
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (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
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia warmiƒsko-
-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.
Nr 135, poz. 909, z 1999 r. Nr 8, poz. 69 oraz z 2001 r.
Nr 30, poz. 338 i Nr 107, poz. 1180) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) § 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 któ-
rym przedsi´biorca poniós∏ wydatki inwe-
stycyjne, a˝ do wyczerpania regionalnej
pomocy inwestycyjnej, pod warunkiem ˝e
nie przeniesie w jakiejkolwiek formie w∏a-
snoÊci sk∏adników majàtku, z którymi by∏y
zwiàzane wydatki inwestycyjne — przez
okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym.”;
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2) § 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 przy-
s∏uguje, poczàwszy od miesiàca, w którym
przedsi´biorca poniós∏ koszty pracy, a˝ do
wyczerpania pomocy regionalnej na zatrud-
nienie, pod warunkiem utrzymania nowo
utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1 wyrazy „WielkoÊç zwolnionego dochodu
okreÊla si´ wy∏àcznie w odniesieniu do” zast´pu-
je si´ wyrazami „Zwolnienia, o których mowa
w § 3 i w § 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)”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie po∏àczenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „˚arnowiec” w specjalnà stref´ ekonomicznà pod nazwà „Pomorska Specjalna Strefa

Ekonomiczna”.

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 11 lip-
ca 2001 r. w sprawie po∏àczenia Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„˚arnowiec” w specjalnà stref´ ekonomicznà pod na-
zwà „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna” (Dz. U.
Nr 84, poz. 909 i Nr 107, poz. 1178) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.”;

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-


