
Uzasadnienie 

 

W związku z planami realizacji projektu parku przemysłowego na terenie gminy Kobierzyce 

zachodzi potrzeba wyłączenia przyszłego terenu realizacji inwestycji z obszaru pozostającego 

we właściwości zarządzającego Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK i 

przekazania kompetencji innemu zarządzającemu obszarem - Agencji Rozwoju Przemysłu S. 

A. Powodem wyłączenia jest konieczność stworzenia właściwych warunków do realizacji 

nowej inwestycji. Warunki takie może zapewnić wyłącznie Agencja Rozwoju Przemysła S.A. 

ze względu na posiadane zasoby organizacyjne, techniczne i finansowe.  

Szczególna rola Agencji Rozwoju Przemysłu w rozwoju parku przemysłowego Kobierzyce 

wynika z dwóch podstawowych czynników. Pierwszy wynika, z dotychczasowej aktywności 

Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest założycielem i twórcą parku przemysłowego w gminie 

Kobierzyce. Drugim czynnikiem jest potencjał inwestycyjny - obecnie Agencja Rozwoju 

Przemysłu (m.in. że względu na niedawne podniesienie kapitału zakładowego) powiada 

większy potencjał niż Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park. Agencja 

Rozwoju Przemysłu jest jednocześnie spółką Skarbu Państwa realizującą szczególnie istotne 

projekty inwestycyjne w zakresie produkcji przemysłowej. 

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).  

Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia uzasadnione jest 

ważnym interesem gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest wsparcie gospodarki 

narodowej poprzez pobudzenia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, a zawarte w nim 

przepisy nie sprzeciwiają się zasadom demokratycznego państwa prawnego, gdyż są 

korzystne dla adresatów aktu normatywnego.  

Z uwagi na to, że projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów określających warunki 

wykonywania działalności gospodarczej, nie podlega regulacji określonej uchwałą nr 20 Rady 

Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie 

niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205) 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597), w związku z tym nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 



Przedmiotowy projekt jest zgodny z obowiązującymi regulacjami Unii Europejskiej w tym 

zakresie. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych. 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”. 


