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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
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, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Powierza si´ Pomorskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego S.A. z siedzibà w S∏upsku, jako zarzàdzajà-
cemu S∏upskà Specjalnà Strefà Ekonomicznà, zwanà
dalej „strefà”, udzielanie w imieniu ministra w∏aÊciwe-
go do spraw gospodarki zezwoleƒ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie strefy.

§ 2. Powierza si´ Pomorskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego S.A. wykonywanie bie˝àcej kontroli dzia-

∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie strefy, w zakresie
spe∏nienia warunków zezwoleƒ, o których mowa
w § 1.

§ 3. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospo-
darki kwartalnà informacj´ o funkcjonowaniu strefy
oraz kopie zezwoleƒ niezw∏ocznie po ich udzieleniu.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: w z. T. Donocik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleƒ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz wykonywania bie˝àcej kontroli dzia∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie S∏up-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” S.A. udzielania zezwoleƒ na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz wykonywania bie˝àcej kontroli dzia∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
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, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Powierza si´ Specjalnej Strefie Ekonomicznej
„Starachowice” S.A. z siedzibà w Starachowicach, ja-
ko zarzàdzajàcemu Specjalnà Strefà Ekonomicznà
„Starachowice”, zwanà dalej „strefà”, udzielanie
w imieniu ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
na terenie strefy.

§ 2. Powierza si´ Specjalnej Strefie Ekonomicznej
„Starachowice” S.A. wykonywanie bie˝àcej kontroli

dzia∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie strefy, w zakre-
sie spe∏nienia warunków zezwoleƒ, o których mowa
w § 1.

§ 3. Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowi-
ce” S.A. przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
gospodarki kwartalnà informacj´ o funkcjonowaniu
strefy oraz kopie zezwoleƒ niezw∏ocznie po ich udzie-
leniu.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: w z. T. Donocik


