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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 sierpnia 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego. 

Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 25 wrze
śnia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. 
U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 
444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, 
poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, 
poz. 547 oraz z 1995 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 
października 1991 r. w sprawie zasad przyznawania 

prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego (Dz. 
U. Nr 112, poz. 482, z 1992 r. Nr 87, poz. 438, z 1993 r. 
Nr 78, poz. 366 oraz z 1994 r. Nr 117, poz. 558) w § 6 
wyrazy "w latach 1991-1994" zastępuje się wyrazami 
"w latach 1991-1995". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 

526 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 września 1995 r. 

w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. 

Na podstawie art. 4 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. 1. Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną 
w Mielcu pod nazwą "SPECJALNA STREFA EKONO
MICZNA EURO-PARK MIELEC", zwaną dalej "strefą". 

2. Teren i granice strefy określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 

3. Strefę ustanawia się na gruntach stanowiących 
w dniu wejścia w życie rozporządzenia własność Skar
bu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym 
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warsza
wie, oraz na gruntach stanowiących w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia własność Skarbu Państwa, 

których użytkownikami wieczystymi są osoby prawne 
wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat. 

5. Jako zarządzającego strefą ustanawia się Agen
cję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. 

§ 2. Użyte w ro ;: porządzeniu określenia oznaczają: 

1) wydatki inwestycyjne - faktycznie poniesione po 
dniu uzyskania zezwolenia wydatki nie zwrócone 
podmiotowi w jakiejkolwiek formie, pomniejszone 
o naliczony podatek od towarów i usług oraz o po-

datek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w 
części podlegają odliczeniu od należnego podatku 
od towarów i usług, dokonane na: 
a) zakup i montaż przyjętych przez podmiot do 

prowadzenia działalności gospodarczej natere
nie strefy fabrycznie nowych maszyn i urzą
dzeń, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodza
jową środków trwałych Głównego Urzędu Sta
tystycznego, do grupy 3-6 i 8 oraz środków 
transportu zaliczonych do grupy 7 tej klasyfika
cji, z wyjątkiem samochodów osobowych, 

b) zakup, budowę lub rozbudowę połoźonych na 
terenie strefy budynków i budowli zaliczonych, 
zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwa
łych Głównego Urzędu Statystycznego, do gru
py 1 podgrupa 10 i 11, podgrupa 12 rodzaj 123, 
podgrupa 13, do grupy 2 podgrupa 20 i 22-24, 
podgrupa 25 rodzaj 258, podgrupa 26-27, pod
grupa 29 rodzaj 293 i 296, 

c) wytworzenie we własnym zakresie maszyn 
i urządzeń, o których mowa pod lit. a), przyję
tych przez podmiot do prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie strefy, 

d) spłatę określonej w umowie najmu lub dzierża
wy albo w umowie o podobnym charakterze 
wartości składników majątku, o których mowa 
pod lit. a) i b), jeżeli środki te, zgodnie z rozpo
rządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 
1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów 
najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątko
wych do składników majątku stron tych umów 
(Dz. U. Nr 28, poz. 129), zaliczane są do składni
ków majątku najemcy, dzierżawcy albo używa-
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jącego i zostały przyjęte do prowadzenia dzia
łalności gospodarczej na terenie strefy, 

2) towar wytworzony na terenie strefy - towar uzy
skany w wyniku wytworzenia, obróbki lub prze
tworzenia na terenie strefy, jeżeli wartość - po
mniejszona o podatek od towarów i usług -
wszystkich użytych do jego wytworzenia materia
łów (składników, surowców, komponentów, czę
ści) nie wytworzonych na terenie strefy oraz usług 
nie wykonanych na jej terenie nie przekracza 70% 
zapłaconej za towar ceny pomniejszonej o poda
tek od towarów i usług, 

3) przychody z eksportu towarów wytworzonych na 
terenie strefy - faktycznie uzyskane w roku podat
kowym obroty z eksportu towarów wytworzonych 
na terenie strefy w rozumieniu ustawy z dnia 8 
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz 
o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, 
poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 
670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231), 

4) przychody z eksportu usług wykonanych na tere
nie strefy - faktycznie uzyskane w roku podatko
wym obroty z eksportu usług wykonanych na tere
nie strefy, w rozumieniu ustawy, o której mowa 
w pkt 3, z tytułu naprawy, uszlachetnienia, przero
bu lub przetworzenia towarów będących przed
miotem przywozu na polski obszar celny na czas 
oznaczony, • 

5) dochód - dochód ustalony zgodnie z art. 26 ust. 1 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo
wym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 
416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 
113, poz. 547, Nr 90, poz. 419, Nr 123, poz. 602, Nr 
126, poz. 624 i 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) albo 
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. 
Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, 
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, 
poz. 602, Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 
25, Nr 86, poz. 433 i Nr 96, poz. 478), 

6) pracownicy - osoby zatrudnione przez podmiot, 
po dniu utworzenia strefy, na podstawie stosunku 
pracy w danym miesiącu roku podatkowego, któ
rych liczbę ustala się w przeliczeniu na pełne etaty 
jako średnią zatrudnienia w całym miesiącu, 

7) podmiot - osoba fizyczna lub osoba prawna pro
wadząca działalność gospodarczą, w rozumieniu 
odrębnych przepisów, wyłącznie na terenie strefy. 

§ 3. Na terenie strefy wyłącza się prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ma
teriałów wybuchowych, wyrobu, rozlewu i przetwa
rzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, wyro
bów tytoniowych, a także ośrodków gier określonych 
w przepisach o grach losowych i zakładach wzajem
nych. 

§ 4. Nie wymaga zezwolenia, o którym mowa 
wart. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 600), zwanego dalej "zezwoleniem", prowadze-

nie na terenie strefy następujących rodzajów działal
ności gospodarczej: 

1) usług instalowania, napraw, konserwacji i remon
tu maszyn, urządzeń i innych rzeczy, wykorzysty
wanych do prowadzenia działalności gospodar
czej na terenie strefy, oraz przedmiotów osobiste
go użytku, 

2) robót budowlanych określonych w sekcji F Klasyfi
kacji wyrobów i usług Głównego Urzędu Staty
stycznego, zwanej dalej "KWiU", 

3) usług w zakresie handlu, naprawy pojazdów me
chanicznych, motocykli oraz artykułów użytku oso
bistego i domowego, usług hoteli i restauracji, 
określonych w sekcjach G i H KWiU, 

4) usług transportowych i magazynowych określo

nych w sekcji I KWiU, z wyjątkiem przewozów lot
niczych pasażerskich i towarowych pozarozkłado
wych (podkategoria 62.20.10 i 62.20.20) oraz usług 
w zakresie prac przeładunkowych, magazynowa
nia i przechowywania towarów (grupa 63.1), 

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług zwią
zanych z nieruchomościami, wynajmem i prowa
dzeniem działalności gospodarczej, określonych 
w sekcjach J i K KWiU, z wyjątkiem usług badaw
czo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodni
czych i technicznych (grupa 73.1), 

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony 
narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjal
nej, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
usług komunalnych, pozostałych socjalnych i oso
bistych usług świadczonych w gospodarstwach 
domowych, usług świadczonych przez organizacje 
i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach 
L-Q KWiU. 

§ 5. 1. W okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez 
podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy, 
lecz nie dłużej niż do końca 15 roku od dnia jej ustano
wienia, dochód podmiotu uzyskany z działalności go
spodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od po
datku dochodowego: 

1) w wysokości stanowiącej równowartość kwoty 
wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, 
lub 

2) w wysokości odpowiadającej połowie kwoty przy
chodów z eksportu towarów wytworzonych na te
renie strefy lub eksportu usług wykonanych na te
renie str~fy, lub 

3) w wysokości 10% dochodu uzyskanego odrębnie 
w każdym miesiącu: 
a) z tytułu zatrudnienia w tym samym miesiącu 

każdych 10 pracowników, maksymalnie do wy
sokości 100% dochodu, 

b) jeżeli w tym samym miesiącu podmiot zatrud
nia mniej niż 10 pracowników. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dochód 
podmiotu uzyskany z działalności gospodarczej okre
ślonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodo-
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wego w całości, w wypadku gdy wydatki inwestycyjne 
przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 2 mln 
ECU, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu 
ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Pol
skiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków. 
Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca nastę
pującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wy
datki inwestycyjne w wysokości przekraczającej tę 
kwotę, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na któ
ry została ustanowiona strefa. 

3. W razie: 

1) dokonania przedpłat (zadatków) na poczet wydat
ków określonych w § 2 pkt 1 lit. a) i bl, uznaje się 
je za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, 
w którym następuje przeniesienie własności 

składników majątkowych wymienionych w tych 
przepisach, 

2) zawarcia umowy sprzedaży ratalnej lub umowy, 
w której termin płatności został określony na dzień 
póżniejszy niż dzień zawarcia tej umowy, za wydat
ki inwestycyjne uznaje się również poszczególne 
raty lub zapłatę ceny w roku faktycznego ich po
niesienia. 

4. Za dzień rozpoczęcia przez podmiot działalności 
gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wysta
wienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży towa
rów wytworzonych na terenie strefy lub usług wyko
nanych na jej terenie. 

§ 6. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio po upły
wie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwo
ta zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym 
roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez 
podmiot z działalności gospodarczej określonej w ze
zwoleniu . 

§ 7. 1. Zwolnienie od podatku, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 1, przysługuje w miesiącu następują
cym po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki 
inwestycyjne, aż do wyczerpania zwolnienia, nie dłu
żej jednak niż do upływu okresu, na który została usta
nowiona strefa, z zastrzeżeniem § 6. 

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 5 
ust. 1 pkt 2, przysługuje w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym podmiot uzyskał przychody z eks
portu towarów wytworzonych na terenie strefy lub 
eksportu usług wykonanych na jej terenie. Jeżeli poło
wa kwoty przychodów z eksportu towarów wytworzo
nych na terenie strefy lub eksportu usług wykonanych 
na jej terenie przekracza dochód uzyskany w miesiącu, 
w którym przysługuje zwolnienie, różnica podlega 
zwolnieniu aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do 
upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, 
z zastrzeżeniem § 6. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do 
zwolnień określonych w § 6. 

§ 8. Podmiot może korzystać ze zwolnień, o któ-

rych mowa w § 5 i 6, przy rozliczaniu .zaliczek na poda
tek dochodowy. 

§ 9.1. Podmiot prowadzący działalność gospodar
czą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do 
zwolnień, o których mowa w § 5 i 6, może podwyższać 
stawki amortyzacji środków trwałych służących do 
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
strefy przy zastosowaniu współczynników nie wyż
szych niż 4 w trybie określonym w rozporządzeniu Mi
nistra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie 
amortyzacji środków trwałych oraz wartości niemate
rialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środ
ków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34 i Nr 73, poz. 362). 

2. Podwyższenie stawek amortyzacji, o którym mo
wa w ust. 1, stosuje się do maszyn i urządzeń zaliczo
nych do grupy 3-6 i 8 według Klasyfikacji rodzajowej 
środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego 
oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wy
łączeniem samochodów osobowych, przyjętych do 
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
strefy po dniu uzyskania zezwolenia. 

§ 10. Podmiot prowadzący działalność określoną 
w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień, o któ
rych mowa w § 5 i 6, może wydatki na zakup wartości 
niematerialnych i prawnych, związanych bezpośred
nio z działalnością gospodarczą prowadzoną na tere
nie strefy, zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzy
skania przychodów w roku podatkowym, w którym 
wydatki te faktycznie zostały poniesione. W tym wy
padku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od 
tych wartości niematerialnych i prawnych. 

§ 11. 1. Podmiot, który prowadził działalność go
spodarczą na terenie, na którym następnie ustanowio
no strefę, może nadal prowadzić działalność gospo
darczą na jej terenie bez zezwolenia, z wyłączeniem 
działalności określonej w § 3. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może ubie
gać się o zezwolenie, jeżeli: 

1) poniósł po dniu ustanowienia strefy na jej terenie 
wydatki inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 
25% łącznej wartości środków trwałych tego pod
miotu według ich stanu na dzień ustanowienia 
strefy albo 

2) w okresie ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio po
przedzających dzień złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia osiągnął wzrost przychodów ze sprze
daży wyrobów wytworzonych lub usług wykona
nych na terenie strefy wyższy o więcej niż 15% po
nad wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon
sumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za ten okres, w porówna
niu z okresem poprzednich 6 miesięcy, albo 

3) w okresie ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio po
przedzających dzień złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia zwiększył zatrudnienie przy prowadze
niu działalności gospodarczej na terenie strefy co 
najmniej o 15%, lecz nie mniej niż o 10 pracowni-
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ków w porównaniu z okresem poprzednich 6 mie
sięcy. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może, po uzy
skaniu zezwolenia, korzystać ze zwolnień od podatku, 
o których mowa w § 5 i 6, albo preferencji, o których 
mowa w § 9 i 10, z tym że: 

1) prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 
pkt 2, przysługuje w wysokości tej części uzyska
nych w danym roku podatkowym przychodów 
z eksportu towarów wytworzonych na terenie stre
fy lub eksportu usług wykonanych na jej terenie, 
która przewyższa wysokość tych przychodów uzy
skanych w roku podatkowym poprzedzającym rok, 
w którym podmiot uzyskał zezwolenie, 

2) przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 3, uwzględnia się wyłącznie osoby 
zatrudnione po uzyskaniu zezwolenia. 

§ 12. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 5 i 6, i pre
ferencje, o których mowa w § 9 i 10, nie przysługują 
podmiotowi w okresie korzystania z ulg, odliczeń 
i zwolnień w podatku dochodowym, określonych 
w odrębnych przepisach. 

2. Podmiot, któremu przysługują ulgi, odliczenia 
i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w od
rębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i 
począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować 
te ulgi, odliczenia i zwolnienia, może korzystać ze 
zwolnień określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia zrezygnuje 
z tych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich 
obowiązywania. 

3. Po wykorzystaniu prawa do ulg, odliczeń i zwol
nień w podatku dochodowym, określonych wodręb
nych przepisach, podmiotowi nie przysługuje z tego 
samego tytułu prawo do zwolnień, o których mowa 
w § 5 i 6, ani do preferencji, o których mowa w § 9 i 10. 

4. Podmiot dokonuje wyboru jednej z podstaw 
zwolnienia określonych w § 5 ust. 1 i o wybranej pod
stawie zawiadamia niezwłocznie wydającego zezwole
nie oraz urząd skarbowy właściwy w sprawach podat
ku dochodowego. Wybrana podstawa zwolnienia nie 
może być zmieniona w ciągu roku podatkowego. 

§ 13. 1. Podmiot traci prawo do zwolnień, o któ
rych mowa w § 5 i 6, jeżeli w roku podatkowym, w któ
rym z niego skorzystał, lub przed upływem trzech lat 
licząc od końca roku podatkowego, w którym zakoń
czył korzystanie ze zwolnień: 

1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości 
we wpłatach podatków stanowiących dochody bu
dżetu państwa, składek na ubezpieczenie społecz
ne oraz składek na Fundusz Pracy, 

2) przeniesie w jakiejkolwiek formie własność skład
ników majątkowych, o których mowa w § 2 pkt 1, 
z którymi związane były zwolnienia od podatku; 
nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku 
przekształcenia formy prawnej, łączenia lub po
działu podmiotów, a także przeniesienia własności 
tych składników majątkowych, w stosunku do któ
rych nastąpiło zrównanie sumy odpisów amorty
zacyjnych z ich wartością początkową w rozumie
niu przepisów, o których mowa w § 9 ust. 1, 

3) ustaną okoliczności do zaliczania środków trwa
łych przyjętych do odpłatnego korzystania na pod
stawie umów najmu, dzierżawy lub umów o po
dobnym charakterze do składników jego majątku 
w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 
pkt 1 lit. d), 

4) maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 
pkt 1 lit. a), zostaną oddane do prowadzenia dzia
łalności gospodarczej poza terenem strefy, 

5) otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiej
kolwiek formie, 

6) zostanie postawiony w stan likwidacji, z wyjątkiem 
przedsiębiorstwa likwidowanego w trybie i na za
sadach określonych w przepisach o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych, lub zostanie ogło
szona jego upadłość. 

2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mo
wa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do zwiększenia 
podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnio
nego od podatku, a w razie poniesienia straty - do jej 
zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnień. 

§ 14. Zwalnia się od podatku dochodowego od 
osób prawnych dochody Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A. z siedzibą w Warszawie w części wydatkowanej 
w roku podatkowym lub roku po nim następującym na 
cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości 
lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalno
ści gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację 
i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej 
na jej terenie. 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 

Załączniki do rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 5 września 1995 r. (poz. 526) 

Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC 

Wszystkie wymienione w niniejszym opisie działki 
ewidencyjne położone są w obrębie Mielec Przemy
słowy. Począwszy od pkt nr 1 zlokalizowanego w połu-

dniowo-zachodnim narożniku działki 141/1 granica ob
szaru specjalnej strefy skonomicznej (SSE) biegnie 
w kierunku zachodnim przez główną bramę wjazdową 



Dziennik Ustaw Nr 107 - 2531 - Poz. 526 

i dalej wzdłuż ogrodzenia terenu przemysłowego bę
dącego jednocześnie południowymi granicami dzia
łek 150/5, 171/7, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9 
do pkt nr 2 zlokalizowanego w południowo-zachodnim 
narożniku działki 188/9 i dalej biegnie wzdłuż połu
dniowych granic działek o numerach 180/5, 180/3 
i przecinając tory bocznicy kolejowej do 
Elektrociepłowni dochodzi wzdłuż południowej grani
cy działki 184 do pkt nr 3 zlokalizowanego w 
południowo-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt 
nr 3 granica biegnie w kierunku północnym zachodnią 
granicą działki nr 184 będącą jednocześnie granicą 
terenu przemysłowego i dochodzi do pkt nr 4 zlokali
zowanego w północno-zachodnim narożniku działki 
184. Od pkt nr 4 granica przecina tor bocznicy kolejo
wej do Elektrociepłowni i biegnie dalej w kierunku pół
nocnym zachodnią granicą działki 203/6, będącą jed
nocześnie granicą terenu przemysłowego, a następnie 
przecina tor bocznicy kolejowej do H7 i dalej biegnie 
zachodnią granicą działki nr 203/5, przecina tor boczni
cy na teren przemysłowy i dalej biegnąc zachodnią 
granicą działki 203/4, stanowiącą jednocześnie granice 
terenu przemysłowego, dochodzi do pkt nr 5 zlokali 
zowanego w północno-zachodnim narożniku działki 
203/4. Od pkt nr 5 granica skręca w kierunku 
północno-zachodnim wzdłuż ogrodzenia terenu prze
mysłowego będącego jednocześnie południowo
zachodnią granicą działki 196 do pkt nr 6 zlokali
zowanego w północno-zachodnim narożniku działki 
196. Od pkt nr 6 granica biegnie w kierunku zachod
nim wzdłuż ogrodzenia południowymi granicami 
działek 34/7, 32/2, 32/1, 31, 28 do pkt nr 7 i dalej 
granicą działki nr 29 przez punkty o numerach od 8 do 
12. Od pkt nr 12 granica biegnie w kierunku północno
-zachodnim wzdłuż ogrodzenia będącego jednocze
śnie granicą terenu lotniska, południową granicą 
działki 28 do pkt 13. Od pkt nr 13 w narożniku ogro
dzenia lotniska przy ul. Kosmonautów, będącego jed
nocześnie południowo-zachodnim narożnikiem dział
ki 26/2, granica skręca w kierunku północnym do pkt 
nr 14 stanowiącego punkt graniczny miasta Mielca 
i wsi Chorzelów w gminie Mielec. Od pkt nr 14 grani
ca obszaru SSE biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska 
będącego jednocześnie granicą miasta Mielca i wsi 
Chorzelów w gminie Mielec granicami działek 26/1, 
30,22,12/4 przez punkty o numerach 15,16,17,18,19 
do punktu nr 20 stanowiącego punkt graniczny wsi 
Chorzelów w gminie Mielec ze wsią Ławnica w gmi
nie Tuszów Narodowy i miasta Mielca. Od pkt nr 20 
granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogro
dzenia lotniska będącego jednocześnie granicą mia
sta Mielca i wsi lawnica w gminie Tuszów Narodo
wy, północną granicą działki 12/4 do punktu nr 21 
i dalej w kierunku południowym do punktu o numerze 
22. Od pkt nr 22 granica biegnie w kierunku wschod
nim wzdłuż ogrodzenia lotniska północną granicą 
działki 6 i dalej przez punkty o numerach od 23 do 25, 
który stanowi punkt graniczny wsi lawnica w gminie 
Tuszów Narodowy ze wsią Trześń w gminie Mielec 
i miasta Mielca. Od pkt nr 25 granica biegnie w kie
runku wschodnim wzdłuż ogrodzenia lotniska będą
cego jednocześnie granicą miasta Mielca i wsi Trześń 
w gminie Mielec, północną granicą działki 6 i docho
dzi do pkt nr 26 stanowiącego punkt graniczny wsi 

Trześń w gminie Mielec i miasta Mielca. Od pkt nr 26 
granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogro
dzenia będącego jednocześnie granicą terenu lotni
ska północną granicą działki 6 do pkt nr 27 stanowią
cego północno-wschodni narożnik terenu lotniska bę
dącego jednocześnie północno-wschodnim narożni
kiem działki 6. Od pkt nr 27 granica skręca w kierunku 
południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia lotniska 
będącego jednocześnie granicą terenu lotniska 
i wschodnią granicą działki 6 do punktu nr 28 stano
wiącego punkt graniczny działki nr 4 i dalej przez 
punkty o numerach od 29 do 35 wzdłuż granic działek 
3 i 4. Od pkt nr 35 stanowiącego południowo-wschod
ni narożnik działki nr 6 granica obszaru SSE biegnie 
wzdłuż ogrodzenia lotniska południową granicą dział
ki 6 przez punkty o numerach od 36 do 40. Od pkt nr 
40 granica biegnie wzdłuż zachodnich granic działek 
nr 45, 44, 73/2 do pkt nr 41 i dalej wzdłuż południowej 
granicy działki nr 73/2 do pkt nr 42. Od pkt nr 42 gra
nica biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschod
niej granicy działki nr 44 do pkt nr 43 położonego 
w północno-wschodnim narożniku działki nr 46. Od 
pkt nr 43 granica SSE biegnie w kierunku południo
wym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 46 będącej 
jednocześnie granicą drogi do bazy KPRD, do punktu 
nr 44 i dalej południową granicą działki nr 46 do pkt 
nr 45. Od pkt nr 45 granica biegnie wzdłuż ul. Wojska 
Polskiego granicami działek 77, 78, 80 będącymi jed
nocześnie granicą terenu przemysłowego przez punk
ty o numerach 46 do 50. Od pkt nr 50 granica biegnie 
w kierunku południowym wzdłuż ogrodzenia wschod
nią granicą działki 94 do pkt nr 51 będącego południo
wo-wschodnim narożnikiem działki 94. Od pkt nr 51 
granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie 
wzdłuż ogrodzenia będącego jednocześnie granicą te
renu przemysłowego południowymi granicami dzia
łek 94,82/2,82/1,102, 136/1, 137/5, 137/2, 140, 141/2, 
141/3, 141/1 i dochodzi do pkt nr 1 zlokalizowanego w 
południowo-zachodnim narożniku działki 141/1, od 
którego opis rozpoczęto. 

Począwszy od pkt nr 52 zlokalizowanego w środku 
istniejącej bramy wjazdowej do Elektrociepłowni, 
leżącego jednocześnie na północnej granicy działki 52, 
granica obszaru SSE biegnie w kierunku wschodnim 
wzdłuż ściany budynku portierni i dalej wzdłuż 
ogrodzenia Elektrociepłowni od ul. Wojska Polskiego 
północną granicą działki 52 do pkt nr 53 zlokali
zowanego w północno-wschodnim narożniku 

ogrodzenia Elektrociepłowni i działki nr 52 i dalej 
północną granicą działki nr 51 do pkt nr 54 zlokali
zowanego w północno-wschodnim narożniku działki 
nr 51. Od pkt nr 54 granica biegnie w kierunku 
południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 51 
do pkt nr 55 zlokalizowanego w południowo-wschod
nim narożniku działki nr 51 i dalej w kierunku zachod
nim wzdłuż południowej granicy działki 51 do pkt nr 
56 zlokalizowanego w południowo-zachodnim 
narożniku działki nr 51 będącego jednocześnie 
południowo-wschodnim narożnikiem ogrodzenia 
Elektrociepłowni. Od pkt nr 56 granica obszaru SSE 
biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia 
Elektrociepłowni stanowiącego jednocześnie 
południową granicę działki nr 52 do pkt nr 57 zlokali
zowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 
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nr 52 i ogrodzenia Elektrociepłowni. Od pkt nr 57 
gran ica biegnie wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni w 
kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 52 
do pkt nr 58 zlokalizowanego w północno-zachodnim 
narożniku działki nr 52 i ogrodzenia Elektrociepłowni. 
Od pkt nr 58 granica biegnie w kierunku wschodnim 
wzdłuż ogrodzenia Elektrociepłowni do pkt nr 52, od 
którego opis rozpoczęto. 

Począwszy od pkt nr 59 zlokalizowanego w 
północno-wschodnim narożniku działki nr 63 granica 
SSE biegnie w kierunku połudn iowym wzdłuż granicy 
działk i nr 63 przez punkty o numerach 60, 61, 62 
stanowiące jednocześnie punkty graniczne działki nr 
63 do pkt nr 59, od którego opis rozpoczęto. 

Począwszy od punktu nr 63 zlokalizowanego w 
północno-zachodnim naroż niku ogrodzenia terenu 
po byłej bazie RPBP stanowiącego jednocześnie 

punkt narożny granicy działki nr 69 granica SSE 
biegnie wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim 
do pkt nr 64. Od pkt nr 64 stanowiącego północno
wschodni narożnik ogrodzenia i granicy działki nr 69 
granica skręca w kierunku południowym i biegnie 
wzdłuż ogrodzenia i wschodn iej granicy działki 69 
do pkt nr 65 stanowiącego południowo-wschodni 
narożnik dz i ałki 69. Od pkt nr 65 granica biegnie w 
kierunku zachodnim p rzez punkty o numerach 66, 
67, 68, 69 stanow i ące jednocześnie południową 
granicę działki nr 69 do pkt nr 70. Od pkt nr 70 grani
ca biegnie w kier unku północnym wzdłuż 
ogrodzenia stanowiącego jednocześnie zachodnią 
granicę działk i nr 69 do pkt nr 63, od którego opis 
rozpoczęto. 

Ogólny obszar terenu SSE wyrosi 574,8580 ha 

Załącznik nr 2 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, KTÓRE SĄ UŻYTKOWNIKAMI WIECZYSTYMI GRUNTÓW 

1. Wytwórn ia Aparatury Wtryskowej PZL-Mielec 
Sp. z 0 .0. 

2. Wytwórnia Silników PZL-Mielec Sp. z 0.0. 

3. Wytwórnia Pojazdów Melex PZL-Mielec Sp. 
z 0 .0. 

4. Elektroc i epłownia PZL-Mielec Sp. z 0 .0 . 

5. Fabryka Samochodów Gepard Sp. z 0 .0. 

6. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Mie
lec S.A. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 września 1995 r. 

w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu lądowych min przeciwpiechotnych. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 
oraz :3 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) oraz 
w związku z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego Na
rodów Zjednoczonych nr 48/75K z dnia 16 grudnia 
1993 r. i nr 49/750 z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
moratorium na eksport lądowych min przeciwpiechot
nych zarządza się, co następuje : 

§ 1. Do dnia 1 stycznia 1998 r. ustanawia s i ę zakaz 
wywozu z Rzeczypospol itej Polskiej lądowych m in 
przeciwpiechotnych, które nie posiadają urządzeń 

umożliwiających ich wykrywanie detektorami elektro
magnetycznymi oraz mechanizmów samoniszczących 
lub samoneutralizujących i są określone kodem PCN 
9306 90 10 O Taryfy celnej. stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia Rady Minist rów z dnia 13 czerwca 
1995 r. w sprawie ceł na towary p rzywożone z zagrani
cy (Dz. U. Nr 72, poz. 357) . 

§ 2. Rozporządzen i e wchodzi w życi e po upływie 
14 dni od dnia ogłosze nia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 
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