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wtórzyć je w innym terminie. Z tytułu unieważnienia 
przetargu lub odstąpienia od rokowań oferentom nie 
przysługują żadne roszczenia przeciwko zarządzające
mu. 

§ 10. Wszelkie informacje o wymaganiach, wyja
śnienia oraz inne informacje, a także dokumenty zwią

zane z przetargiem lub rokowaniami, udostępniane są 
na równych zasadach wszystkim przedsiębiorcom 
ubiegającym się o zezwolenie. 

§ 11. Czynności komisji , o której mowa w § 3, mają 
charakter poufny. Przedsiębiorca, któremu udostęp
niono specyfikację, o której mowa w § 6, nie może bez 
zgody zarządzającego ujawniać informacji uzyskanych 
w związku z przetargiem lub rokowaniami. 

§ 12. Z przetargu lub rokowań komisja sporządza 
protokół i przedkłada go właściwemu organowi zarzą
dzającego w celu podjęcia ostatecznej decyzji. 

§ 13. Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospo
darczych, które mają być podjęte na terenie strefy, po
winna być dokonana na podstawie następujących kry
teriów: 

1) przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej 
oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalnoś
ci, której prowadzenie planuje na terenie strefy, 

2) wartości i warunków realizacji przedsięwzięć' go
spodarczych, w tym inwestycji, planowanych na 
terenie strefy, 

3) udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury 
gospodarczej w strefie, 

4) udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym ko
operacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na 
terenie strefy i w jej otoczeniu, 

5) zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowa
nych na teren ie strefy z celami rozwoju strefy oraz 
przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi 
lub planowanymi na terenie strefy przez innych 
przedsiębiorców, 

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 Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Wisłosan" 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 s i ę , co następuje: 

§ 1. Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
z siedzibą w Warszawie, jako zarządzającemu Tarno
brzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną "Euro-Park 
Wisłosan", zwaną dalej "strefą " , udzielanie w imieniu 
Ministra Gospodarki zezwoleń na prowadzenie działal 
ności gospodarczej 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 Tar
nobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. 
Nr 135, poz. 907), mogą być wydawane wyłącznie po 
porozumieniu z Ministrem Gospodarki. 

§ 3. Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
wykonywanie bieżącej kontroli działalności przedsię
biorców na terenie strefy, przewidzianej dla organu 
koncesyjnego w przepisach o koncesjonowaniu dzia
łalności gospodarczej, w zakresie zgodności działal 
ności prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie 
strefy z zezwoleniami, o których mowa w § 1. 

§ 4. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przekazuje 
Ministrowi Gospodarki kwa rtalną informację o funk
cjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń niezwłocznie 
po ich udzieleniu . 

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

Minister Gospodarki: w z. A. Skowrońska-Łuczyńska 


