieruchomościami.
4
  

Mimo, iż nie udało się osiągnąć kompromisu w spornej kwestii, wzbudzenie 

zainteresowania zagranicznego inwestora przedmiotową działką, które zaowocowało jego 

wizytą w powiecie gnieźnieńskim stanowi dowód, że aktywna postawa przy realizacji ww. 

przedsięwzięć może przynieść oczekiwane efekty w przyszłości. Jednakże, aby móc osiągnąć 

pozytywne i wymierne skutki, należałoby zintensyfikować współpracę z samorządami 

gminnymi, które winny bardzo uważnie przeanalizować wszystkie, istotne dla inwestora i 

procesu inwestycyjnego,  aspekty, i zastanowić się nad terenami, które mogłyby wskazać jako 

rzeczywiste tereny inwestycyjne. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię własności, 

która, uwzględniając sytuację jaka pojawiła się w gminie Witkowo, okazuje się być 

kluczowa. Niezależnie od tego, kto jest właścicielem gruntów: gmina, Skarb Państwa czy 

osoba prywatna, konieczna jest jednoznaczna deklaracja dotycząca możliwości zbycia, na 

rzecz inwestora, działki. Poza tym, na podstawie dotychczas przedstawionych ofert można 

stwierdzić, że należałoby podjąć działania mające na celu uświadomienie osobom 

przygotowującym formularze, że im bardziej wyczerpująca oferta, a tym samym im mniej 

pustych rubryk, tym jest ona lepsza. Natomiast mając na uwadze fakt, iż jednym z istotnych 

                                                 
4
 Inwestor, przedstawiając swoją koncepcję zagospodarowania terenu, wskazał na fakt, iż firma którą 

reprezentuje jest zainteresowana jedynie zakupem gruntu pod inwestycję, natomiast oferta złożona przez 

Burmistrza zawierała wyłącznie możliwość dzierżawy przedmiotowego obszaru. 
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kryteriów, którymi kierują się inwestorzy podejmując decyzję o lokalizacji inwestycji jest 

infrastruktura, zarówno już istniejąca jak i możliwość jej doprowadzenia, nie bez znaczenia 

jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dostawcami poszczególnych mediów. 

 

Seminarium: „Polsko – belgijska współpraca w zakresie agroturystyki – perspektywy i 

możliwości. Inwestycyjna oferta agroturystyczna Wielkopolski.” 

 

Możliwość szerokiej promocji gospodarczej na arenie międzynarodowej oraz szansa 

na sprowadzenie do powiatu zagranicznych inwestorów została stworzona również podczas 

spotkania w dn. 11.07.2007r. w Starostwie Powiatowym, które pracownicy Starostwa i 

przedstawiciel Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego odbyli z reprezentantami 

Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Skutkiem przeprowadzonych rozmów 

było kolejne spotkanie w dn. 09.08.2007r., które miało miejsce w siedzibie WARP-u w 

Poznaniu. Wówczas to, Prezesowi WARP – Jarosławowi Nowakowi oraz pracownikom 

Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, przedstawiona została 

oferta inwestycyjna powiatu pod działalność turystyczną. Zaprezentowano, wskazane przez 

gminy, 25 terenów inwestycyjnych, dyskutowano na temat turystycznych, historycznych, 

edukacyjnych i gospodarczych atutów Powiatu Gnieźnieńskiego oraz jego możliwości 

rozwojowych.  

Wskazane wyżej spotkania zaowocowały udziałem przedstawicieli Starostwa 

Powiatowego i Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w seminarium 

inwestycyjnym służącym promowaniu oferty agroturystycznej Wielkopolski, które odbyło się 

03.12.2007r. w Brukseli. Jego organizatorami byli: Biuro Informacyjne Województwa 

Wielkopolskiego w Brukseli, Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady 

Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, Biuro Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli i 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnikom spotkania, m.in.: 

Konsulowi Honorowemu RP w Walonii, reprezentantom walońskich organizacji i izb 

turystycznych i agroturystycznych, przedstawiona została oferta inwestycyjna Powiatu 

Gnieźnieńskiego pod działalność agroturystyczną. W prezentacji skupiono się, zgodnie ze 

wskazówkami udzielonymi przez WARP, na analizie SWOT oferty inwestycyjnej oraz 3 

terenach pod działalność agroturystyczną, wybranych spośród wszystkich ofert znajdujących 

się w bazie ofert inwestycyjnych Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego. 

Wymogi dotyczące możliwości zaprezentowania terenów, a postawione przez Wielkopolską 
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Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w najwyższym stopniu spełniły oferty dostarczone 

przez gminę Trzemeszno (lokalizacja działki – Gołąbki), gminę Kiszkowo (lokalizacja działki 

– Dąbrówka Kościelna) i gminę Niechanowo (lokalizacja działki – Nowa Wieś), i w związku 

z powyższym te właśnie oferty zostały przedstawione podczas spotkania. Dzięki seminarium 

oferta inwestycyjna i turystyczna powiatu mogła trafić do konkretnych odbiorców, co 

zwiększa szansę przyciągnięcia inwestycji w ww. obszarze 

Analizując powyższe informacje można stwierdzić, że przedsięwzięcie, które zostało 

podjęte nie miało jednorazowego charakteru i wpisuje się w promocję gospodarczą Powiatu 

Gnieźnieńskiego jako jej trwały i kluczowy element. Kolejnym etapem będzie, planowana na 

wiosnę 2008r., wizyta belgijskich dziennikarzy w Województwie Wielkopolskim, która z 

kolei poprzedzi przyjazd inwestorów poszukujących możliwości prowadzenia działalności 

gospodarczej związanej z turystyką i agroturystyką w regionie.                                                                           
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2. Promocja lokalnej przedsiębiorczości 

 

W roku 2007, w ramach działań z zakresu wspierania lokalnych przedsiębiorców, 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie podjęło się realizacji kilku kluczowych inicjatyw, do 

których można zaliczyć: 

� zorganizowanie konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 

2005 – 2007”, który promuje pozytywne przykłady wśród całej społeczności lokalnej, 

� działania o charakterze organizacyjnym mające na celu bezpośrednie wsparcie działań 

podmiotów gospodarczych w zakresie utworzenia Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej, 

� stworzenie portalu internetowego o charakterze gospodarczym, 

� reklamę w czasopiśmie „Welcome to Poznań & Wielkopolska”. 

 

2.1. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005 – 2007” 

 

W bieżącym roku przeprowadzona została IV edycja konkursu „Orzeł Powiatu 

Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005 – 2007”, którego organizatorem, oprócz 

Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, był Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w 

Gnieźnie. Mimo modyfikacji sposobu jego przeprowadzenia, podstawowym celem konkursu 

pozostała promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych 

wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki. Zgodnie z regulaminem, 

adresowany jest on do mikro, małych i średnich firm z terenu powiatu, a członkowie kapituły 

przyznają wyróżnionym firmom, w siedmiu kategoriach: debiut gospodarczy, lider ekologii, 

mikro-przedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, eksporter i inwestor, 

nagrody: certyfikat jakości, nominację do tytułu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości 2005-2007” lub tytuł „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości 2005-2007”.  

Członkowie kapituły, zarówno podczas spotkań, które odbyły się w dn.: 12.04., 24.04. 

i 15.05., jak i w okresie między posiedzeniami, wskazywali firmy – kandydatów do udziału w 

konkursie. Spośród ok. 70 przedsiębiorstw zgłoszonych do tegorocznej edycji pozytywną 

weryfikację przeszło 28 z nich.
5
 Ich przedstawiciele dostarczyli do sekretariatu konkursu 

wypełnione formularze zgłoszeniowe, a następnie zawarte w nich informacje zostały 

zweryfikowane przez członków kapitały w siedzibach poszczególnych firm. Wizytacja 

przedsiębiorstw miała miejsce w dn. 17–18.05., natomiast 22 maja odbyło się ostatnie, 

                                                 
5
 Szczegółowe kryteria uczestnictwa i oceny dla poszczególnych kategorii określa regulamin konkursu. 
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czwarte, posiedzenie kapituły, która w tajnym głosowaniu podjęła ostateczną decyzję 

dotyczącą przyznania nagród uczestnikom konkursu (tab.4).  

 

Tabela 4. Przedsiębiorstwa wyróżnione w konkursie„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla 

Przedsiębiorczości 2005-2007” 
Kategoria konkursowa Firma Przyznana nagroda 

Bowling – Sokół Ewa Ciesielska Nominacja do tytułu 
DEBIUT GOSPODARCZY 

Tkanex Nominacja do tytułu 
Pertoestry Sp. z o.o. Tytuł  

LIDER EKOLOGII 
PPHU „Jaślikowscy” Sp. j. Tytuł  
Firma Pełczyński Gospodarstwo Ogrodnicze  Tytuł  

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO 
Auto Elektronika „Artom” s.c. Nominacja do tytułu 
Adriano  Tytuł  
Apteka „Przy Łuboeńskiego” Nominacja do tytułu 
Firma Handlowa „K2 Ogrody” Tytuł  
Inter – Lers Sp. z o.o. Nominacja do tytułu 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” Sp. z o.o. Certyfikat jakości 
Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe „Wodkan” Nominacja do tytułu 
Vetra Sp. z o.o. Tytuł  
Zakład Ogólnobudowlany Specjalność Pokrywanie i Termoizolacja Dachów 
J. W. R. Pankowscy Sp. j. 

Certyfikat jakości 

Zakład Produkcyjno–Handlowo–Usługowy „Zet–Be”  Certyfikat jakości 
ZPU Ewelin Nominacja do tytułu 

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych 
„Energo–Tech” 

Tytuł  

Hotel Pietrak Sp.j. Tytuł  
„Marszał” – Tadeusz Marszał Nominacja do tytułu ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hawa” Tytuł  
Auto –Szałek Serwis Nominacja do tytułu 
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno–Menedżerska „Milenium” Tytuł  
Gościniec w Dolinie Certyfikat jakości 
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Kojer” Certyfikat jakości 
Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe  „Mal – Lak” Tytuł  

INWESTOR 

Zakłady Chemiczne Gamix Nominacja do tytułu 
Futurat Sp. z o.o. Nominacja do tytułu 

EKSPORTER 
„Sofex” Sp. j. Tytuł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie protokołu z IV posiedzenia kapituły konkursu  

 

Zwieńczeniem przedsięwzięcia była uroczysta gala wręczenia nagród wyróżnionym 

przedsiębiorcom, która odbyła 4 czerwca w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. 

 

2.2. Gnieźnieńska Izba Gospodarcza 

 

W dn. 26.02.2007r., w siedzibie Starostwa, odbyło się spotkanie dotyczące powołania 

Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej. Z inicjatywą utworzenia samorządu gospodarczego 

wystąpiły władze Powiatu Gnieźnieńskiego. Pierwsze spotkanie, w którym udział wzięło 20 

przedsiębiorców z terenu powiatu, miało charakter informacyjny i sondażowy. Przedstawiono 

wówczas główne cele, dla realizacji których miałaby powstać izba gospodarcza oraz 

rozeznano zainteresowanie przybyłych przedstawicieli firm w udziale w ww. inicjatywie. 

Efektem jednogłośnego opowiedzenia się zebranych przedsiębiorców za przystąpieniem do 
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przedsięwzięcia było zorganizowanie, w dn. 15 marca w siedzibie Gnieźnieńskiej Wyższej 

szkoły Humanistyczno – Menedżerskiej „Milenium”, spotkania założycielskiego. Zaproszenie 

na ww. spotkanie zostało rozesłane do 120 firm z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Samorząd 

nie mógł się jednak wówczas ukonstytuować, gdyż przybyła na nie mniejsza, niż określona w 

przepisach, liczba przedsiębiorców.
6
 W związku z powyższym podjęto działania mające na 

celu zachęcenie większego grona firm do przystąpienia do izby w roli członka założyciela. 

Jednocześnie trwały prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów rejestracyjnych 

do Krajowego Rejestru Sądowego.  

W dn. 12.06. w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Menedżerskiej 

„Milenium” odbyło się Walne Zgromadzenie założycieli Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej 

(załącznik 6). Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono możliwość prawną 

ukonstytuowania się samorządu.  

 

Tabela 5. Władze Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej 
Organ Funkcja Imię i nazwisko Firma 

Prezes Zbigniew Modro Towarzystwo Inwestycyjne "NEST" Sp. z o.o. 
Wiceprezes Robert Chmielewski "Complet" Chmielewscy sp. j. 
Wiceprezes Sławomir Szczygieł Hurtownia Artykułów Spożywczych "Rywal" 
Sekretarz Juliusz Trojanowski Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 
Członek Prezydium Marlena Marszał – Roztocka  "Marszał" – Tadeusz Marszał 
Członek Prezydium Mariusz Ptak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRAPEX" S.A. 
Członek Leszek Basiński Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe "Mal-Lak" 
Członek Maciej Chosiński "Eko – Plus" Maciej Chosiński 
Członek Mieczysław Cyrkler "Multimebel" Iwona i Mieczysław Cyrkler sp. j. 
Członek Mirosław Gąsior ”Sofex” Mirosław Gąsior sp. j. 
Członek Henryk Kaczor Przedsiębiorstwo Budowlano–Produkcyjno–Handlowe "Henbud" 
Członek Włodzimierz Maciejewski Zakład Produkcji Obuwia "Maciejka" 
Członek Maciej Olejniczak "Jeremias" Sp. z o.o. 
Członek Wojciech Patyk "Modro" sp. j. 

Rada 

Członek Robert Pawlikowski Zakład Wykonawstawa Sieci Energetycznych "Energo – Tech" 
Przewodniczący Jakub Perek Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne "Pol – Auto" Sp. z o.o. 

Wiceprzewodniczący Halina Krakowiak 
Biuro Rachunkowe Halina Krakowiak;  
Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. 

Komisja Rewizyjna 

Sekretarz  Anna Głowacka "Lech – Pol Dystrybucja" Sp. z o.o. 
Przewodniczący Dariusz Michałowski Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej 
Wiceprzewodniczący Paweł Andrzejewski "Eko – Okna" s.c. 
Sekretarz  Magdalena Freudenreich-Nowak  Biuro Podróży "Soltur" s.c. 
Członek Grzegorz Bałuszyński Firma Handlowo – Usługowa "Goja" s.c. A.G. Bałuszyńscy 
Członek Zbigniew Burchardt Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy "Zet Be" 
Członek Przemysław Dziemidowicz Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  
Członek Sławomir Kotowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe "Plantrem" Sp. z o.o. 

Sąd Koleżeński 

Członek Krzysztof Przybylski Agencja Reklamowa "Idea Plus" s.c. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia – założycieli Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej z 12.06.2007r., 

nr: 002/2007 – 006/2007  

                                                 
6
 Zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych z dn. 30.05.1989r., izba może zostać utworzona, jeżeli taką 

inicjatywę podejmie co najmniej 50 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
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Następnie omówiono i przegłosowano uchwały dotyczące: przyjęcia Statutu Gnieźnieńskiej 

Izby Gospodarczej, wyboru władz Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej (tab.5) oraz wysokości 

wpisowego i składki członkowskiej.  

Po przygotowaniu wszystkich, niezbędnych dla procesu rejestracji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym dokumentów, w dn. 12.07. członkowie prezydium GIG złożyli właściwy 

wniosek w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Przeciągający się proces rejestracji wymusił 

konieczność zwrócenia się w dn. 15.10. drogą listowną do sądu z zapytaniem o przyczynę 

braku odpowiedzi na złożony trzy miesiące wcześniej wniosek. W odpowiedzi, w dn. 

20.11.2007r., do Starostwa wpłynęło postanowienie o wpisaniu Gnieźnieńskiej Izby 

Gospodarczej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz 

Rejestru Przedsiębiorców. Izba została zarejestrowana w dn. 15.11.2007r. pod numerem 

0000291722. Jednocześnie Sąd Rejonowy w Poznaniu wezwał wnioskodawcę do złożenia 

wzorów podpisów członków prezydium poświadczonych notarialnie bądź złożonych przed 

upoważnionym pracownikiem Sądu. Żądane dokumenty zostały organowi rejestrowemu 

przedłożone.
7
 

Zgodnie z deklaracją Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego, tworzącemu się samorządowi 

gospodarczemu została udzielona pomoc organizacyjna, która będzie kontynuowana do czasu 

pełnego usamodzielnienia się Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej. 

 

2.3. Portal gospodarczy 

  

 Na początku 2007r. zmodernizowana została strona internetowa Powiatu 

Gnieźnieńskiego. Oprócz nowej szaty graficznej, stworzono m.in. portal internetowy o 

charakterze gospodarczym (załącznik 7). Przedsięwzięcie zostało podjęte ze względu na brak 

kompleksowej informacji w Internecie na temat spraw gospodarczych dotyczących powiatu 

gnieźnieńskiego. 

Aktualnie, ww. informacje można znaleźć pod adresem: http://gospodarka.powiat-

gniezno.pl/, w kilku wyodrębnionych działach. Dwa z nich poświęcono opisanym powyżej 

                                                 
7
 W dn. 19.12.2007r., drogą listowną. 
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projektom: konkursowi „Orzeł Przedsiębiorczości”
8
 oraz Gnieźnieńskiej Izbie Gospodarczej. 

Poza tym, zaprezentowane zostały podstawowe dane charakteryzujące jednostkę pod 

względem: społeczno – gospodarczym, dostępności komunikacyjnej, administracyjnym czy 

edukacyjnym.
9
 Z kolei na podstronach poświęconych ofertom inwestycyjnym przedstawiono 

mapy wszystkich gmin powiatu, na których zaznaczone  zostały, wskazane przez gospodarzy 

poszczególnych jednostek w drugiej połowie 2006r., potencjalne tereny inwestycyjne oraz, 

dla części ofert, umieszczono ich opisy. Ponadto, na portalu zamieszczona jest wyszukiwarka, 

dzięki której możliwe jest pozyskanie podstawowych informacji na temat firm działających 

na terenie powiatu, a lokalni przedsiębiorcy, dzięki interaktywnemu formularzowi, mają 

możliwość zarejestrowania się w bazie firm. Mając świadomość jak dużą rolę w rozwoju 

społeczno – gospodarczym Polski odgrywały, odgrywają i będą odgrywać środki pomocowe 

pochodzące przede wszystkim z Unii Europejskiej, wyodrębniono dział: „Programy UE”. 

Zawarto w nim podstawowe informacje o aktualnych, na lata: 2007 – 2013, programach 

unijnych adresowanych nie tylko do przedsiębiorców, ale również do np. samorządów w 

zakresie poprawy konkurencyjności gospodarczej regionu. Poza tym, zamieszczona jest 

informacja o instytucjach otoczenia biznesu działających lokalnie (Gnieźnieńska Agencja 

Rozwoju Gospodarczego, Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosła i Małej 

Przedsiębiorczości), regionalnie (m.in.: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie) oraz o charakterze ogólnokrajowym (Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Natomiast w dziale: „Jak Założyć Firmę” 

przedstawiono porady dotyczące procesu rejestracji działalności gospodarczej. 

Rozszerzeniem działu jest publikacja: „Informator dla chcących podjąć działalność 

gospodarczą w powiecie gnieźnieńskim”. 

Czwarta edycja informatora, wydana w listopadzie br. w nakładzie 2000 sztuk pod 

patronatem starosty gnieźnieńskiego, stanowi podstawowy kodeks postępowania dla tych 

wszystkich, którzy chcą założyć własną firmę. Zawiera bowiem wszystkie niezbędne adresy 

wraz z telefonami instytucji, do których należy się udać, aby móc uruchomić własną 

działalność gospodarczą. Zamieszczono w nim również informacje o występujących w Polsce 

formach organizacyjno – prawnych firmy i opodatkowaniu działalności gospodarczej, jak 

również zaprezentowano podstawowe elementy biznes planu. Informator jest dostępny 

                                                 
8
 Podstawowe informacje na temat konkursu: organizatorzy, cel, kategorie konkursowe, warunki uczestnictwa, 

nagrody, oraz prezentacja laureatów wszystkich dotychczasowych, czterech edycji (2001, 2002, 2003 – 2005, 

2005 – 2007). 
9
 Dział: Informacje Ogólne. 
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bezpłatnie w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji i Rozwoju, Gnieźnieńskiej 

Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Powiatowym Urzędzie Pracy. Autorem publikacji jest 

Juliusz Trojanowski, Wiceprezes  Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. 

 Stworzenie portalu gospodarczego oraz wydanie informatora to projekty realizowane 

przez Starostwo w obszarze poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej mieszkańców, 

ożywienia gospodarczego i walki z bezrobociem. Jednakże, aby przedsięwzięcie mogło być 

dalej realizowane konieczne jest ciągłe pozyskanie informacji w ww. zakresie z gmin. 

 

2.4. Reklama w czasopiśmie „Welcome to Poznań & Wielkopolska” 

 

 Na mocy umowy zawartej w dn. 01.08.2007r. z redakcją czasopisma „Welcome to 

Poznań & Wielkopolska” w październikowym wydaniu pisma, nr 10/2007, ukazała się 

reklama Powiatu Gnieźnieńskiego dotycząca jego atrakcyjności inwestycyjnej (załącznik 8). 

Dwustronnicowy materiał zawierał tekst promocyjny w języku polskim i angielskim. 

Natomiast w kolejnym numerze ukazał się wywiad ze starostą gnieźnieńskim Krzysztofem 

Ostrowskim, którego głównym tematem były turystyczne walory obszaru. 

"Welcome to Poznań & Wielkopolska" to dwujęzyczny miesięcznik, od kilkunastu lat 

aktywnie promujący Poznań i Wielkopolskę w kraju i za granicą. Pismo jest obecne na 

znaczących imprezach targowych, konferencjach prasowych, wystawach sztuki, imprezach 

sportowych, promując wydarzenia gospodarcze oraz kulturalne regionu. 

 

 

* * *  
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A N E K S  

Załącznik 1 – Reklama w katalogu „Invest in Wielkopolska 2007” 
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Załącznik 2 – Wzór formularza Invest in Wielkopolska 2007 – oferta inwestycyjna (TEREN) 

 

INVEST IN WIELKOPOLSKA 2007 
oferta inwestycyjna (TEREN)/ 
investment offer (SITE) 
ID: 

1.  POŁOŻENIE / LOCATION 

1.1.  Nazwa działki / Site name  

1.2. Miasto – gmina /  
 Town - commune 

 

1.3.  Powiat / Poviat  
 

2.  POWIERZCHNIA DZIAŁKI / AREA OF THE PLOT 

2.1. Maksymalny obszar dostępny  
        w jednym kawałku (ha) / 
        Max. area available as one  
        piece (ha) 

 

2.2.  Liczba, oznaczenie oraz  
       powierzchnia poszczególnych  
       działek / 
        The number, signification and 

        area of the plots  

 

2.3. Możliwość powiększenia  
        terenu (krótki opis) / 
        Possibility for expansion  
        (short description) 

 

  

3.  CENA / PRICE 

3.1. Cena (PLN/m²) / 
        Price (PLN/m²) 

 

 

4.  INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI / INFORMATION ABOUT THE PLOT 

4.1. Właściciel(e)/  
       Owner / owners 

 

4.2. Plan zagospodarowania 
       przestrzennego: TAK / NIE 
       Valid spatial development  

        plan – YES / NO 

 

4.3. Przewidywana data przyjęcia  
        planu zagospodarowania  
        przestrzennego w przypadku  
        jego braku / 
        Possible date of accepting  

 



PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO – RAPORT 

 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Promocji i Rozwoju 

ul. Sobieskiego 20, 62 – 200 Gniezno, tel. +48 61 424 07 43 

arc@powiat-gniezno.pl, gospodarka@powiat-gniezno.pl 

http://gospodarka.powiat-gniezno.pl/ 

22 

new spatial development         

plan (if there is no plan) 

4.4. Przeznaczenie terenu / 
       Zoning 

 

 

5.  CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI / LAND SPECIFICATION 

5.1. Klasyfikacja gruntów wraz z  
         powierzchnia [ha]/ 
       Soil class with area (ha) 

 

5.2. Konieczność odrolnienia 
gruntu – TAK / NIE; koszt 
odrolnienia jeśli tak 
 Decultivation – YES / NO; if    
 yes - cost of decultivation         

 

5.3. Odlesienie gruntu – TAK /  
       NIE; koszt odlesienia, jeśli tak 
       Deforestation  – YES / NO; if 
 yes - cost of deforestation 

 

5.4. Różnice poziomów terenu / 
       Differences in land level 

 

5.5. Obecne użytkowanie / 
       Present usage 

 

5.6. Zanieczyszczenie wód  
       powierzchniowych i  
       gruntowych – TAK / NIE;  
       krótki opis, jeśli tak 
       Soil and underground water    
       pollution – YES / NO; short       

       description if yes 

 

5.7. Odpady znajdujące się na 
terenie – TAK / NIE; krótki 
opis, jeśli tak 

        Waste materials on site –YES 

        / NO; short description if yes     

 

5.8. Poziom wód podziemnych (m) 
       Underground water level (m) 

 

5.9. Ryzyko wystąpienia podtopień 
oraz obsunięć ziemi – TAK / 
NIE 

       Risk of flooding or land slide –  
       YES / NO 

 

5.10. Przeszkody podziemne (np.  
          rurociągi) – TAK / NIE 
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          Underground obstacles 
          (e.g. gas piping, electricity  

          lines) – YES / NO      

5.11. Przeszkody występujące na 
powierzchni terenu (np. linie 
energetyczne, drogi 
przechodzące przez teren, 
zbiorniki i cieki wodne, 
kanały, obiekty pod ochroną) 
– TAK / NIE  

          Ground and overhead    

          obstacles (e.g. electricity   

          lines, roads crossing site,    

          reservoirs, channels) – YES 

    / NO 

 

5.12. Istniejące ograniczenia 
ekologiczne – TAK / NIE; 
krótki opis, jeśli tak 

          Ecological restrictions –  
          YES / NO; short description 

    if yes    

 

5.13. Budynki / inne budowle – 
TAK / NIE; krótki opis, jeśli 
tak 

          Buildings / other     

          constructions on site – YES    

          / NO short description if yes 

 

  

6.  OGRANICZENIA BUDOWLANE / BUILDING RESTRICTIONS 

6.1. Procent dopuszczalnej  
       Zabudowy /  
       Building coverage (%) 

 

6.2. Ograniczenia wysokości  
        budynków (m) / 
        Building height limit (m) 

 

6.3. Strefa buforowa (m) /  
        Buffer zone (m) 

 

6.4. Inne, jeśli występują / 
        Other if any  

 

 

7.  POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE / COMMUNICATION 

7.1. Rodzaj, szerokość i  
          wytrzymałość drogi  
        dojazdowej / 
       Type, width and resistance of 
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 the access road 

7.2. Najbliższa autostrada (km) /  
       Nearest motorway (km) 

 

7.3. Najbliższa droga krajowa 
(km) / Nearest national road 
(km) 

 

7.4. Najbliższa linia kolejowa (km) 
/Nearest railway track (km) 

 

7.5. Najbliższa bocznica kolejowa  
        (km) / Nearest railway siding     
        (km) 

 

7.6. Najbliższe lotnisko  
       międzynarodowe (km) / 
       Nearest international  
 airport (km) 

 

7.7 Najbliższe miasto wojewódzkie  
       (km)/Nearest voivodship    
       (km) 

 

7.8. Warszawa (km)/Warsaw(km)  

7.9. Najbliższe przejście graniczne  
        (km) / Nearest border   
       crossing (km) 

 

 

8.  INFRASTRUKTURA / EXISTING INFRASTRUCTURE 

8.1. Elektryczność – TAK / NIE  
       Electricity – YES / NO 

 

− odległość od przyłącza do 
granicy działki (m) / distance 

     to connection point from the    

    border (m) 

 

− koszt doprowadzenia energii / 
the cost  of connection 

 

− napięcie (kV) / voltage (kV)  

− dostępna moc (MW) / available 
capacity (MW) 

 

8.2. Gaz – TAK / NIE 
       Gas – YES / NO 

 

− odległość od przyłącza do 
granicy działki (m) / distance 
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to connection point from the 

border (m) 

− koszt doprowadzenia gazu / 
the cost of connection 

 

− wartość kaloryczna (MJ/Nm3) / 
caloric value (MJ/Nm3) 

 

− średnica rury (mm)/ pipe 
diameter (mm) 

 

− dostępna objętość (Nm3/h)/ 
available capacity (Nm3/h) 

 

8.3. Woda – TAK / NIE 
        Water – YES / NO  

 

− odległość od przyłącza do 
granicy działki (m) / distance  

     to connection point from the    

     border (m) 

 

− koszt doprowadzenia wody / 
the cost of connection 

 

− dostępna objętość (m3/24h) / 
available capacity (m3/24h) 

 

8.4. Kanalizacja – TAK / NIE 
       Sewage discharge – YES / NO 

 

− odległość od przyłącza do 
granicy działki (m) / distance 
to connection point from the 

border (m) 

 

− koszt doprowadzenia 
kanalizacji / the cost of 
connection 

 

− dostępna objętość (m3/24h) / 
available capacity (m3/24h) 

 

− ograniczenie zrzutu ścieków 
(krótki opis) / limitation of 

discharge (short description) 

 

8.5. Odprowadzenie wód 
deszczowych – TAK / NIE; 
krótki opis / Rain water 
discharge – YES / NO; short 

description 

 

8.6. Oczyszczalnia – TAK / NIE;  
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        krótki opis / Treatment plant 

– YES / NO; short 

description        

8.7. Telefon – TAK / NIE 
        Telephone – YES / NO 

 

− odległość od przyłącza do 
granicy działki (m) / distance 
to connection point from the 

border (m) 

 

− koszt doprowadzenia linii / the 
cost of connection 

 

− liczba linii analogowych / 
number of analog lines to be 

available 

 

− liczba linii ISDN / number of 

ISDN lines to be  available 
 

 

9. OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA OFERTĘ / OFFER PREPARED BY 

9.1. Imię i nazwisko / First and    
          last name 

 

9.2. Stanowisko / position   

9.3. Numer telefonu / Telephone   
       number 

 

9.4. E-mail  

9.5. Znajomość języków obcych /  
       command of foreign   

      languages 

 

 

10.  OSOBA DO KONTAKTU / CONTACT PERSON 

10.1. Imię i nazwisko / First and  
             last name 

 

10.2.  Stanowisko / position  

10.3.  Numer telefonu / Telephone  
         number 

 

10.4. E-mail  

10.5. Znajomość języków obcych / 
command of foreign 

languages 
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Załącznik 3 – Wzór formularza Invest in Wielkopolska 2007 – oferta inwestycyjna (HALA) 

 

INVEST IN WIELKOPOLSKA 2007 
oferta inwestycyjna (hala)/ investment offer (hall) 
ID: 

 

1.  NAZWA HALI / NAME OF THE HALL 

1.1.  Nazwa hali/ name of the hall  
 

2.  CHARAKTER HALI / CHARACTER OF THE HALL 

2.1.  Hala produkcyjna / production hall  

2.2. Hala montażowa / light assembly   

       hall 

 

2.3.  Magazyn / warehouse  

2.4. Inny (krótki opis) / Other (short  
       description) 

 

 

3.  LOKALIZACJA / LOCATION 

3.1.  Ulica / Street  

3.2.  Miasto / gmina / Town / Commune  

3.3. Powiat / Poviat  
 

4.  SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA / SPECIAL ECONOMIC ZONE 

4.1. Specjalna Strefa Ekonomiczna:  
       TAK / NIE; nazwa strefy jeśli tak 
       Special Economic Zone: YES / NO;   

       the name of SSE if yes 

 

 

5.  PARK TECHNOLOGICZNY / PRZEMYSŁOWY / TECHNOLOGY /   
     INDUSTRIAL PARK 

5.1. Park Technologiczny /  
       Przemysłowy: TAK / NIE; nazwa   
       parku jeśli tak 
       Technology / Industrial Park: YES /  
       NO; the name of park if yes 

 

 

6.  STRONA INTERNETOWA / WEBSITE 

6.1. Strona internetowa / website  
 

7.  WŁASNOŚĆ / THE OWNERSHIP 
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7.1. Właściciel hali / the owner of the    
      hall 

 

 

8.  OSOBA DO KONTAKTU / CONTACT PERSON 

8.1. Imię i nazwisko / First and last   
         name 

 

8.2.Numer telefonu / Telephone  
       number 

 

8.3.  E-mail  

8.4. Znajomość języków obcych / 
       Command of foreign languages 

 

 

9.  DANE DOTYCZĄCE HALI / DATA OF PRODUCTION HALL 

9.1.   Powierzchnia (m2) / surface (m2)  

9.2.  Wysokość (m) / height (m)  

9.3. Nacisk na posadzkę (kg / m2) 
       Floor carrying capacity (kg / m2) 

 

9.4. Liczba kondygnacji 
        Number of storeys 

 

9.5.  Rok budowy / year of construction  

9.6. Rok modernizacji 
       Year of modernization 

 

9.7. Obecny stan techniczny hali:  
       znakomity, dobry, przeciętny, zły  
 

       Present technical condition:  

 excellent, good, standard, poor  

 

9.8. Powierzchnia działki (m2) 
       Area of the plot (m²) 

 

 

10. POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE / COMMUNICATION 

10.1. Rodzaj, szerokość oraz  
          wytrzymałość drogi dojazdowej  
 
          Type, width and resistance of the 

  access road 

 

10.2. Najbliższa autostrada (km) 
          Nearest motorway (km) 
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10.3. Najbliższa droga krajowa (km) 
          Nearest national road (km) 

 

10.4. Najbliższa linia kolejowa (km) 
          Nearest railway track (km) 

 

10.5. Najbliższa bocznica kolejowa 
(km) 

          Nearest railway siding (km) 

 

10.6. Najbliższe lotnisko  
           międzynarodowe (km) 
           Nearest international    
           airport(km) 

 

10.7. Najbliższe miasto wojewódzkie    
           (km) 
           Nearest voivodship (km) 

 

10.8.  Warszawa (km) / Warsaw (km)  

10.9. Najbliższe przejście graniczne  
           (km) 
           Nearest border crossing (km) 

 

 

11.  INFRASTRUKTURA / INFRASTRUCTURE 

11.1. Elektryczność – TAK / NIE;  
           napięcie (kV); dostępna moc  
           (MW) 
              Electricity – YES / NO; voltage 
 (kV); available capacity (MW) 

 

11.2. Gaz – TAK / NIE; wartość  
           kaloryczna (MJ/Nm3); średnica  
           rury (mm); dostępna objętość  
           (Nm3/h) 
           Gas – YES / NO; caloric value 
 (MJ/Nm3); pipe diameter (mm); 

 available capacity (Nm3/h) 

 

11.3. Woda – TAK / NIE; dostępna 
objętość (m3/24h) 

           Water – YES / NO; available    

           capacity (m3/24h) 

 

11.4. Kanalizacja – TAK / NIE;  
           dostępna objętość (m3/24h);  
           ograniczenie zrzutu ścieków  
           (krótki opis) 
           Sewage discharge – YES / NO; 
 available capacity (m3/24h); 

 limitation of discharge (short 

 description) 
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11.5. Ogrzewanie – TAK / NIE; rodzaj  
Ogrzewania 

           Heating – YES / NO; the type of 
 heating 

 

11.6. Telefon – TAK / NIE; liczba  
            dostępnych linii analogowych;  
            liczba dostępnych linii ISDN 
            Telephone – YES / NO; number 

 of analog lines to be available; 

 number of ISDN lines to be 

 available 

 

11.7. Droga dojazdowa dla ciężarówek  
TAK / NIE 
Access road for trucks – YES / 

NO 

 

11.8. Rampy załadunkowe – TAK / 
NIE 

           Loading bays – YES / NO 

 

11.9. Suwnice – TAK / NIE 
           Overhead cranes – YES / NO 

 

 

12.  WARUNKI NABYCIA / TERMS OF ACQUISITION 

12.1. Własność – TAK / NIE; cena  
        sprzedaży hali i działki 
        Ownership – YES / NO; the selling 

 price of hall and plot if yes 

 

12.2. Użytkowanie wieczyste – TAK /  
NIE 

        Perpetual use – YES / NO 

 

12.3. Wynajem – TAK / NIE; wysokość  
        czynszu i jego składniki, jeśli tak 
        Lease – YES / NO; rent and     

        components of rent if yes 
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Załącznik 4 – Instrukcja wypełnienia formularza Invest in Wielkopolska 2007 – oferta 

inwestycyjna (TEREN) 
 

 

INVEST IN WIELKOPOLSKA 2007 
oferta inwestycyjna (TEREN) 
ID: 

2.1. Maksymalny obszar dostępny w jednym kawałku 

Obszar może stanowić kilka działek. Działki te muszą stanowić jedną całość, a więc nie 

mogą być np. oddzielone od siebie drogami, których przebiegu nie można zmienić (drogi 

krajowe, powiatowe itp.), nie może ich przecinać rzeka. 

 

3. Cena 

Proszę podać, czy cena zawiera podatek VAT 

 

7. Położenie komunikacyjne 

7. 3. Najbliższa droga krajowa 

Oprócz odległości prosimy o podanie numeru drogi krajowej. 

7. 4. Najbliższa linia kolejowa 

Oprócz odległości prosimy o podanie o relacji i numeru 

7.5. Najbliższa bocznica kolejowa 

Oprócz odległości prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się bocznica.  

UWAGA! Nie każda stacja posiada bocznicę, prosimy o dokładne sprawdzenie tej 

informacji. 

7.7. Najbliższe miasto wojewódzkie 

Prosimy o podanie nazwy miasta jeżeli jest to miasto inne niż Poznań oraz dodatkowo o 

podanie odległości do Poznania. 

7.9. Najbliższe przejście graniczne 

Oprócz odległości prosimy o podanie miejscowości w której znajduje się przejście 

graniczne. 

Wymagane załączniki: 

• Mapki: z zaznaczeniem miasta / gminy na mapie Polski i Wielkopolski;  

z zaznaczeniem terenu na mapie miasta / gminy; sieci połączeń transportowych 

• 5 – 10 dobrej jakości zdjęć dających pełny ogląd terenu; 

• Tabela zawierająca ceny wszystkich mediów 

• Uchwała Rady Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów lub 

innych zachęt, jeżeli jest (prosimy o dołączenie informacji o zatwierdzeniu 

uchwały przez UOKiK / Komisję Europejską)  

• Informacja na temat wysokości podatków lokalnych opłacanych przez inwestora 
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Załącznik 5 – Instrukcja wypełnienia formularza Invest in Wielkopolska 2007 – oferta 

inwestycyjna (HALA) 
 

 

INVEST IN WIELKOPOLSKA 2006 
oferta inwestycyjna (hala) 
ID: 

2. Charakter hali 

Proszę zaznaczyć znakiem X charakter hali. 

 

4. Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Poprzez Specjalną Strefę Ekonomiczną rozumie się obszar zdefiniowany jako Specjalna 

Strefa Ekonomiczna w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych 

strefach ekonomicznych razem z późniejszymi zmianami. 

W przypadku gminnych stref aktywności gospodarczej, należy wpisać NIE, po czym 

można dodać informację o istniejącej gminnej strefie aktywności gospodarczej. 

 

10. Położenie komunikacyjne 
10. 3. Najbliższa droga krajowa 

Oprócz odległości prosimy o podanie numeru drogi krajowej. 

10. 4. Najbliższa linia kolejowa 

Oprócz odległości prosimy o podanie o relacji. 

10.5. Najbliższa bocznica kolejowa 

Oprócz odległości prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się bocznica. 

10.7. Najbliższe miasto wojewódzkie 

Prosimy o podanie nazwy miasta jeżeli jest to miasto inne niż Poznań oraz dodatkowo o 

podanie odległości do Poznania. 

10.9. Najbliższe przejście graniczne 

Oprócz odległości prosimy o podanie miejscowości w której znajduje się przejście 

graniczne. 

Wymagane załączniki: 
• Mapki: z zaznaczeniem miasta / gminy na mapie Polski i Wielkopolski;  

z zaznaczeniem hali na mapie miasta / gminy; sieci połączeń transportowych 

• 5 – 10 dobrej jakości zdjęć dających pełny ogląd hali zarówno z zewnątrz jak i od 

wewnątrz;  

• Tabela zawierająca ceny wszystkich mediów 

• Jeżeli hala przeznaczona jest na sprzedaż to dodatkowo: uchwała Rady 

Gminy dotycząca zwolnień z podatków lokalnych dla inwestorów lub innych 

zachęt, jeżeli jest (prosimy o dołączenie informacji o zatwierdzeniu uchwały przez 

UOKiK / Komisję Europejską); informacja na temat wysokości podatków lokalnych 

opłacanych przez inwestora 
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Załącznik 6 – Członkowie założyciele Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej 

Lp. Firma Działalność 
 1. "Adriano" Olgierd Konieczny  produkcja odzieży  
 2. Agencja Reklamowa "Idea Plus" s.c. usługi graficzne i reklamowe 
 3. "Albart" s.c. Alicja Tomaszewska, Bartłomiej Tomaszewski usługi pralnicze 
 4. "Best" s.c. branża rozrywkowa 
 5. Biuro Podróży "Soltur" s.c. usługi turystyczne 
 6. Biuro Rachunkowe Halina Krakowiak usługi rachunkowe 
 7. Biuro Utrzymania i Eksploatacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej usługi transportowe 
 8. "Complet" Chmielewscy sp. j. produkcja mebli 
 9. "Eko – Okna" s.c. produkcja i montaż okien i drzwi 
10. "Eko – Plus" Maciej Chosiński usługi instalacyjno – budowlane 
11. "Elpos" Firma Usługowo – Produkcyjna usługi graficzne i reklamowe, usługi elektryczne i montażowe 
12. "Euroverlux" Sp. z o.o. obróbka i zdobienie pojemników i opakowań szklanych 
13. Firma "Auto – Sanok" Stefan Sanok skup, sprzedaż, zamiana samochodów, sprzedaż części zamiennych 
14. Firma Handlowo – Usługowa "Goja" s.c. A.G. Bałuszyńscy sprzedaż towarów z branży wyposażenia mieszkań 
15. Firma Pełczyński Włodzimierz Pełczyński gospodarstwo ogrodnicze 
16. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. usługi ukierunkowane na rozwój gospodarczy i społeczny regionu 

17. 
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska 
"Milenium" 

kształcenie na poziomie studiów wyższych 

18. "Goja" Maria Gąsior – Woźna sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 
19. Hurtownia Artykułów Spożywczych "Rywal" sprzedaż artykułów spożywczych 
20. "Inter – Lers" Sp. z o.o. produkcja prefabrykowanych konstrukcji drewnianych 
21. "Jan Grad" Sp. z o.o. produkcja mebli 
22. "Jeremias" Sp. z o.o. produkcja systemów kominowych 
23. "Lech – Pol Dystrybucja" Sp. z o.o. sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych 
24. "LNB Poland” Sp. z o.o. produkcja dodatków paszowych 
25. "Marszał" – Tadeusz Marszał produkcja szaf pancernych, biurowych, kontenerów, regałów 
26. "MD Trade” Zofia i Roman Macioszek sp. j. produkcja chemii gospodarczej i kosmetyków 
27. "Modro" sp. j. produkcja okuć meblowych 
28. "Multimebel" Iwona i Mieczysław Cyrkler sp. j. produkcja mebli pod sprzęt audio i wideo 
29. "Nordan" Sp. z o.o. chów i hodowla zwierząt 
30. Okna i Drzwi z PCW i Aluminium "Wiśniewski" sp. j. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa 
31. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "Toda" sprzedaż hurtowa i detaliczna dywanów 
32. "Paroc Polska" Sp. z o.o. produkcja materiałów izolacyjnych 
33. "Paroc Trzemeszno" Sp. z o.o. produkcja materiałów izolacyjnych 
34. "Petroestry" Sp. z o.o. kontraktacja i skup rzepaku,  produkcja biokomponentów i biopaliw 
35. Pietrak Hotel sp. j. usługi hotelowo – gastronomiczne 
36. Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno – Handlowe "Henbud" usługi projektowo – budowlano – remontowe, sprzedaż   materiałów budowlanych 
37. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dziemidowicz Przemysław sprzedaż i montaż okien, bram i drzwi 
38. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "Kojer" usługi transportowe 

39. Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne "Pol – Auto" Sp. z o.o. 
sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych, części zamiennych, akcesoriów, 
usługi serwisowe 

40. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "Plantrem" Sp. z o.o. produkcja artykułów spożywczych 
41. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe "Roltech" sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów rolniczych 

42. 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe "Mal-Lak" Leszek Basiński 
 

sprzedaż materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, pozostałych 
artykułów użytku domowego; usługi budowlane 

43. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "HAWA" Jan Walczak 
hurtowa sprzedaż paliw, dystrybucja oleju opałowego, hurtowa sprzedaż olejów i 
smarów, stacje paliw 

44. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Lers" L.Czerwiński, R.Stolarz sp. j. produkcja artykułów spożywczych i napojów 
45. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRAPEX" S.A. handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi 
46. "Scanclimber" Sp. z o.o. produkcja podestów ruchomych masztowych, dźwigów oraz platform dostępowych 
47. ”Sofex” Mirosław Gąsior sp. j. produkcja mebli 
48. Towarzystwo Inwestycyjne "NEST" Sp. z o.o. usługi finansowe, działalność hotelarsko – konferencyjno –wypoczynkowa 
49. Transport Ciężarowy "Trans - Englert" usługi transportowe 
50. Usługi Motoryzacyjne Tacho – Tech Hieronim Gośka stacja kontroli pojazdów 
51. "Woker" Wojciechowski Leonard sprzedaż akcesoriów lakierniczych i autochemii samochodowej 
52. Zakłady Chemiczne "Gamix" Barbara Grajek produkcja chemii gospodarczej, samochodowej oraz kosmetyków 

53. 
Zakład Ogólnobudowlany Specjalność Pokrywanie i Termoizolacja 
Dachów J.W.R. Pankowscy sp. j. 

wykonawstwo pokryć dachowych 

54. Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy "Zet Be" produkcja wyrobów cukierniczych 
55. Zakład Produkcji Obuwia "Maciejka" produkcja obuwia 
56. Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody 
57. Zakład Wykonawstawa Sieci Energetycznych "Energo – Tech" wykonywanie instalacji elektrycznych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku i dokumentów rejestrowych  
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Załącznik 7 – Strona główna portalu gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego 
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Załącznik 8 – Reklama w czasopiśmie „Welcome to Poznań & Wielkopolska” 
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