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Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Do kategorii dróg krajowych zalicza si´ odcinki
dróg okreÊlone w za∏àczniku do rozporzàdzenia. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. (poz. 1594)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi — Al. Konstytucji 3-go Maja (od
ul. Estkowskiego do ul. Sikorskiego), ul. Sikorskie-
go (od Al. Konstytucji 3-go Maja do ul. Chrobrego)
w miejscowoÊci Gorzów Wielkopolski (w ciàgu
drogi krajowej Nr 3);

2. Odcinek drogi gminnej — ulica bez nazwy (od
ul. Wojska Polskiego do ul. Utrata), odcinek drogi
powiatowej — ul. Utrata (od ulicy bez nazwy do
ul. Podhorskiego), odcinek drogi gminnej —
ul. Podhorskiego (od ul. Utrata do ul. Pu∏askiego)
w miejscowoÊci Suwa∏ki (w ciàgu drogi krajowej
Nr 8);

3. Odcinek drogi gminnej od km 64+390 („nowy” kilo-
metra˝) w miejscowoÊci Boksycka do km 69+188
(„nowy” kilometra˝) — ul. Zag∏oby (od granicy
miasta do Al. 3-go Maja) w miejscowoÊci Ostro-
wiec Âwi´tokrzyski (w ciàgu drogi krajowej 
Nr 9);

4. Odcinek drogi wojewódzkiej od km 32+281 do
km 33+703 — ul. Ko˝uchowska (od obwodnicy do
ul. Ceglanej), ul. Ceglana (od ul. Ko˝uchowskiej do
ul. Warszawskiej) w miejscowoÊci Szprotawa
(w ciàgu drogi krajowej Nr 12);

5. Odcinek drogi — Al. Obroƒców Tobruku (od
Al. Warszawskiej do Al. Sikorskiego), Al. Sikorskie-
go (od Al. Obroƒców Tobruku do ul. Pstrowskiego)
w miejscowoÊci Olsztyn (w ciàgu drogi krajowej
Nr 16);

6. Odcinek drogi — ul. Trasa Nadwarciaƒska (od
ul. Koniawskiej do ul. Warszawskiej) w miejscowo-
Êci Gorzów Wielkopolski (w ciàgu drogi krajowej
Nr 22);

7. Odcinek drogi powiatowej — Al. Zjednoczenia (od
Al. Wojska Polskiego do ul. Trasa Pó∏nocna)
w miejscowoÊci Zielona Góra (w ciàgu drogi krajo-
wej Nr 27);

8. Odcinek drogi gminnej od km 2+683 do km 2+851
— ul. ̧ u˝ycka, ul. Piastowska (na odcinku od ul. ̧ u-
˝yckiej) w miejscowoÊci K∏odzko (w ciàgu drogi
krajowej Nr 33);

9. Odcinek drogi gminnej i powiatowej od km 213+604
do km 214+276 („nowy” kilometra˝) — ul. Krakow-
ska (od ul. Kazanowskiej do ul. Pocztowej), 
ul. 16-go Stycznia (od ul. Pocztowej do ul. Zamko-
wej) w miejscowoÊci Koƒskie (w ciàgu drogi krajo-
wej Nr 42).
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze

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 póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,

poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055.

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62,
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 721.
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§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej
strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 135,
poz. 903, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 241,20 ha po∏o˝onych na terenie miasta Ka-
mienna Góra, gminy Kamienna Góra, miasta
Piechowice, gminy Nowogrodziec, gminy Lu-
bawka, miasta Lubaƒ Âlàski oraz miasta Ja-
wor.”;

2) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. WielkoÊç pomocy regionalnej, o której mowa
w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej inten-
sywnoÊci pomocy ustalonej dla danego obsza-
ru i kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia tà
pomocà, zgodnie z § 2 ust. 2, z uwzgl´dnieniem
§ 7 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
15 paêdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczal-
noÊci pomocy regionalnej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 186, poz. 1544).

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, sà wydatki
inwestycyjne okreÊlone w § 6 ust. 1.”;

3) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakup albo wytworzenie we w∏asnym zakresie
Êrodków trwa∏ych lub sp∏at´ ich wartoÊci okre-
Êlonà w umowie o podobnym charakterze do
umów najmu lub dzier˝awy, z wy∏àczeniem
Êrodków transportu nabywanych przez przed-
si´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w sektorze transportu, pod warunkiem zali-
czenia ich — zgodnie z odr´bnymi przepisami
— do sk∏adników majàtku podatnika,”;

4) w szczegó∏owym opisie granic specjalnej strefy eko-
nomicznej Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci w Kamiennej
Górze, stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia:

a) w opisie granic Podstrefy Nowogrodziec — Gmi-
na i miasto Nowogrodziec, Obr´b Wykroty skre-
Êla si´ opis granic i terenu cz´Êci B,

b) na koƒcu opisu granic i terenu Podstrefy Ka-
mienna Góra dodaje si´ opis granic i terenu Mia-
sta Piechowice w brzmieniu: 

„Miasto Piechowice 

Obr´b IV

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 261 po∏o˝o-
nego po wschodniej stronie ulicy Cmentarnej,
odleg∏ego o 53 m od przeci´cia tej granicy z pó∏-
nocnym skrajem terenu Skarbu Paƒstwa — Pol-
skie Koleje Paƒstwowe, w kilometrze kolejowym

13,135, po którym biegnie linia kolejowa Jelenia
Góra — Szklarska Por´ba — granica paƒstwa.
Z punktu nr 261 granica przebiega wschodnià
stronà ulicy Cmentarnej przez niestabilizowane
punkty nr 260, 259, 258, 257, 256 i w odleg∏oÊci
381,63 m osiàga punkt nr 255 (niestabilizowany)
le˝àcy na zbiegu granicy z po∏udniowo-wschod-
nià stronà dzia∏ki nr 25 (jest to droga krajowa
nr 3) i po∏udniowo-zachodnià granicà drogi
oznaczonej nr 70. Tu granica za∏amuje si´ na pra-
wo i po∏udniowo-zachodnim skrajem drogi nr 70
przez niestabilizowane punkty nr 328, 327, 326,
325 (kamieƒ graniczny), 324 i po 472,10 m osià-
ga skrzy˝owanie z drogà nr 66 punkt nr 323 —
niestabilizowany. W tym miejscu skr´ca w pra-
wo, na po∏udniowy zachód i przez punkty niesta-
bilizowane nr 303, 304, 305, 306, 307, 308 le˝àce
na po∏udniowo-wschodniej stronie drogi nr 66
po 211,83 m osiàga niestabilizowany punkt
nr 309. Tu skr´ca pod kàtem prostym w lewo i po
21,06 m dochodzi do punktu nr 310. Jest to ka-
mieƒ graniczny na pó∏nocno-wschodnim naro˝-
niku poszerzenia pasa terenu kolejowego przy
niestrze˝onym przejeêdzie kolejowym.

Od punktu nr 310 granica przebiega pó∏nocnà
stronà pasa terenu Polskich Kolei Paƒstwowych
generalnie w kierunku zachodnim (z drobnymi
za∏amaniami) przez trwale zastabilizowane
punkty graniczne nr (kamienie graniczne) 281,
280, 279, 278, 276, 275, 274, 272, 273, 269 (nie-
stabilizowany), 268, 267 i po oko∏o 260 m osiàga
punkt nr 266. Tu za∏amuje si´ pod kàtem oko∏o
30 stopni na prawo w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i po 102,31 m osiàga punkt nr 261, od
którego rozpocz´to opis granic.”. 

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwe-
stycyjnych — na terenie w∏àczonym do strefy:

1) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia
2001 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie
ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Ka-
miennej Górze (Dz. U. Nr 107, poz. 1168),

2) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 8 paêdzier-
nika 2002 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w spra-
wie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej
w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 173, poz. 1413) 
oraz

3) niniejszym rozporzàdzeniem

— nie stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci po-
mocy 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 9 wrze-
Ênia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy
ekonomicznej w Kamiennej Górze (Dz. U. Nr 135,
poz. 903, z 1998 r. Nr 121, poz. 788 oraz z 2001 r. Nr 30,
poz. 327).

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1998 r. Nr 121, poz. 788, z 2001 r. Nr 30, poz. 327
i Nr 107, poz. 1168 oraz z 2002 r. Nr 64, poz. 579 i Nr 173,
poz. 1413.
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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
specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze, nie
wlicza si´ dochodu osiàgni´tego z tytu∏u prowadzenia

dzia∏alnoÊci gospodarczej na obszarach w∏àczonych
do strefy rozporzàdzeniami wymienionymi w ust. 1. 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 wrzeÊnia  2003 r.

w sprawie zniesienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów 
Unii Europejskiej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co  nast´puje:

§ 1. Znosi si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Do-
stosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii
Europejskiej.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pe∏-

nomocnika Rzàdu do Spraw Dostosowania Polskiego
Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 96, poz. 847).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Na podstawie art. 191 § 8 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ârodkami preferencyjnymi, które powodujà
skutki okreÊlone w art. 191 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia

1997 r. — Kodeks celny, zwanej dalej „Kodeksem cel-
nym”, sà:

1) dop∏aty, majàce charakter subwencji lub refunda-
cji eksportowych, udzielane przedsi´biorcom
w przypadku wywozu poza polski obszar celny pro-
duktów rolnych i ich przetworów zakupionych
w kraju;

2) sprzeda˝ po cenach preferencyjnych, pochodzà-
cych z zapasów w∏asnych Agencji Rynku Rolnego,
produktów rolnych i ich przetworów przeznaczo-
nych do wywozu poza polski obszar celny wynika-
jàca z przepisów o utworzeniu Agencji Rynku Rol-
nego.

§ 2. Zakazu zwolnienia od nale˝noÊci celnych przy-
wozowych, o którym mowa w art. 191 § 6 Kodeksu cel-
nego, nie stosuje si´, je˝eli osobà, na której rzecz doko-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie preferencyjnych Êrodków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwol-
nienia od nale˝noÊci celnych przywozowych przy powrotnym przywozie tych towarów 

na polski obszar celny

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz
z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.


