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§ 11. Wszelkie informacje o wymaganiach, wyja
śnienia oraz inne informacje, a także dokumenty zwią
zane z przetargiem lub rokowaniami udostępniane są 
na równych zasadach wszystkim podmiotom gospo
darczym ubiegającym się o zezwolenie. 

§ 12. Czynności komisji, o której mowa w § 4, mają 
charakter poufny. Podmiot, któremu udostępniono 
specyfikację, o której mowa w § 7, nie może bez zgody 
zarządzającego ujawnlac informacji uzyskanych 
w związku z przetargiem lub rokowaniami. 

§ 13. Z przetargu lub rokowań komisja sporządza 
protokół i przedkłada go właściwemu organowi zarzą
dzającego w celu podjęcia ostatecznej decyzji. 

§ 14. Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospo
darczych, które mają być podjęte na terenie strefy, po
winna być dokonana na podstawie następujących kry
teriów: 

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

2) wartości i warunków realizacji przedsięwzięć go
spodarczych, w tym inwestycji, planowanych na 
terenie strefy, 

3) udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury 
gospodarczej w strefie, 

4) udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym ko
operacyjnych, z podmiotami gospodarczymi dzia
łającymi na terenie strefy i w jej otoczeniu, 

5) zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowa
nych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz 
przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi 
lub planowanymi na terenie strefy przez inne pod
mioty, 

6) stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowa
nych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony. 

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

Minister Gospodarki: W Kaczmarek 

410 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 

z dnia 27 czerwca 1997 r. 

w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z 0.0. udzielania ze
zwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmio
tów gospodarczych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kon-

troli. 

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 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) 
zarządza się , co następuje: 

§1. Powierza się Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z 0.0. z siedzibą w Wał
brzychu, jako zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną, zwaną dalej "strefą", udzielanie 
w imieniu Ministra Gospodarki zezwoleń na prowadze
nie działalności gospodarczej na te,renie strefy. 

. . 
§ 2. Zezwolenia na działalność gospodarczą w stre-

fie, wydawane i zastosowaniem przepisu zawartego 
w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 
kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej 
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 290), 
mogą być wydawane wyłącznie po porozumieniu z Mi
nistrem Gospodarki. 

§ 3. Powierza się Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z 0.0. wykonywanie 
bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodar
czych na terenie strefy, przewidzianej dla organu kon
cesyjnego w przepisach o koncesjonowaniu działalno
ści gospodarczej, w zakresie zgodności działalności 
prowadzonęj przez podmioty gospodarcze na terenie 
strefy z zezwoleniami, o których mowa w § 1. 

§ 4. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
INVE~T-PARKSp. z 0.0. przekazuje Ministrowi Gospo
darki kwartalną informację o funkcjonowaniu śtrefy 
oraz kopie zezwoleń niezwłocznie, po ic~ udzieleniu. 

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

Minister Gospodarki : W Kaczmarek 




