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Belgijska firma dywanowa zbuduje fabrykę w
Goleniowie
Na terenie tamtejszego parku przemysłowego powstanie zakład, który będzie wytwarzał przędzę do
produkcji dywanów i chodników.
"Docelowo w fabryce ma pracować około 150 osób. Koszty inwestycji Belgowie szacują na kilka
milionów euro" - poinformował w piątek PAP dyrektor wydziału gospodarki gminnej goleniowskiego
Urzędu Miasta i Gminy Jerzy Wysocki.
Spin-Group wybuduje trzy hale produkcyjne na kupionym od gminy gruncie o powierzchni 6
hektarów. "Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku, ale tzw. rozruch technologiczny
planowany jest na początek przyszłego roku" - dodał Wysocki.
Na terenie liczącego 300 ha Goleniowskiego Parku Przemysłowego inwestują już też inne firmy.
Obok działki należącej do Spin-Group powstanie fabryka mrożonek spółki Elbro, która zacznie
budowę prawdopodobnie na przełomie października i listopada.

Wysocki pytany przez PAP o zainteresowanie kolejnymi inwestycjami na terenie parku powiedział, że
prowadzone są rozmowy z Koreańczykami, którzy chcieliby otworzyć zakład przetwórstwa owoców
morza. O możliwościach zainwestowania w Goleniowie rozmawiają także Chińczycy. W ich
przypadku jednak - jak zaznaczył Wysocki - ewentualny profil planowanej działalności nie jest jeszcze
znany.
Goleniowski Park Przemysłowy działa od około czterech lat.
W zależności od wielkości inwestycji oraz zaangażowania kapitału na jego terenie gmina oferuje
duże zniżki podatkowe. Zwalnia inwestora z podatku od nieruchomości nawet na okres pięciu lat. By
móc liczyć na takie przywileje, trzeba jednak zainwestować od 30 tys. do 150 tys. euro i stworzyć co
najmniej pięć miejsc pracy dla mieszkańców gminy.
PAP
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