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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 kwietnia 1999 r. 

w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
z tytułu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grud
nia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomoderni
zacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego, po
bieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytu
łu przyznania w 1999 r. premii termomodernizacyjnej, 
wynosi 0,5% kwoty przyznanej premii. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 
31 grudnia 1999 r. 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 31 marca 1999 r. 

w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości. 

Na podstawie art. 9 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, 
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan rozwoju Kamiennogórskiej Spe
cjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 

w Kamiennej Górze, stanowiący załącznik do rozporzą
dzenia. 

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

Minister Gospodarki: J. Steinhoff 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 31 marca 1999 r. 
(poz. 328) 

PLAN ROZWOJU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 
MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

I. Wstęp 

Plan rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości określa cele 
ustanowienia strefy oraz działania, środki techniczne 
i organizacyjne, służące osiągnięciu tych celów, obo
wiązki zarządzającego dotyczące działań zmierzających 
do osiągnięcia celów ustanowienia strefy i terminy wy
konania tych obowiązków. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsię
biorczości w Kamiennej Górze została ustanowiona 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 
1997 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 903 i z 1998 r. Nr 121, 
poz. 788), wydanym na podstawie ustawy z dnia 
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekono
micznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668). 

Strefę utworzono w regionie cechującym się wyso
kim poziomem bezrobocia, o zróżnicowanej strukturze 
przemysłu (przemysł lekki, elektromaszynowy, farma-




