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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. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118,
poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Powierza si´ ¸ódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej S.A. z siedzibà w ¸odzi, jako zarzàdzajàce-
mu ¸ódzkà Specjalnà Strefà Ekonomicznà, zwanà da-
lej „strefà”, udzielanie w imieniu ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki zezwoleƒ na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej na terenie strefy.

§ 2. Powierza si´ ¸ódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej S.A. wykonywanie kontroli realizacji wa-
runków zezwoleƒ, o których mowa w § 1.

§ 3. ¸ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 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
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Gospodarki: W. Pawlak

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie powierzenia „¸ódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej” S.A. udzielania zezwoleƒ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz wykonywania bie˝àcej
kontroli dzia∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie ¸ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej
kontroli (Dz. U. Nr 67, poz. 700), które traci moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosownie do
brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
Nr 118, poz. 746).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 2 lipca 2009 r.

w sprawie powierzenia ¸ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleƒ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli

realizacji warunków zezwolenia

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).


