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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

 Powodem wyłączenia wskazanego w rozporządzeniu terenu z obszaru właściwości Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Invest Park jest konieczność stworzenia odpowiednich warunków do realizacji nowej inwestycji w postaci 

powstania parku przemysłowego. Warunki takie może zapewnić  wyłącznie Agencja Rozwoju Przemysła S.A. ze 

względu na posiadane zasoby organizacyjne, techniczne i finansowe. Agencja Rozwoju Przemysła S.A. pozostaje 

zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec  oraz Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną 
EURO-PARK WISŁOSAN. Jednocześnie Agencja Rozwoju Przemysła S.A. jest spółką o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki państwa, a także spółką wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2020 poz. 735). 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

 

Rekomendowanym rozważaniem jest wyłączenie określonego w rozporządzeniu  terenu spod właściwości Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przekazanie go Agencji Rozwoju Przemysłu S. A.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

2 zarządzających obszarami 

(zarządzających  

specjalnymi strefami 

ekonomicznymi) 

Wałbrzyska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna Invest 

Park oraz Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A.  

--- 

 

Dane własne MR Zmiana właściwości 

zarządzających obszarami  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Konsultacje publiczne ze względu na pilność projektu będą trwały trzy dni.  

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             



pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 
założeń 

 

 

Rozporządzenie nie skutkuje konsekwencjami dla budżetu państwa.  

 

 

  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 
założeń  

 

 

 

Rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.  

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 



 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

 

Rozporządzenie nie wpływa na rynek pracy.  

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym i tym samym nie zawiera przepisów upoważniających.  

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie planuje się ewaluacji.  

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 


