
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a 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 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274,
z 2000 r. Nr 66, poz. 788 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 331
i Nr 107, poz.1172) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 441,93 ha, po∏o˝onych na terenach gminy
miasta Legnica, gminy miasta Polkowice, mia-
sta Lubin, gminy miasta Z∏otoryja, gminy Gro-
madka i gminy Legnickie Pole.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ z tytu∏u realizacji nowej inwestycji
ze zwolnienia od podatku dochodowego
na podstawie przepisów ustawy z dnia
15 lutego 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, Nr 103, poz. 1100, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324,
z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «ustawà
o podatku dochodowym od osób praw-
nych», lub na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104,
poz. 1104, Nr 117, poz.1228 i Nr 122,
poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764,
Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «usta-
wà o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych», zwolnienie stanowi pomoc re-
gionalnà udzielanà w celu wspierania no-
wych inwestycji, w rozumieniu art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warun-
kach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu po-
mocy publicznej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 60, poz. 704, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1363 i z 2002 r. Nr 41, poz. 363).

2. WielkoÊç pomocy regionalnej, o której mo-
wa w ust.1, stanowi iloczyn maksymalnej
intensywnoÊci pomocy ustalonej dla dane-
go obszaru, zgodnie z § 3 ust. 2 z uwzgl´d-
nieniem § 7 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie po-
mocy regionalnej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 28, poz. 306), i kosztów kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia tà pomocà. 

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, sà wy-
datki inwestycyjne, o których mowa w § 6,
z tym ˝e:

1) wydatki na zakup gruntów lub prawa
wieczystego u˝ytkowania gruntów —
nie mogà przekroczyç 5% ca∏kowitych
wydatków inwestycyjnych, 

2) wydatki na budowle i budynki — nie mo-
gà przekroczyç 40% ca∏kowitych wydat-
ków inwestycyjnych, 

3) wydatki na pozosta∏e Êrodki trwa∏e,
zwiàzane z realizacjà nowej inwestycji —
nie mogà przekroczyç 70% ca∏kowitych
wydatków inwestycyjnych

— przy czym suma procentowych udzia-
∏ów sk∏adników wymienionych w pkt 1—3
nie mo˝e przekroczyç 100%.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3, mogà
byç podwy˝szone maksymalnie o 25%, je-
˝eli przedsi´biorca poniesie wydatki na za-
kup wartoÊci niematerialnych i prawnych
zwiàzanych z uzyskaniem patentów, zaku-
pem licencji oraz nieopatentowanej wie-
dzy technicznej, technologicznej lub z za-
kresu organizacji i zarzàdzania, jednak nie
wi´cej ni˝ o wartoÊç poniesionych wydat-
ków na zakup tych wartoÊci, pod warun-
kiem ˝e wartoÊci niematerialne i prawne
b´dà:

1) wykorzystywane wy∏àcznie przez przed-
si´biorc´ otrzymujàcego pomoc regio-
nalnà, 

2) nabyte od osoby trzeciej na warunkach
nieodbiegajàcych od normalnych prak-
tyk inwestycyjnych,

3) w∏asnoÊcià przedsi´biorcy przez okres
co najmniej 5 lat.

5. Zwolnienie od podatku dochodowego
przys∏uguje, poczàwszy od miesiàca,
w którym przedsi´biorca poniós∏ wydatki
inwestycyjne, a˝ do wyczerpania  regio-
nalnej pomocy inwestycyjnej, pod warun-
kiem ˝e nie przeniesie w jakiejkolwiek for-
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mie w∏asnoÊci sk∏adników majàtku, z któ-
rymi by∏y zwiàzane wydatki inwestycyjne
— przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia
do ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz war-
toÊci niematerialnych i prawnych, w rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodo-
wym.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ ze zwolnienia od podatku dochodo-
wego na podstawie przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób praw-
nych lub na podstawie przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych z tytu∏u tworzenia nowych miejsc pra-
cy, zwolnienie stanowi pomoc regionalnà
udzielanà w celu wspierania tworzenia no-
wych miejsc pracy zwiàzanych z danà in-
westycjà, w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach do-
puszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorców. 

2. WielkoÊç pomocy regionalnej, o której mo-
wa w ust.1, stanowi iloczyn maksymalnej
intensywnoÊci pomocy ustalonej na da-
nym obszarze, zgodnie z § 3 ust. 2
z uwzgl´dnieniem § 7 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w spra-
wie pomocy regionalnej dla przedsi´bior-
ców, i ponoszonych przez przedsi´biorc´
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnia-
nych pracowników, na które sk∏adajà si´
koszty pracy brutto pracowników, powi´k-
szone o wszystkie obowiàzkowe p∏atnoÊci
zwiàzane z ich zatrudnianiem. 

3. Zwolnienie od podatku dochodowego
przys∏uguje, poczàwszy od miesiàca, w któ-
rym przedsi´biorca poniós∏ koszty pracy, a˝
do wyczerpania pomocy regionalnej na za-
trudnienie, pod warunkiem utrzymania no-
wo utworzonych miejsc pracy przez okres
5 lat.”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 wyrazy „WielkoÊç zwolnionego docho-
du okreÊla si´ wy∏àcznie w odniesieniu do” za-
st´puje si´ wyrazami „Zwolnienia, o których
mowa w § 3 i 4, przys∏ugujà wy∏àcznie z tytu∏u”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „z dnia 15 lutego
1992 r.” oraz wyrazy „(Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324)”;

5) w szczegó∏owym opisie granic i terenu legnickiej
specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcym za-
∏àcznik do rozporzàdzenia, wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

a) opis granic i terenu „Obszaru Lubin” otrzymuje
brzmienie:

„Obszar Lubin

Miasto Lubin obr´b nr 9, arkusz mapy 3, dzia∏ka
numer 136/21 o powierzchni 2,7905 ha.

Pó∏nocno-wschodnia granica dzia∏ki biegnie od
punktu granicznego 7773 po∏o˝onego na grani-
cy ulicy Niepodleg∏oÊci w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim przez punkty 7774, 7775, 7776, 638,
7698. W punkcie tym skr´ca w kierunku pó∏noc-
nym do punktów 7699, 7700, 7701, 7702, na-
st´pnie skr´ca w kierunku wschodnim do punk-
tu 7703 po∏o˝onego na granicy rzeki Zimnicy
i dalej biegnie w kierunku po∏udniowym przez
punkty 7704, 7705, 7706 i do punktu 7773 opisa-
nego jako pierwszy. 

Miasto Lubin obr´b nr 9, arkusz mapy 3, dzia∏ki
numer 136/13, 136/15, 136/24, 136/26, 136/29,
144/2, 146/446 i 146/448, o ∏àcznej powierzchni
25,0423 ha. 

Pó∏nocno-wschodnia granica dzia∏ki biegnie od
punktu granicznego numer 7861 w kierunku po-
∏udniowym przez punkt 5597 do punktu 7860,
nast´pnie skr´ca w stron´ zachodnià, przebie-
gajàc przez punkty 7859, 7854, 7853, 691, 7843.
W punkcie 7843 zmienia kierunek na pó∏nocny
i biegnie przez punkty 7844, 7845, 7846, 7847,
7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7715, 7716 do
punktu 7717 po∏o˝onego na po∏udniowej grani-
cy ulicy Niepodleg∏oÊci. Od punktu 7717 biegnie
po∏udniowà granicà ulicy w kierunku wschod-
nim przez punkty 7779, 7778, 645, 7777, 7735,
7736 do opisanego na poczàtku punktu granicz-
nego 7861.”, 

b) na koƒcu dodaje si´ opis granic i terenu Obsza-
ru Legnickie Pole w brzmieniu:

„Obszar Legnickie Pole:

Gmina Legnickie Pole obr´b Nowa WieÊ Le-
gnicka, arkusz mapy 2, dzia∏ki numer 417, 418,
419, 420, 421 o ∏àcznej powierzchni 60,2400 ha.
Po∏udniowa granica dzia∏ki biegnie od punktu
granicznego numer 1 w kierunku pó∏nocnym li-
nià ∏amanà w oÊmiu odcinkach prostych do
punktu granicznego numer 9 poprzez punkty
graniczne numer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wzd∏u˝ dzia∏ki
PKP o numerze ewidencyjnym 4 (szlak kolejo-
wy Legnica–Jaworzyna Âlàska). W punkcie gra-
nicznym numer 9 granica skr´ca i biegnie w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim linià ∏amanà
w trzech odcinkach prostych do punktu granicz-
nego numer 12 przez punkty graniczne numer
10 i 11 skrajem szosy Legnica–Legnickie Pole.
W punkcie granicznym numer 12 granica skr´-
ca i biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
linià prostà do punktu granicznego numer 13
skrajem drogi polnej o numerze ewidencyj-
nym 24.

Od punktu granicznego numer 13 granica bie-
gnie linià prostà do punktu granicznego nu-
mer 14, przecinajàc rów o numerze ewidencyj-
nym 26. Od punktu granicznego numer 14 gra-
nica biegnie linià ∏amanà w dziesi´ciu odcin-

Dziennik Ustaw Nr 64 — 4557 — Poz. 583



kach prostych do punktu granicznego numer 24
poprzez punkty graniczne numer 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 skrajem drogi polnej o nume-
rze ewidencyjnym 25. W punkcie granicznym
numer 24 granica skr´ca i biegnie w kierunku
zachodnim linià ∏amanà w szeÊciu odcinkach
prostych do punktu granicznego numer 1 po-
przez punkty graniczne numer 25, 26, 27, 28, 29
skrajem drogi o numerze ewidencyjnym 290.”

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwe-
stycyjnych — na obszarze w∏àczonym do strefy rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.
Nr 107, poz.1172) oraz niniejszym rozporzàdzeniem —
nie stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci pomo-
cy publicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy
otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych
na terenie strefy okreÊlonym przed dokonaniem zmian
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia

1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274, z 2000 r.
Nr 66, poz. 788 i z 2001 r. Nr 30, poz. 331). 

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia le-
gnickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz niniejsze-
go rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´te-
go z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarach, o które powi´kszono obszar strefy rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz niniej-
szym rozporzàdzeniem. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a 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) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia ∏ódzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289
i Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66, poz. 789 oraz z 2001 r.
Nr 30, poz. 332 i Nr 107, poz. 1173) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 337,2 ha po∏o˝onych na terenach miasta
Ozorkowa, miasta Zgierza, miasta ̧ odzi, gminy
Ksawerów, miasta Kutna, miasta ¸´czycy, mia-
sta Tomaszowa Mazowieckiego, miasta Ra-
domska, miasta Rawy Mazowieckiej, miasta
Sieradza.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ z tytu∏u realizacji nowej inwestycji ze
zwolnienia od podatku dochodowego na

podstawie przepisów 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, Nr 103, poz. 1100, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324,z 2001 r.
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190
i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253), zwanej dalej «ustawà o podatku
dochodowym od osób prawnych», lub na
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lip-
ca 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, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,
poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «usta-
wà o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych», zwolnienie stanowi pomoc regio-
nalnà udzielanà w celu wspierania nowych
inwestycji, w rozumieniu art. 8 ust. 2 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach
dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy


