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6) stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowa
nych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony, 

7) stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć 
i działalności planowanej na terenie strefy. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki: w z. A. Skowrońska-Łuczyńska 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 27 stycznia 1998 r. 

w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie 

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 paż
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powierza się Pomorskiej Agencji Rozwoju Re
gionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, jako zarządzają
cemu Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zwaną 
dalej "strefą", udzielanie w imieniu Ministra Gospo
darki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodar
czej na terenie strefy. 

§ 2. Zezwolenia na prowadzenie działalności go
spodarczej w strefie, wydawane z zastosowaniem 
przepisu § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia Słup
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, 
poz. 905), mogą być wydawane wyłącznie po porozu
mieniu z Ministrem Gospodarki. 

§ 3. Powierza się Pomorskiej Agencji Rozwoju Re
gionalnego S.A. wykonywanie bieżącej kontroli dzia
łalności przedsiębiorców na terenie strefy, przewidzia
nej dla organu koncesyjnego w przepisach o koncesjo
nowaniu działalności gospodarczej, w zakresie zgod
ności działalności prowadzonej przez przedsiębiorców 
na terenie strefy z zezwoleniami, o których mowa 
w § 1. 

§ 4. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
przekazuje Ministrowi Gospodarki kwartalną informa
cję o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń nie
zwłocznie po ich udzieleniu. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Gospodarki: w z. A. Skowrońska-Łuczyńska 

105 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 27 stycznia 1998 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny 
zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców, na terenie 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice". 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Przetargi lub rokowania przeprowadza Spe
cjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A., zwa
na dalej "zarządzającym". 

2. O wyborze trybu ustalania podmiotów, które uzy
skają zezwolenie, decyduje zarządzający. 

§ 2. 1. Przetargi lub rokowania są podejmowane na 
podstawie publicznego zaproszenia. 

2. Celem przetargu lub rokowań jest ustalenie 
przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia 
gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu 
przyczyniają się do osiągnięcia celów ustanowienia 
strefy. 

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu lub rokowań za
rządzający powołuje komisję w składzie co najmniej 
czteroosobowym. 


