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obejmującą swym zakresem warunki działania wymie
nione w § 2 ust. 3 i w § 3 ust. 3, przysługują marże han
dlowe - hurtowa i detaliczna, określone zgodnie 
z przepisami niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Nie uznaje się za nieprawidłową kwotę realizo
wanej marży wyliczoną zgodnie z przepisami niniejsze
go zarządzenia, jeżeli przekroczenie tej marży wynika z: 

1) korekty wartości celnej o przyrost kursu walutowe
go Narodowego Banku Polskiego (kurs sprzedaży) 
w dniu sprzedaży towaru w stosunku do kursu 
przyjętego przy odprawie celnej, 

2) uzyskanych i udokumentowanych rabatów, bonifi
kat i upustów. 

§ 6. Przy sprzedaży ze szczebla hurtu do szczebla 
detalu towarów zakupionych przed dniem wejścia 
w życie niniejszego zarządzenia, w przypadku gdy 
w obrocie towarowym występuje kilku pośredników 
na szczeblu hurtu, działających zgodnie z § 2 ust. 4 i 5, 
i jeżeli łączna, wykorzystana już przez podmioty szcze
bla hurtu, stawka procentowa marży hurtowej jest 
równa lub wyższa niż 14,3%, ostatni podmiot szczebla 
hurtu dokonuje sprzedaży do obrotu detalicznego po 
cenie zakupu. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 15 grudnia 1995 r. 

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie SPE

CJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC oraz ustalenia zakresu tej kontroli. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
z siedzibą w Warszawie, jako zarządzającemu SPE
CJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ EURO-PARK MIE
LEC, zwaną dalej "strefą", udzielanie w imieniu Mini
stra Przemysłu i Handlu zezwoleń na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie strefy. 

§ 2. Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
wykonywanie bieżącej kontroli działalności podmio
tów gospodarczych na terenie strefy, przewidzianej dla 

organu koncesyjnego w przepisach o koncesjonowa
niu działalności gospodarczej, w zakresie zgodności 
prowadzonej przez podmioty gospodarcze na terenie 
strefy działalności gospodarczej z zezwoleniami, o któ
rych mowa w § 1. 

§ 3. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przekazuje 
Ministrowi Przemysłu i Handlu comiesięczną informa
cję o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń nie
zwłocznie po ich udzieleniu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: K. Ścierski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 15 grudnia 1995 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń 
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie 

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Zarządzenie określa sposób przeprowadzania, 
zasady i warunki rokowań oraz kryteria oceny zamie-

rzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają 
być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie 
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK 
MIELEC, zwanej dalej "strefą". 

§ 2. Przeprowadza się rokowania podejmowane na 
podstawie publicznego zaproszenia w celu ustalenia 

.. 


