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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

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 wa∏brzy-

skiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46,
poz. 290, z 1999 r. Nr 53, poz. 556 oraz z 2001 r. Nr 31,
poz. 355 i Nr 107, poz. 1179)  wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 492,6128 ha, po∏o˝onych na terenach miasta



Wa∏brzych, miasta gminy Nowa Ruda, miasta
gminy K∏odzko, miasta Dzier˝oniów, gminy
Jelcz-Laskowice, gminy ˚arów oraz gminy Ny-
sa.”;

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
mowa w ust.1, stanowi iloczyn maksymal-
nej intensywnoÊci pomocy ustalonej dla
danego obszaru, zgodnie z § 3 ust. 2
z uwzgl´dnieniem § 7 rozporzàdzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie pomocy regionalnej dla przed-
si´biorców (Dz. U. Nr 28, poz. 306), i kosz-
tów kwalifikujàcych si´ do obj´cia tà po-
mocà.

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 wie-
czystego u˝ytkowania gruntów  — nie
mogà przekroczyç 5% ca∏kowitych wydat-
ków 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, zwià-
zane z realizacjà nowej inwestycji — nie
mogà przekroczyç 70% ca∏kowitych wy-
datków 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 regional-
nà,

2) nabyte od osoby trzeciej na warunkach
nieodbiegajàcych od normalnych praktyk
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  regional-
nej pomocy inwestycyjnej, pod warun-
kiem ˝e nie przeniesie w jakiejkolwiek for-
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
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intensywnoÊci pomocy ustalonej na danym
obszarze, zgodnie z § 3 ust. 2 z uwzgl´dnie-
niem § 7 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy
regionalnej dla przedsi´biorców, i ponoszo-
nych przez przedsi´biorc´ dwuletnich kosz-
tów pracy nowo zatrudnianych pracowni-
ków, na które sk∏adajà si´ koszty pracy brut-
to pracowników, powi´kszone o wszystkie
obowiàzkowe p∏atnoÊci zwiàzane z ich za-
trudnianiem. 

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 wa∏brzyskiej
specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcym za-
∏àcznik do rozporzàdzenia, na koƒcu dodaje si´
opis granic i terenu podstrefy Nysa w brzmieniu:

„Podstrefa Nysa

Obr´b—Nysa Ârednia WieÊ 

Granica biegnie w linii prostej od pkt 62 do pkt 61
w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ drogi o nr dz. 78,
a po za∏amaniu w kierunku zachodnim poprzez
pkt 18, 19, 89, 21, 22, 88, 87, 86, 85, 23 do pkt 69,
graniczàc z dzia∏kami  o nr 70, 69, 68, 67, 66 i 65.
W pkt 69 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym,
a nast´pnie zachodnim i biegnie linià ∏amanà po-
przez pkt 135, 134, 133, 140, 139, 138, 137 do
pkt 136. Na odcinkach tych graniczy z drogami
o nr dz. 80 i 81. Po za∏amaniu w pkt 136 biegnie
w kierunku pó∏nocnym poprzez pkt 180, 204,150
do pkt 30, graniczàc z dzia∏kami o nr 35/4, 35/6 i 39.
W pkt 30 za∏amuje si´ i biegnie w kierunku
wschodnim poprzez pkt 287, 286, 285, 1932, 268,
267, 265, 143, 631 do pkt 391, graniczàc z dzia∏ka-
mi nr 48/2, 66/7, 76/3, 75/3, 79/5, 78/6. W pkt 391
skr´ca w kierunku wschodnim i poprzez pkt 390
biegnie do pkt 315, nast´pnie za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie poprzez pkt 316, 392,
262, 393, 394, 395, 396 do pkt 7, graniczàc z dzia∏-
kami nr 78/4, 77/4, 75/2, 76/2, 66/6, 50/3 i 51/4. Da-
lej, od pkt 7 biegnie w kierunku wschodnim do
pkt 345 i skr´ca w kierunku pó∏nocnym, przecho-
dzàc przez pkt 344, 340, 339, 338, 337, 336, 335,
609, 636, 637, 607, 608, 400, 401, 402 do pkt 555.

Na odcinku tym graniczy z dzia∏kami o nr 52/5,
55/5, 97, 57/2, 57/1, 57/3, 58, 59/1. W pkt 555 za∏a-
muje si´ w kierunku wschodnim i biegnie poprzez
pkt 167, 559, 168 do pkt 547. Na odcinku tym gra-
niczy z dzia∏kami o nr 65/4 i 66/4. Od pkt 547 bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim poprzez
pkt 549, 550, 551, 568, 567 do pkt 135, graniczàc
z dzia∏kà nr 62. Nast´pnie w pkt 135 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie poprzez
pkt 134, 133, 132, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 200, 384, 199, 198, 197 do pkt 385, graniczàc
z dzia∏kà 63/2. Od pkt 385, biegnie nadal w kierun-
ku po∏udniowym przez pkt 386, 387, 196, 388, 195,
194, 193, 192, 191, 190, 189, 244, 3011, 245, 246,
247, 248, 317, 323, 325 do pkt 326, graniczàc
z dzia∏kà nr 63/4. W pkt 326 za∏amuje si´ i biegnie
w kierunku wschodnim do pkt 321, nast´pnie
w kierunku po∏udniowym poprzez pkt 320, 77, 78,
3012, 40, 41, 42, 43, 44 do pkt 45, graniczàc z grun-
tami wsi Niwnica. W pkt 45 skr´ca w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie kraw´dzià drogi dz. nr 38/1 przez
pkt 46, 15 do pkt 62. 

Wewnàtrz opisanego kompleksu znajduje si´ dzia∏-
ka nr 40/4 ograniczona pkt granicznymi o nr 53, 54,
57 i 56 która nie jest w∏àczona do obszaru wa∏brzy-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej.”

§ 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
wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.
Nr 107, poz. 1179) 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 wa∏brzyskiej specjal-
nej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 290,
z 1999 r. Nr 53, poz. 556 i z 2001 r. Nr 31, poz. 355).

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
wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz ni-
niejszego rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osià-
gni´tego z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej na obszarach, o które powi´kszono obszar strefy
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia
2001 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie usta-
nowienia wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej
oraz niniejszym rozporzàdzeniem.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 
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