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7. Etapy rozwoju strefy
Kszta∏towanie i rozwój strefy jest przedsi´wzi´ciem d∏ugofalowym. Plan rozwoju strefy ma wi´c charakter
strategiczny, d∏ugookresowy. Rozwój strefy mo˝na podzieliç na 3 etapy:

Etap

Okres

G∏ówne cele etapu

I

2006—2009

— realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
— realizacja inwestycji wdra˝ania regionalnej strategii innowacji i us∏ug z tym zwiàzanych,
— przyjmowanie inwestorów do strefy,
— gospodarowanie urzàdzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej,
— tworzenie parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i innej infrastruktury wdra˝ania innowacji,
— monitorowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie strefy

II

2010—2012

— osiàgni´cie docelowego poziomu aktywnoÊci gospodarczej i zatrudnienia

III

2013—2017

— przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemys∏owego po wygaÊni´ciu regulacji prawnych dotyczàcych strefy

8. Obowiàzki zarzàdzajàcego
Lp.

Zadanie

Termin wykonania

1

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych i gospodarowanie
praca ciàg∏a
urzàdzeniami infrastruktury technicznej

2

Promocja strefy w kraju i za granicà

3

praca ciàg∏a, nie póêniej ni˝ w ciàgu
Kontrola dzia∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie strefy w zakre3 miesi´cy od up∏ywu terminu realisie spe∏nienia warunków zezwoleƒ
zacji warunku

4

Monitorowanie dzia∏alnoÊci przedsi´biorców w strefie i sporzàco kwarta∏
dzanie informacji o funkcjonowaniu strefy

praca ciàg∏a
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 27 wrzeÊnia 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zawartoÊci o∏owiu, kadmu, rt´ci i chromu szeÊciowartoÊciowego
w opakowaniach
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. Nr 63, poz. 638, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartoÊci o∏owiu, kad———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458.

mu, rt´ci i chromu szeÊciowartoÊciowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 241, poz. 2095) w § 6 ust. 2 otrzymuje
nast´pujàce brzmienie:
„2. Podwy˝szenie maksymalnej sumy zawartoÊci
metali ci´˝kich w opakowaniach, o których mowa
w § 4, stosuje si´ bezterminowo.”.
§ 2. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia stosuje
si´ od dnia 1 lipca 2006 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: J. Szyszko

