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USTAWA

z dnia 16 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121,
poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustanawianie, ∏àczenie, znoszenie stref oraz zmia-
na ich obszaru”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 wyrazy „Ministra Przemys∏u i Handlu”
zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki uzgodniony z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego”,

b) w ust. 2 i 3 wyrazy „Minister Przemys∏u i Han-
dlu” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki”,

c) w ust. 4:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przedmioty dzia∏alnoÊci gospodarczej, na
które nie b´dzie wydawane zezwolenie,
o którym mowa w art. 16 ust. 1,”

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wielkoÊç pomocy publicznej udzielanej
przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏al-
noÊç gospodarczà na terenie strefy na
podstawie zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1,”

— dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) szczegó∏owe warunki uznawania wydat-
ków za wydatki poniesione na inwestycj´
na terenie strefy, a tak˝e ich minimalnà
wysokoÊç.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Ministrów, okreÊlajàc dopuszczalnà
wielkoÊç pomocy publicznej w poszczegól-
nych strefach, uwzgl´dnia nast´pujàce kry-
teria:

1) poziom bezrobocia w regionie oddzia∏y-
wania strefy,

2) poziom produktu krajowego brutto na jed-
nego mieszkaƒca regionu, w którym usy-
tuowana jest strefa,

3) skal´ problemów regionu, zwiàzanych
z koniecznoÊcià restrukturyzacji dawnych
okr´gów przemys∏owych, strukturalnà re-
cesjà oraz degradacjà spo∏ecznà w rozu-
mieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.

o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28,
poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403,
Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66,
poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108,
poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162,
poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 31, poz. 384, Nr 48, poz. 550, Nr 70,
poz. 820 i Nr 106, poz. 1118).”;

3) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki
uzgodniony z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rozwoju regionalnego, w drodze
rozporzàdzenia, mo˝e znieÊç stref´
przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a
ona ustanowiona, zmieniç jej obszar
lub po∏àczyç strefy, z tym ˝e ∏àczny ob-
szar wszystkich stref nie mo˝e przekro-
czyç dotychczas ustalonego ∏àcznego
obszaru stref.

2. Zniesienie strefy nie mo˝e nastàpiç
w okresie, w którym pozostaje w mocy
choçby jedno zezwolenie wydane na
podstawie art. 16 ust. 1.

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie
stosuje si´, gdy obszar, na którym
przedsi´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç
gospodarczà na podstawie zezwolenia,
zostanie w∏àczony do obszaru innej
strefy z zachowaniem prawa przedsi´-
biorcy do zwolnieƒ podatkowych na
dotychczasowych warunkach.

4. Zmniejszenie obszaru strefy nie mo˝e
dotyczyç nieruchomoÊci, na których
prowadzona jest dzia∏alnoÊç na podsta-
wie zezwolenia wydanego zgodnie
z art. 16 ust. 1, chyba ˝e przedsi´biorca
prowadzàcy tam dzia∏alnoÊç na podsta-
wie zezwolenia wyrazi na to zgod´.”;

4) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

„Zarzàdzanie strefà i zwolnienia podatkowe”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Zarzàdzajàcym mo˝e byç wy∏àcznie spó∏ka
akcyjna lub spó∏ka z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià, w stosunku do której Skarb
Paƒstwa albo samorzàd województwa po-
siada wi´kszoÊç g∏osów, które mogà byç
oddane na walnym zgromadzeniu lub
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zgromadzeniu wspólników, oraz jest
uprawniony do powo∏ywania i odwo∏ywa-
nia wi´kszoÊci cz∏onków jej zarzàdu.”;

6) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do sk∏adu rady nadzorczej spó∏ki b´dàcej za-
rzàdzajàcym, w stosunku do której Skarb Paƒ-
stwa posiada wi´kszoÊç g∏osów, które mogà
byç oddane na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników, powo∏uje si´ naj-
wy˝ej 7 osób, w tym:

1) po jednym przedstawicielu: ministra w∏a-
Êciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, Pre-
zesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów oraz wojewody — jako przedstawi-
cieli Skarbu Paƒstwa,

2) najwy˝ej trzech przedstawicieli jednostek
samorzàdu terytorialnego, które majà
udzia∏y lub akcje w tej spó∏ce.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do sk∏adu rady nadzorczej spó∏ki b´dàcej
zarzàdzajàcym, w stosunku do której samo-
rzàd województwa posiada wi´kszoÊç g∏o-
sów, które mogà byç oddane na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólni-
ków, powo∏uje si´ najwy˝ej 7 osób, w tym:
1) czterech przedstawicieli samorzàdu wo-

jewództwa,
2) przedstawiciela ministra w∏aÊciwego do

spraw gospodarki,
3) najwy˝ej dwóch przedstawicieli jedno-

stek samorzàdu terytorialnego, z wy∏à-
czeniem samorzàdu województwa, które
majà udzia∏y lub akcje w tej spó∏ce.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do sk∏adu rady nadzorczej, o której mowa

w ust. 1 i 1a,  nie mo˝e byç powo∏ana osoba,
która jest cz∏onkiem w∏adz lub pracownikiem
przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç
gospodarczà na terenie strefy lub pozostaje
z takim przedsi´biorcà w zwiàzku, o którym
mowa w art. 11 ust. 4—8 ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,
Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958 i Nr 103,
poz. 1100).”;

7) w art. 8 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organ w∏aÊciwy na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)
mo˝e powierzyç zarzàdzajàcemu organizacj´
i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieru-
chomoÊci po∏o˝onych na terenie strefy.”;

8) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „Minister Przemys∏u i Han-
dlu” zast´puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki w uzgodnieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw rozwoju regionalnego”;

9) w art. 10 w ust. 2 i w art. 18 u˝yte w ró˝nych przy-
padkach wyrazy „Minister Przemys∏u i Handlu” za-
st´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach
wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki”;

10) art. 12 i art. 13 otrzymujà brzmienie:

„Art. 12. Dochody uzyskane z dzia∏alnoÊci gospo-
darczej prowadzonej na terenie strefy
w ramach zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub
osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà sà zwolnione od podatku
dochodowego, odpowiednio na zasadach
okreÊlonych w przepisach o podatku do-
chodowym od osób prawnych lub w prze-
pisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych. WielkoÊç zwolnieƒ podatko-
wych okreÊlajà rozporzàdzenia Rady Mi-
nistrów ustanawiajàce strefy z zachowa-
niem zasad okreÊlonych w ustawie z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopusz-
czalnoÊci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60,
poz. 704).

Art. 13. W okresie, na jaki ustanowiono stref´, za-
sady i wielkoÊç pomocy publicznej udzie-
lanej przedsi´biorcom na podstawie usta-
wy nie mogà ulec zmianie na niekorzyÊç
przedsi´biorców posiadajàcych wa˝ne ze-
zwolenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1,
z zastrze˝eniem art. 19.”;

11) skreÊla si´ art. 14;

12) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na terenie strefy uprawniajàce do korzysta-
nia z pomocy publicznej”;

13) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Podstawà do korzystania z pomocy pu-
blicznej, udzielanej zgodnie z ustawà,
jest zezwolenie na prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej na terenie danej
strefy, uprawniajàce do korzystania
z pomocy publicznej, zwane dalej «ze-
zwoleniem». 

2. Zezwolenie okreÊla przedmiot dzia∏al-
noÊci gospodarczej oraz warunki doty-
czàce w szczególnoÊci:

1) zatrudnienia przez przedsi´biorc´
przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci go-
spodarczej na terenie strefy przez
okreÊlony czas okreÊlonej liczby pra-
cowników,

2) dokonania przez przedsi´biorc´ in-
westycji na terenie strefy o wartoÊci
przewy˝szajàcej okreÊlonà kwot´.

3. Zezwolenie mo˝e byç udzielone, je˝eli:
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1) na terenie strefy istniejà warunki do
prowadzenia dzia∏alnoÊci, którà za-
mierza podjàç przedsi´biorca ubie-
gajàcy si´ o zezwolenie, w szczegól-
noÊci zakres zamierzonej dzia∏alno-
Êci jest zgodny z planem rozwoju
strefy, o którym mowa w art. 9, a za-
rzàdzajàcy strefà dysponuje wolny-
mi terenami, obiektami lub pomiesz-
czeniami, które sà niezb´dne do pro-
wadzenia takiej dzia∏alnoÊci,

2) podj´cie dzia∏alnoÊci na terenie stre-
fy jest uzasadnione stopniem przy-
czynienia si´ zamierzonej dzia∏alno-
Êci do osiàgni´cia celów okreÊlonych
w planie rozwoju strefy, o którym
mowa w art. 9.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki udziela, cofa i zmienia zezwolenie.
Cofni´cie i zmiana zezwolenia nast´pu-
je na warunkach okreÊlonych w art. 19
ust. 2—4.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
zasi´ga opinii zarzàdzajàcego strefà
przed wydaniem decyzji w sprawie
udzielenia, cofni´cia lub zmiany zezwo-
lenia.

6. Do post´powania w sprawie udzielania,
cofania i zmiany zezwolenia stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178
oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, 
poz. 1193).”;

14) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustalenie przedsi´biorców, którzy uzyskujà
zezwolenie, nast´puje w drodze przetargu
lub rokowaƒ podj´tych na podstawie pu-
blicznego zaproszenia.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
przeprowadzenia, zasady i warunki przetar-
gu lub rokowaƒ, a tak˝e kryteria oceny za-
mierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodar-
czych, które majà byç podj´te przez przed-
si´biorców na terenie strefy, odr´bnie
w odniesieniu do ka˝dej strefy, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci stopieƒ, w jakim wiel-
koÊç, przedmiot i charakter ekonomiczny
planowanych przez przedsi´biorc´ przed-
si´wzi´ç gospodarczych na terenie strefy
i warunków ich realizacji przyczynià si´ do
osiàgni´cia celów ustanowienia strefy
okreÊlonych w planie rozwoju strefy.”,

c) w ust. 2:

— wyrazy „Minister Przemys∏u i Handlu” zast´-
puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki”,

— wyrazy „przepisu art. 20 ust. 1 w cz´Êci doty-
czàcej powierzenia zarzàdzajàcemu udziela-
nia zezwoleƒ” zast´puje si´ wyrazami „prze-
pisu art. 20 ust. 1 pkt 1”,

d) skreÊla si´ ust. 3;

15) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Zezwolenie wygasa z up∏ywem okresu,
na jaki ustanowiona zosta∏a strefa, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Zezwolenie wygasa w dniu wyczerpa-
nia przys∏ugujàcego przedsi´biorcy
zwolnienia, o którym mowa w art. 12,
i spe∏nienia warunków okreÊlonych
w zezwoleniu.

3. Zezwolenie mo˝e byç cofni´te albo za-
kres lub przedmiot dzia∏alnoÊci okre-
Êlony w zezwoleniu mo˝e zostaç ogra-
niczony, je˝eli przedsi´biorca:

1) zaprzesta∏ na terenie strefy prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, na
którà posiada∏ zezwolenie, lub

2) ra˝àco uchybi∏ warunkom okreÊlo-
nym w zezwoleniu, lub

3) nie usunà∏ uchybieƒ stwierdzonych
w toku kontroli, o której mowa
w art. 18, w terminie do ich usuni´cia
wyznaczonym w wezwaniu ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki mo˝e, na wniosek przedsi´biorcy, po
zasi´gni´ciu opinii zarzàdzajàcego stre-
fà, zmieniç zezwolenie, z tym ˝e ustale-
nie dla przedsi´biorcy korzystniejszych
ni˝ dotychczasowe warunków prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej mo˝e
nastàpiç, je˝eli niemo˝noÊç ich dotrzy-
mania jest spowodowana wykazanymi
przez przedsi´biorc´ okolicznoÊciami
od niego niezale˝nymi, rozszerzenie
zaÊ przedmiotu dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w zezwoleniu mo˝e nastàpiç tylko z za-
chowaniem warunków okreÊlonych
w art. 16 ust. 3. Zmiana warunków ze-
zwolenia nie mo˝e dotyczyç obni˝enia
okreÊlonego w zezwoleniu poziomu za-
trudnienia, o którym mowa w art. 16
ust. 2 pkt 1.

5. Na wniosek przedsi´biorcy minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki stwier-
dza, w drodze decyzji, wygaÊni´cie ze-
zwolenia.”;

16) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo-
˝e, w drodze rozporzàdzenia, powierzyç za-
rzàdzajàcemu:

1) udzielanie, w jego imieniu, zezwoleƒ,
o których mowa w art. 16 ust. 1, uwzgl´d-
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niajàc potrzeb´ zapewnienia bezpoÊred-
niego kontaktu inwestorów z zarzàdzajà-
cym strefà oraz wspó∏prac´ z jednostkami
samorzàdu terytorialnego,

2) wykonywanie, w jego imieniu, bie˝àcej
kontroli dzia∏alnoÊci przedsi´biorców,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci przedmiot
dzia∏alnoÊci oraz termin rozpocz´cia dzia-
∏alnoÊci w terminie okreÊlonym w zezwo-
leniu, limity zatrudnienia, a tak˝e nak∏ady
inwestycyjne.”,

b) w ust. 2:

— wyrazy „ o której mowa w ust. 1” zast´puje
si´ wyrazami „o której mowa w ust. 1 pkt 2”, 

— wyraz „zarzàdzeniu” zast´puje si´ wyrazem
„rozporzàdzeniu”,

c) w ust. 3:

— wyrazy „Ministra Przemys∏u i Handlu” zast´-
puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki”,

— wyrazy „o których mowa w art. 19 ust. 2” za-
st´puje si´ wyrazami „o których mowa
w art. 19 ust. 3”;

17) w art. 24:

a) w ust. 1 i w ust. 3 wyrazy „Minister Skarbu Paƒ-
stwa” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊci-
wy do spraw Skarbu Paƒstwa”,

b) w ust. 1 wyrazy „Ministra Gospodarki” zast´pu-
je si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24,
poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35
i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14,
poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193,
z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95,
poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85,
poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106,
poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133,
poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852 i Nr 74, poz. 855) skre-
Êla si´ art. 602.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816 i Nr 104, poz. 1104) w art. 21:

1) w ust. 1 dodaje si´ pkt 63a w brzmieniu:

„63a) dochody podatników, z zastrze˝eniem
ust. 5a—5c, uzyskane z dzia∏alnoÊci gospo-
darczej prowadzonej na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej na podstawie zezwole-

nia, o którym mowa w art.16 ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz.
600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 117, poz. 1228), przy czym wiel-
koÊç pomocy publicznej udzielanej w formie
niniejszego zwolnienia nie mo˝e przekroczyç
wielkoÊci pomocy publicznej dla przedsi´-
biorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifi-
kujàcych si´ do uzyskania pomocy w naj-
wi´kszej wysokoÊci, zgodnie z zasadami za-
wartymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.
o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowa-
niu pomocy publicznej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 60, poz. 704), w tym z zasadami ku-
mulacji oraz udzielania pomocy publicznej
w okreÊlonych sektorach.”;

2) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5c w brzmieniu:

„5a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a,
przys∏uguje podatnikowi wy∏àcznie z tytu∏u
dochodów uzyskanych z dzia∏alnoÊci gospo-
darczej prowadzonej na terenie strefy.

5b. W razie cofni´cia zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwol-
nienia i jest obowiàzany do zap∏aty podatku za
ca∏y okres korzystania ze zwolnienia podatko-
wego.

5c. W razie wystàpienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiàzany do
zwi´kszenia podstawy opodatkowania o kwo-
t´ dochodu, w odniesieniu do którego utraci∏
prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia
straty do jej zmniejszenia o t´ kwot´ — w roz-
liczeniu zaliczki za miesiàc, w którym utraci∏ to
prawo, a gdy utrata prawa nastàpi∏a w ostat-
nim miesiàcu roku podatkowego — w rocz-
nym rozliczeniu podatku.”

Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958
i Nr 103, poz. 1100) w art. 17:

1) w ust. 1 dodaje si´ pkt 34 w brzmieniu:

„34) dochody, z zastrze˝eniem ust. 4—6, uzyskane
z dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej na
podstawie zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 117,
poz. 1228), przy czym wielkoÊç pomocy pu-
blicznej udzielanej w formie tego zwolnienia
nie mo˝e przekroczyç wielkoÊci pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorcy, dopuszczalnej dla
obszarów kwalifikujàcych si´ do uzyskania
pomocy w najwi´kszej wysokoÊci, zgodnie
z zasadami zawartymi w ustawie z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalno-
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Êci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704),
w tym z zasadami kumulacji oraz udzielania
pomocy publicznej w okreÊlonych sekto-
rach.”; 

2) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34,
przys∏uguje podatnikowi wy∏àcznie z tytu∏u do-
chodów uzyskanych z dzia∏alnoÊci gospodar-
czej prowadzonej na terenie strefy.

5. W razie cofni´cia zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwol-
nienia i jest obowiàzany do zap∏aty podatku za
ca∏y okres korzystania ze zwolnienia podatko-
wego.

6. W razie wystàpienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 5, podatnik jest obowiàzany do
zwi´kszenia podstawy opodatkowania o kwot´
dochodu, w odniesieniu do którego utraci∏ pra-
wo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty
do jej zmniejszenia o t´ kwot´ — w rozliczeniu
zaliczki za miesiàc, w którym utraci∏ to prawo,
a gdy utrata prawa nastàpi w ostatnim miesià-
cu roku podatkowego — we wst´pnym rocz-
nym rozliczeniu podatku.”

Art. 5. 1. Przedsi´biorcy, którzy przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy uzyskali zezwolenia na podstawie
art. 16 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, zachowujà
przez okres wa˝noÊci zezwolenia prawo do zwolnieƒ
i preferencji podatkowych okreÊlonych w art. 12 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujà-
cym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. W zakresie zwolnieƒ i preferencji podatkowych
przys∏ugujàcych przedsi´biorcom, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 12—14 i 19 ustawy
wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiàzujàcym
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 6. 1. Rada Ministrów dostosuje przepisy rozpo-
rzàdzeƒ wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, do zmian wynikajàcych z prze-
pisów niniejszej ustawy.

2. Rozporzàdzenia, o których mowa w ust. 1, wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 2 i art. 6, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 grudnia 2000 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at przeznaczonych na dop∏aty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dop∏at do
cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2001 r.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 26 sierpnia
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekszta∏ceniach w∏a-
snoÊciowych w przemyÊle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98,
poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121,
poz. 770) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Op∏aty przeznaczone na dop∏aty do eksportu
producentom cukru, w ramach kwoty B, wnoszone
przez podmioty nabywajàce cukier od producentów
cukru na zaopatrzenie rynku krajowego w okresie od
dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r., wy-
noszà 1,5% wartoÊci zakupionego cukru.

§ 2. Dop∏ata do eksportu 1 tony cukru stanowi ilo-
raz ∏àcznej kwoty zgromadzonych od dnia 1 stycznia
2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. Êrodków, o których
mowa w § 1, powi´kszonej o nie wykorzystane Êrodki
na dop∏aty producentom cukru w okresie od dnia 
1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. i pomniej-
szonej o kwoty wyp∏acone w okresie od dnia 1 stycznia
2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. producentom cukru

przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, zwanà dalej „Agencjà”, na mocy tytu∏ów wyko-
nawczych wydanych w sprawach o rozstrzygni´cie
sporu o wielkoÊç dop∏at do eksportu cukru, i iloÊci wy-
eksportowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2001 r. cukru, w ramach kwoty B,
z zastrze˝eniem § 3 i 6.

§ 3. Dop∏ata do eksportu 1 tony cukru dla okreÊlo-
nego producenta cukru nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ ró˝ni-
ca mi´dzy minimalnà cenà zbytu cukru na rynku krajo-
wym, obowiàzujàcà w dniu zawarcia pisemnej umowy
sprzeda˝y cukru pomi´dzy eksporterem i importerem,
a Êrednià cenà cukru bia∏ego na gie∏dzie londyƒskiej
w tygodniu poprzedzajàcym zawarcie tej umowy.

§ 4. Dop∏aty dotyczà eksportu cukru wyprodukowa-
nego z buraków cukrowych.

§ 5. 1. Producenci cukru otrzymujà zaliczkowe do-
p∏aty w wysokoÊci 160 z∏ do ka˝dej wyeksportowanej


