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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia

2008 r. ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, wprowadza do jej

tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 5 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "działalność innowacyjna w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania

działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723)"

zastępuje się wyrazami "działalność polegająca na uruchomieniu wytwarzania nowych

lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług,";

2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. Do postępowań w sprawach o udzielenie, cofnięcie lub zmianę zezwoleń na

prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, wszczętych i

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się

przepisy dotychczasowe.";

3) w art. 4 wyrazy "zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych

wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 4, art. 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy" zastępuje się

wyrazami "zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych

wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 4, art. 5a ust. 1, art. 9 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1

ustawy".
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia

2008 r. ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, postanowił

wprowadzić do niej trzy poprawki.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy nowelizowanej w brzmieniu nadanym jej przez

Sejm, część strefy może być ustanowiona na gruntach stanowiących własność podmiotu

innego niż zarządzający, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub związek

komunalny, jeżeli w wyniku inwestycji na terenie strefy będzie prowadzona działalność

innowacyjna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach

wspierania działalności innowacyjnej. Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał, że przepis ten

wymaga zmiany z dwóch powodów. Po pierwsze, konieczne jest wyeliminowanie odesłania

do uchylanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności

innowacyjnej. Po drugie - odesłanie do pełnej definicji określenia "działalność innowacyjna"

zawartej w nowej ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej jest

zbyt szerokie i nieadekwatne do działalności prowadzonej na terenie specjalnych tref

ekonomicznych.

 Poprawką nr 2 Senat dodał do ustawy przepis przejściowy rozstrzygający o sposobie

zakończenia postępowań w sprawach o udzielenie, cofnięcie lub zmianę zezwoleń na

prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, wszczętych w czasie obowiązywania

dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia ich zastąpienia nowymi normami.

Poprawka ta jest konsekwencją zmiany zawartej w art. 1 pkt 8 noweli i w opinii Izby czyni

zadość zasadom wynikającym z art. 2 Konstytucji RP (zasada pewności prawa, zasada

zaufania obywatela do stanowionego prawa, zasady przyzwoitej legislacji) oraz wytycznym

Zasad techniki prawodawczej.

Poprawka nr 3 doprecyzowuje przepis przejściowy czasowo utrzymujący w mocy

akty wykonawcze wydane na podstawie delegacji zmienianych ustawą.


