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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 

.. 
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podmiotów gospodarczych, których planowane przed
sięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w najwięk
szym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów usta
nowienia strefy. 

§ 3. 1. Rokowania przeprowadza Agencja Rozwoju 
Przemysłu S. A., zwana dalej "zarządzającym". 

2. Czynności dotyczące przeprowadzenia rokowań 
wykonuje wyznaczona przez zarządzającego komisja 
w składzie co najmniej trzyosobowym, zwana dalej 
"komisją"· 

§ 4. Zarządzający zaprasza do rokowań, zamiesz
czając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej 
oraz, jeśli uzna to za celowe, w prasie zagranicznej. 

§ 5. Zaproszenie do rokowań zawiera w szczególno
ści: 

1) nazwę i siedzibę zarządzającego oraz nazwę strefy, 

2) określenie położonego na terenie strefy majątku 
należącego do zakresu rokowań, 

3) informację o zasadach i warunkach udostępnienia 
podmiotom gospodarczym przez zarządzającego 
nieruchomości i innych składników majątkowych 
należących do zakresu rokowań, 

4) informację o kryteriach oceny przedsięwzięć go
spodarczych planowanych na terenie strefy przez 
podmioty gospodarcze ubiegające się o udzielenie 
zezwoleń, o których mowa w § 13, 

5) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istot
nych warunków rokowań oraz cenę specyfikacji, je
żeli jej udostępnienie jest odpłatne, 

6) miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 

§ 6. Specyfikacja, o której mowa w § 5 pkt 5, zawie
ra w szczególności: 

1) szczegółowy opis majątku, którego dotyczą roko
wania, 

2) informację o obowiązującym regulaminie strefy, 

3) kryteria oceny przedsięwzięć gospodarczych plano
wanych na terenie strefy przez podmioty gospo
darcze ubiegające się o udzielenie zezwoleń, o któ
rych mowa w § 13, 

4) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący 
w szczególności informację o dokumentach, jakie 
mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach 
dotyczących ich stanu prawnego, stosunkow wła
snościowych oraz kondycji finansowej, a także in
formację co do sposobu określenia wysokości 
oferowanej opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub 
innej formy odpłatnego udostępnienia przez za
rządzającego nieruchomości lub innych składni
ków majątkowych należących do zakresu roko
wań, 

5) istotne postanowienia umowy lub umów, które 
mają być zawarte z zarządzającym, lub ogólne wa
runki, wzór umowy, jeżeli zarządzający wymaga od 

oferenta, aby zawarł z nim umowę na takich wa
runkach, 

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje 
się jego złożenie, 

7) opis sposobu udzielania przez zarządzającego wy
jaśnień dotyczących specyfikacji warunków roko
wań, 

8) szczegółowy tryb prowadzenia rokowań, 

9) termin, do którego oferent będzie związany ofertą. 

§ 7. Ofertę sporządza się w formie pisemnej w języ
ku polskim; oferta powinna zawierać w szczególności: 

1) nazwę i siedzibę oferenta, nr REGON lub imię, na
zwisko i adres, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, 

2) wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny pla
nowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodar
czych na terenie strefy i warunków ich realizacji 
(np. biznesplan, studium wykonalności itp.), 

3) formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma 
prowadzić działalność gospodarczą na terenie strefy, 

4) wysokość oferowanej opłaty z tytułu dzierżawy, 
najmu bądź innej formy udostępnienia nierucho
mości albo innych składników majątkowych, któ
rych dotyczą rokowania, 

5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 

§ 8. Wyznaczony przez zarządzającego termin skła
dania ofert nie może być krótszy niż 21 dni, licząc od 
dnia ogłoszenia zaproszenia do rokowań. 

§ 9. 1. Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada wy
mogom ustalonym w § 7 zarządzenia lub nie spełnia 
warunków określonych w rozporządzeniu Rady Mini
strów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowie
nia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 
107, poz. 526). Zarządzający niezwłocznie zawiadamia 
oferenta o odrzuceniu jego oferty. 

2. Zarządzający, za zgodą Ministra Przemysłu i Han
dlu, może odstąpić od rokowań i powtórzyć je w innym 
terminie. Z tytułu odstąpienia od rokowań oferentom 
nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zarządzają
cemu. 

§ 10. Wszelkie informacje o wymaganiach, wyja
śnienia oraz inne informacje, a także dokumenty zwią
zane z rokowaniami udostępniane są na równych zasa
dach wszystkim podmiotom gospodarczym ubiegają
cym się o zezwolenie. 

§ 11. Prowadzone rokowania mają charakter pouf
ny. Podmiot, któremu udostępniono specyfikację, 
o której mowa w § 6, nie może bez zgody zarządzające
go ujawniać informacji uzyskanych w związku z roko
wani:ftmi. 

\' 12. Z prowadzonych rokowań komisja sporządza 
protokoły, które przedkłada zarządzającemu w celu 
podjęcia ostatecznej decyzji. 
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§ 13. Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospo
darczych, które mają być podjęte na terenie strefy, po
winna być dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

1) przedmiot i zakres działalności gospodarczej ofe
renta prowadzonej dotychczas oraz działalności, 
której prowadzenie planuje się na terenie strefy, 

2) wartość i warunki realizacji przedsięwzięć gospo
darczych, w tym inwestycji, planowanych na tere
nie strefy, 

3) udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury go
spodarczej, 

4) udział w powiązaniach gospodarczych, w tym ko
operacyjnych, z podmiotami gospodarczymi dzia-

łającymi na terenie strefy i w jej otoczeniu gospo
darczym, 

5) zgodność planowanych przedsięwzięć gospodar
czych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz 
przedsięwzięciami gospodarczymi, realizowanymi 
lub planowanymi na terenie strefy przez inne pod
mioty gospodarcze lub oferentów, 

6) stopień zagrożenia dla środowiska oraz planowane 
przedsięwzięcia w zakresie jego ochrony. 

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

Minister Przemysłu i Handlu: K. Ścierski 

760 

UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 grudnia 1995 r. 

w sprawie rozwiązania okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych powołanych 
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w województwie szczecińskim i województwie wrocławskim. 

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 
maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 
132, poz. 640) oraz art. 1 ust.1 i art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 usta
wy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Se
natu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, 
poz. 224) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Rozwiązuje się okręgowe komisje wyborcze 
i obwodowe komisje wyborcze, powołane dla przepro-

wadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rze
czypospolitej Polskiej w dniu 1 października 1995 r. 
w województwie szczecińskim i w województwie wro
cławskim, w związku z wykonaniem ich ustawowych 
zadań. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
W. Łączkowski 
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UCHWAlA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 18 grudnia 1995 r. 

w sprawie rozwiązania wojewódzkich komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych 
powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 r. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 września 
1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465, z 1993 r. Nr 45, 
poz. 205 oraz z 1995 r. Nr 95, poz. 472) Państwowa Ko
misja Wyborcza uchwala, co następuje: 

bt ·· 

§ 1. Rozwiązuje się wojewódzkie komisje wytltlfuze 
i obwodowe komisje wyborcze, powołane dla PI?epro-

wadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
skiej w 1995 r., w związku z wykonaniem ich ustawo
wych zadań. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: 
W. Łączkowski 


