
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. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrze-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135,
poz. 907, 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 828,8 ha, po∏o˝onych na terenach gminy 
Nowa D´ba, miasta Tarnobrzeg, gminy Sta-
szów, gminy Tucz´py, miasta Stalowa Wola,
miasta Radomia, miasta Pionki i gminy Pionki,
gminy Poniatowa, gminy Nisko, miasta Po∏a-
niec i gminy Po∏aniec, gminy Gr´bów, miasta
Jas∏o i gminy Jas∏o, gminy Gorzyce, gminy Ba-
ranów Sandomierski, miasta O˝arów Mazo-
wiecki, gminy Majdan Królewski oraz miasta
B∏onie.”;

2) w § 3 ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. W przypadku korzystania przez przedsi´biorc´
z tytu∏u realizacji nowej inwestycji ze zwolnie-
nia od podatku dochodowego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.3)), zwanej
dalej „ustawà o podatku dochodowym od osób
prawnych”, lub na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14,

poz. 176, z póên. zm.4)), zwanej dalej „ustawà
o podatku dochodowym od osób fizycznych”,
zwolnienie stanowi pomoc regionalnà udziela-
nà w celu wspierania nowych inwestycji, w ro-
zumieniu art. 7 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzoro-
waniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159,
poz. 1537). 

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 rozporzàdzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 15 paêdziernika 2002 r.
w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy regional-
nej 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 § 4 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W przypadku korzystania przez przedsi´biorc´
ze zwolnienia od podatku dochodowego na
podstawie przepisów ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych lub na podstawie
przepisów ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z tytu∏u tworzenia nowych
miejsc pracy, zwolnienie stanowi pomoc regio-
nalnà udzielanà w celu wspierania tworzenia
nowych miejsc pracy zwiàzanych z danà inwe-
stycjà, w rozumieniu art. 7 pkt 12 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przed-
si´biorców.

2. WielkoÊç pomocy regionalnej, o której mowa
w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej inten-
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 wrzeÊnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

———————
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. 

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 833, z 2001 r. Nr 30, poz. 336
i Nr 107, poz. 1177, z 2002 r. Nr 64, poz. 589 oraz z 2003 r.
Nr 3, poz. 34 i Nr 88, poz. 806.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. 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, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96,
poz. 874 i Nr 137, poz. 1302.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. 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, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135,
poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84,
poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 135, poz.1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1608.



sywnoÊci pomocy ustalonej na danym obsza-
rze, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w spra-
wie dopuszczalnoÊci pomocy regionalnej dla
przedsi´biorców, i ponoszonych przez przed-
si´biorc´ dwuletnich kosztów pracy nowo za-
trudnionych pracowników, obejmujàcych kosz-
ty p∏acy brutto pracowników, powi´kszonych
o wszystkie obowiàzkowe p∏atnoÊci zwiàzane
z ich zatrudnieniem.”;

4) 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 leasingu, najmu lub dzier˝a-
wy, z wy∏àczeniem Êrodków transportu naby-
wanych przez przedsi´biorc´ prowadzàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transpor-
tu, pod warunkiem zaliczenia ich — zgodnie
z odr´bnymi przepisami — do sk∏adników ma-
jàtku podatnika,”;

5) w szczegó∏owym opisie granic i terenu tarnobrze-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcym
za∏àcznik do rozporzàdzenia, w opisie granic pod-
strefy Radom:

opis granic Rejonu V otrzymuje brzmienie:

„Rejon V

Obr´b WieÊ O˝arów, 09 O˝arów Mazowiecki

Obszar 1

Od pkt 1, znajdujàcego si´ na dzia∏ce nr 125/6
na przed∏u˝eniu wschodniej Êciany hali produkcji
kabli Êwiat∏owodowych i pó∏nocnej Êciany budyn-
ku biurowego, granica strefy biegnie w kierunku
po∏udniowym po Êcianie budynku do pkt 9 znajdu-
jàcego si´ na Êcianie budynku w miejscu styku
dwóch budynków, z którego biegnie nadal w kie-
runku po∏udniowym po Êcianie budynku do pkt 10
(naro˝nik budynku). W pkt 10 za∏amuje si´ pod kà-
tem prostym i biegnie po Êcianie budynku w kie-
runku wschodnim do pkt 11 znajdujàcego si´ na
Êcianie budynku na styku budynku i ogrodzenia.
W pkt 11 granica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku
po∏udniowym po ogrodzeniu trwa∏ym do pkt 12
znajdujàcego si´ w naro˝niku ogrodzenia pomi´-
dzy dzia∏kami nr 125/6 i 125/4. W pkt 12 za∏amuje si´
ponownie i biegnie w kierunku wschodnim po
ogrodzeniu trwa∏ym do pkt 13 b´dàcego naro˝ni-
kiem ogrodzenia pomi´dzy dzia∏kami nr 125/6
i 125/4. Tam za∏amuje si´ i biegnie po ogrodzeniu
w kierunku pó∏nocnym do pkt 14 (naro˝nik ogro-
dzenia pomi´dzy dzia∏kami nr 125/6 i 125/4).
W pkt 14 granica za∏amuje si´ i biegnie po ogrodze-
niu w kierunku wschodnim do pkt 15 (znajdujàce-
go si´ na Êcianie budynku). W pkt 15 ulega za∏ama-
niu i biegnie po Êcianie budynku w kierunku pó∏-
nocnym do pkt 16 (naro˝nik budynku), a nast´pnie
za∏amuje si´ pod kàtem prostym i biegnie w kierun-
ku wschodnim po Êcianie budynku do pkt 17 (na-
ro˝nik budynku) i dalej w tym samym kierunku po
ogrodzeniu do pkt 18, znajdujàcego si´ w naro˝ni-

ku ogrodzenia pomi´dzy dzia∏kami nr 125/6, 125/4
i 128/2, w którym ulega za∏amaniu i biegnie po
ogrodzeniu w kierunku po∏udniowym do pkt 19 b´-
dàcego naro˝nikiem ogrodzenia pomi´dzy dzia∏ka-
mi nr 125/6, 128/2 i 128/1. W tym miejscu za∏amuje
si´ i biegnie w kierunku wschodnim po ogrodzeniu
do pkt 20 (naro˝nik ogrodzenia pomi´dzy dzia∏kami
nr 128/1 i 128/2), gdzie ponownie si´ za∏amuje i bie-
gnie po ogrodzeniu w kierunku po∏udniowym do
pkt 20A, który zlokalizowany jest na przeci´ciu
ogrodzenia i pó∏nocnej kraw´dzi drogi asfaltowej
biegnàcej równolegle do po∏udniowej Êciany hali
produkcji kabli telekomunikacyjnych. W tym miej-
scu granica strefy za∏amuje si´ pod kàtem prostym
i w kierunku zachodnim biegnie po pó∏nocnej kra-
w´dzi drogi asfaltowej do pkt 20B. W pkt 20B gra-
nica skr´ca pod kàtem prostym w prawo i biegnie
wzd∏u˝ wschodniej kraw´dzi drogi asfaltowej, bie-
gnàcej równolegle do zachodniej Êciany hali pro-
dukcji kabli telekomunikacyjnych i dochodzi do
pkt 20C, gdzie skr´ca w prawo do pkt 20D i dalej po-
przez pkt 20E, 20F, 20G i 20H dochodzi do pó∏noc-
no-zachodniego naro˝nika budynku biurowego
zlokalizowanego przy ul. Poznaƒskiej. Od tego
miejsca granica strefy biegnie po Êcianie budynku
biurowego i dochodzi do pkt 1, od którego rozpo-
cz´to opis granicy obszaru.

Obszar 2

Od pkt 21A, który zlokalizowany jest na przeci´-
ciu ogrodzenia i po∏udniowej kraw´dzi drogi asfal-
towej biegnàcej równolegle do po∏udniowej Êciany
hali produkcji kabli telekomunikacyjnych, granica
strefy biegnie w kierunku po∏udniowym do pkt 21,
który jest punktem granicznym pomi´dzy dzia∏ka-
mi nr 128/1, 128/2, 166/5 i 166/3, a nast´pnie w tym
samym kierunku do pkt 21B — punktu granicznego
pomi´dzy dzia∏kami nr 166/5 i 166/3. W pkt 21B gra-
nica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku wschodnim
do pkt 22 — pó∏nocno-wschodniego naro˝nika
dzia∏ki nr 166/3. W pkt 22 ulega za∏amaniu i biegnie
w kierunku po∏udniowym do pkt 22A znajdujàcego
si´ na granicy dzia∏ek nr 166/3, 166/5 oraz terenu
PKP. W pkt 22A za∏amuje si´ i biegnie w kierunku
zachodnim po ogrodzeniu poprzez pkt 23 i 24 (znaj-
dujàce si´ na granicy pomi´dzy dzia∏kà nr 125/6
i terenem PKP) do pkt 25 (punkt graniczny pomi´-
dzy dzia∏kà nr 125/6 i terenem PKP w obr´bie Kono-
topa i terenem PKP w obr´bie O˝arów). Z pkt 25
biegnie nadal w kierunku zachodnim poprzez pkt
26 (punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami nr 125/6,
126/2 i terenem PKP), pkt 27 (po∏o˝ony na granicy
pomi´dzy dzia∏kà nr 126/2 i terenem PKP), pkt 28
(punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami nr 126/2,
124/8 i terenem PKP), pkt 29 (punkt graniczny po-
mi´dzy dzia∏kami nr 124/8, 124/7 i terenem PKP),
pkt 30 (punkt graniczny PKP), pkt 31 (punkt granicz-
ny PKP) do pkt 32 b´dàcego punktem granicznym
pomi´dzy dzia∏kami nr 124/7, 167/5 i terenem PKP.
W pkt 32 ulega nieznacznemu za∏amaniu w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim i biegnie w kierunku za-
chodnim poprzez pkt 33 (punkt graniczny pomi´-
dzy dzia∏kami nr 167/5, 54/4 i terenem PKP), pkt 34
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(punkt graniczny PKP), pkt 35 (punkt graniczny po-
mi´dzy dzia∏kami nr 54/4, 44/1 i terenem PKP),
pkt 36 (punkt graniczny PKP), pkt 37 (punkt granicz-
ny pomi´dzy dzia∏kà nr 44/1 a terenem PKP) do pkt
38 (punkt graniczny PKP). W pkt 38 granica ulega
nieznacznemu za∏amaniu w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt 39 (punkt graniczny pomi´dzy
dzia∏kami nr 44/1, 53 i terenem PKP), w którym nie-
znacznie si´ za∏amuje i biegnie dalej w kierunku
pó∏nocno-zachodnim do pkt 40 (punkt graniczny
pomi´dzy dzia∏kami nr 53, 45/4 i terenem PKP).
W pkt 40 ponownie ulega niewielkiemu za∏amaniu
i biegnie w kierunku zachodnim do pkt 41 (punkt
graniczny pomi´dzy dzia∏kà nr 45/4 i terenem PKP),
a nast´pnie do pkt 42 stanowiàcego punkt granicz-
ny pomi´dzy dzia∏kami nr 45/4, 45/3, 45/7 i terenem
PKP, w którym za∏amuje si´ i biegnie w kierunku
po∏udniowym do pkt 43 b´dàcego po∏udniowo-
-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 45/7. W tym
miejscu ulega za∏amaniu i biegnie w kierunku za-
chodnim przez pkt 44, który jest punktem granicz-
nym pomi´dzy dzia∏kami nr 45/7, 45/6 i terenem
PKP, do pkt 45 stanowiàcego po∏udniowo-zachodni
naro˝nik dzia∏ki nr 45/6. W pkt 45 ulega za∏amaniu
pod kàtem prostym i biegnie w kierunku pó∏noc-
nym poprzez pkt 46 (punkt graniczny pomi´dzy
dzia∏kami nr 45/6, 50, 46 i terenem PKP) do pkt 47
(naro˝nik ogrodzenia trwa∏ego, punkt graniczny
pomi´dzy dzia∏kami nr 50, 46, 43). Z pkt 47 biegnie
nadal w kierunku pó∏nocnym po ogrodzeniu do
pkt 52A poprzez pkt 48 (punkt graniczny pomi´dzy
dzia∏kami nr 50, 43, 42), pkt 49 (punkt graniczny po-
mi´dzy dzia∏kami nr 50, 42, 41), pkt 50 (punkt gra-
niczny pomi´dzy dzia∏kami nr 50, 41, 40), pkt 51
(punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami nr 50, 40, 39),
pkt 52 (punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami nr 50,
39, 38). W pkt 52A, który zlokalizowany jest na prze-
ci´ciu ogrodzenia i po∏udniowej kraw´dzi drogi as-
faltowej biegnàcej w kierunku wschód—zachód
wzd∏u˝ po∏udniowej Êciany hali kabli energetycz-
nych, granica strefy skr´ca pod kàtem prostym
w prawo i biegnie w linii prostej wzd∏u˝ po∏udnio-
wej kraw´dzi drogi, poprzez pkt 52C i 52D do
pkt 21A, od którego rozpocz´to opis granicy obsza-
ru.

Obszar 3

Od pkt 52B, który zlokalizowany jest na przeci´-
ciu ogrodzenia i pó∏nocnej kraw´dzi drogi asfalto-
wej, biegnàcej w kierunku wschód—zachód wzd∏u˝
po∏udniowej Êciany hali kabli energetycznych, gra-
nica strefy biegnie w kierunku pó∏nocnym przez pkt
53 (punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami nr 50, 38,
37), pkt 54 (punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami
nr 50, 37, 36), pkt 55 (punkt graniczny pomi´dzy
dzia∏kami nr 50, 36, 35), pkt 56 (punkt graniczny po-
mi´dzy dzia∏kami nr 50, 35, 34), pkt 57 (punkt gra-
niczny pomi´dzy dzia∏kami nr 50, 34, 33) do pkt 58,
zlokalizowanego w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki
nr 50. W pkt 58 (naro˝nik ogrodzenia) granica za∏a-
muje si´ i biegnie po ogrodzeniu w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim przez pkt 59 (punkt graniczny
pomi´dzy dzia∏kami nr 50, 32 i 51), pkt 60 (punkt
graniczny pomi´dzy dzia∏kami nr 51, 32 i 52) do

pkt 61 (naro˝nik ogrodzenia). W pkt 61 granica ule-
ga za∏amaniu i biegnie po ogrodzeniu w kierunku
pó∏nocnym poprzez pkt 62 (punkt graniczny pomi´-
dzy dzia∏kami nr 49, 29 i 32), pkt 63 (punkt granicz-
ny pomi´dzy dzia∏kami nr 49, 29 i 28/3), pkt 64
(punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami nr 49, 28/3
i 28/2) do pkt 65 (naro˝nik ogrodzenia). W pkt 65
granica ulega za∏amaniu i biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim po ogrodzeniu wzd∏u˝ ulicy Po-
znaƒskiej przez pkt 66 (punkt graniczny pomi´dzy
dzia∏kami nr: 49, 44/1 i ul. Poznaƒskà) do pkt 67.
W tym miejscu granica skr´ca pod kàtem prostym
i poprzez pkt 68 i 69 biegnie w kierunku po∏udnio-
wym, wzd∏u˝ zachodniej kraw´dzi drogi biegnàcej
wzd∏u˝ zachodniej Êciany hali produkcji kabli ener-
getycznych, do pkt 70, który zlokalizowany jest na
pó∏nocnej kraw´dzi drogi asfaltowej, biegnàcej
w kierunku wschód—zachód wzd∏u˝ po∏udniowej
Êciany hali kabli energetycznych. Od tego miejsca
granica strefy biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej kraw´dzi
tej drogi i dochodzi do pkt 52B, od którego rozpo-
cz´to opis granic obszaru.

Obszar 4

Od pkt 71, który zlokalizowany jest w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku hali produkcji kabli ener-
getycznych, granica strefy biegnie w kierunku pó∏-
nocnym, wzd∏u˝ zachodniej Êciany hali produkcji
kabli energetycznych, do pkt 72, który zlokalizowa-
ny jest na przeci´ciu pó∏nocnej kraw´dzi drogi bie-
gnàcej w kierunku wschód—zachód równolegle do
pó∏nocnej Êciany hali produkcji kabli energetycz-
nych i przed∏u˝enia zachodniej Êciany hali. Od tego
miejsca granica strefy biegnie poprzez pkt 73
i 74 w kierunku wschodnim, wzd∏u˝ po∏udniowej
kraw´dzi drogi asfaltowej, do pkt 75, który zlokali-
zowany jest na przeci´ciu zachodniej kraw´dzi dro-
gi biegnàcej wzd∏u˝ wschodniej Êciany magazynu
wyrobów gotowych i po∏udniowej kraw´dzi drogi
biegnàcej w kierunku wschód—zachód równolegle
do pó∏nocnej Êciany hali produkcji kabli energe-
tycznych. Od pkt 75 granica biegnie w kierunku po-
∏udniowym wzd∏u˝ wschodniej Êciany magazynu
wyrobów gotowych do pkt 76, który stanowi po∏u-
dniowo-wschodni naro˝nik tego budynku, i dalej
biegnie w kierunku zachodnim do pkt 71, od które-
go rozpocz´to opis granic obszaru.”

oraz na koƒcu opisu granic podstrefy Radom doda-
je si´ opis granic i terenu Rejonu VII
w brzmieniu:

„Rejon VII

Obr´b B∏onie, ark. mapy 1

Obszar 1

Granica obszaru biegnie w kierunku wschod-
nim od pkt 21, po∏o˝onego na skrzy˝owaniu grani-
cy zak∏adu ZMP Mera B∏onie i ul. ̧ àki (pó∏nocno-za-
chodni naro˝nik schodów portierni), wzd∏u˝ ul. ¸à-
ki przez pkt 20 i 19 do pkt 18, a nast´pnie skr´ca pro-
stopadle w kierunku po∏udniowym i biegnie do
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pkt 1. Od tego miejsca biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia
trwa∏ego do pkt 2 le˝àcego na linii ogrodzenia trwa-
∏ego. W tym miejscu granica za∏amuje si´ w kierun-
ku zachodnim i dalej biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia
trwa∏ego przez pkt 3 i 4 i dalej po przed∏u˝eniu do
pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku pó∏nocnym po
ogrodzeniu trwa∏ym przez pkt 62 do pkt 61. Od te-
go miejsca granica biegnie w kierunku zachodnim
do pkt 60 i dalej w kierunku pó∏nocnym po Êcianie
budynku nr 16A do pkt 21, od którego rozpocz´to
opis granic obszaru.

Obszar 2

Granica obszaru biegnie od pkt 4, po∏o˝onego
w odleg∏oÊci 11 m na zachód od naro˝nika ogro-
dzenia trwa∏ego, w kierunku wschodnim przez pkt 3
i 2, wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego do pkt 10 le˝àcego
na linii ogrodzenia trwa∏ego. Od pkt 10 biegnie
w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ drogi asfaltowej
do pkt 9. Od tego miejsca biegnie w kierunku za-
chodnim po Êcianie budynku 4D do pkt 8, dalej
w kierunku po∏udniowym do pkt 7, a nast´pnie
w kierunku zachodnim wzd∏u˝ drogi asfaltowej do
pkt 6. Od pkt 6 biegnie w kierunku pó∏nocnym
wzd∏u˝ chodnika betonowego do pkt 4, od którego
rozpocz´to opis granic obszaru. W granicach ob-
szaru nr 2 znajdujà si´ budynki 4 i 4A zlokalizowa-
ne na dzia∏ce nr 4/7 oraz budynki 4B i 4C zlokalizo-
wane na dzia∏ce 4/8.

Obszar 3

Granica obszaru biegnie w kierunku wschod-
nim od pkt 11, zlokalizowanego na pó∏nocno-
-wschodnim s∏upie bramy wewn´trznej zak∏adu
ZMP Mera B∏onie, wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego do
pkt 14. Od pkt 14 biegnie w kierunku po∏udniowym,
po Êcianie budynku zlokalizowanego na dzia∏ce
nr 4/24 do pkt 13, nast´pnie wzd∏u˝ drogi asfalto-
wej w kierunku zachodnim do pkt 12 i dalej, wzd∏u˝
drogi asfaltowej, w kierunku pó∏nocnym do pkt 11,
od którego rozpocz´to opis granic obszaru.

Obszar 4

Granica obszaru biegnie w kierunku wschod-
nim od pkt 15, stanowiàcego Êrodek ∏uku kraw´˝ni-
ka drogi zak∏adowej wewn´trznej ZMP Mera B∏onie
przy pó∏nocno-zachodnim naro˝niku budynku zlo-
kalizowanego na dzia∏ce nr 4/9, wzd∏u˝ drogi asfal-
towej do pkt 16. Od tego miejsca biegnie w kierun-
ku po∏udniowym, wzd∏u˝ drogi asfaltowej poprzez
pkt 17 i 24 do pkt 26. Od pkt 26 biegnie wzd∏u˝ dro-
gi asfaltowej w kierunku zachodnim poprzez pkt 51
i 50 do pkt 25. Od pkt 25 granica biegnie wzd∏u˝ 
drogi asfaltowej w kierunku pó∏nocnym przez pkt 23
i 22 do pkt 15, od którego rozpocz´to opis obszaru.

W granicach obszaru 4 znajdujà si´ budynki zlo-
kalizowane na dzia∏kach nr 4/28, 4/52, 4/53, 4/54,
4/56 i 4/9.

Dzia∏ki nr 4/51 i 4/38 po∏o˝one wewnàtrz obsza-
ru 4 wraz ze znajdujàcà si´ na nich cz´Êcià po-
wierzchni budynku nr 6a stanowià enklaw´, która
nie nale˝y do obszaru strefy. 

Granica tej enklawy przebiega od pkt 48 po∏o-
˝onego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku enklawy
w kierunku wschodnim po Êcianie budynku do
pkt 49. Od pkt 49 granica biegnie w kierunku po∏u-
dniowym po Êcianie budynku do pkt 51. Nast´pnie
granica biegnie od pkt 51 w kierunku zachodnim po
Êcianie budynku do pkt 50 i od pkt 50 w kierunku
pó∏nocnym do pkt 48, tak˝e po Êcianie budynku.

Obszar 5

Granica obszaru biegnie w kierunku wschod-
nim od pkt 47, po∏o˝onego na Êrodku ∏uku kraw´˝-
nika drogi asfaltowej wewn´trznej zak∏adu ZMP
Mera B∏onie na przed∏u˝eniu po∏udniowej Êciany
budynku zlokalizowanego na dzia∏ce nr 4/26,
wzd∏u˝ drogi asfaltowej do pkt 46. Od tego miejsca
biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ granicy
zak∏adu ZMP Mera B∏onie do pkt 29. Od pkt 29
biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ drogi asfal-
towej do pkt 30, a nast´pnie skr´ca w kierunku pó∏-
nocnym do pkt 47, od którego rozpocz´to opis gra-
nic obszaru.

Obszar 6

Granica obszaru biegnie w kierunku wschod-
nim od pkt 44, po∏o˝onego na granicy zak∏adu ZMP
Mera B∏onie przy ul. Grodziskiej i przed∏u˝eniu pó∏-
nocnej Êciany budynku 18 (dzia∏ka nr 4/21), po gra-
nicy zak∏adu ZMP Mera B∏onie wzd∏u˝ drogi asfal-
towej, a nast´pnie po Êcianie budynku zlokalizowa-
nego na dzia∏ce nr 4/21 do pkt 43 i dalej pod kàtem
prostym w kierunku pó∏nocnym po Êcianie ww. bu-
dynku do pkt 45. Od pkt 45 biegnie w kierunku
wschodnim po Êcianie budynku do pkt 42 przy dro-
dze asfaltowej, a nast´pnie od pkt 42 wzd∏u˝ drogi
asfaltowej w kierunku po∏udniowym do pkt 41. Od
pkt 41 biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego w kie-
runku zachodnim do pkt 91. Od tego miejsca
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym przez pkt 28
i 27 po granicy zak∏adu ZMP Mera B∏onie, wzd∏u˝
ul. Grodziskiej do pkt 44, od którego rozpocz´to
opis obszaru.

W sk∏ad obszaru 6 wchodzi dzia∏ka nr 2/21 wraz
ze znajdujàcym si´ na jej powierzchni budynkiem
oraz dzia∏ka nr 4/49.

Obszar 7

Granica obszaru biegnie w kierunku wschod-
nim od pkt 31, po∏o˝nego na Êrodku ∏uku kraw´˝ni-
ka drogi asfaltowej wewn´trznej, na przed∏u˝eniu
pó∏nocnej Êciany budynku zlokalizowanego na
dzia∏ce nr 4/35, wzd∏u˝ drogi asfaltowej do pkt 32,
a nast´pnie pod kàtem prostym skr´ca w kierunku
po∏udniowym i dalej biegnie wzd∏u˝ granicy zak∏a-
du ZMP Mera B∏onie przez pkt 34 wzd∏u˝ granicy za-
k∏adu ZMP Mera B∏onie w kierunku po∏udniowym
do pkt 35 i dalej pod kàtem prostym w kierunku za-
chodnim po ogrodzeniu trwa∏ym do pkt 36. Od
pkt 36 biegnie wzd∏u˝ kraw´˝nika w kierunku pó∏-
nocnym do pkt 31, od którego rozpocz´to opis.
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W sk∏ad obszaru 7 wchodzi zabudowana dzia∏ka
nr 4/14.

Obszar 8

Granica obszaru biegnie w kierunku wschod-
nim od pkt 37, po∏o˝onego na Êrodku ∏uku kraw´˝-
nika drogi asfaltowej wewn´trznej, przy pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku budynku nr 3 zlokalizowane-
go na dzia∏ce nr 4/15, wzd∏u˝ drogi asfaltowej do
pkt 38, po∏o˝onego na granicy zak∏adu ZMP Mera
B∏onie i ul. ˚ukówka. Od pkt 38 biegnie po granicy
zak∏adu ZMP Mera B∏onie i ul. ˚ukówka w kierunku
po∏udniowym do pkt 39 i dalej po granicy zak∏adu
ZMP Mera B∏onie i ul. ̊ ukówka w kierunku zachod-
nim do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierun-
ku pó∏nocnym wzd∏u˝ drogi asfaltowej do pkt 37,
od którego rozpocz´to opis obszaru. W sk∏ad ob-
szaru 8 wchodzi zabudowana dzia∏ka nr 4/15.”.

§ 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 tarnobrzeskiej specjalnej strefy eko-
nomicznej (Dz. U. Nr 107, poz. 1177),

2) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 23 kwiet-
nia 2002 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie
ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy eko-
nomicznej (Dz. U. Nr 64, poz. 589),

3) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia
2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie

ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy eko-
nomicznej (Dz. U. Nr 3, poz. 34),

4) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia
2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie
ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy eko-
nomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 806) oraz 

5) niniejszym rozporzàdzeniem 

nie stanowi podstawy do zwi´kszenia dopuszczalnej
wielkoÊci pomocy publicznej w stosunku do wielkoÊci
tej pomocy otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej lub ponoszenia wydatków in-
westycyjnych na terenie strefy okreÊlonym przed do-
konaniem zmian rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia tar-
nobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.
Nr 135, poz. 907, z 2000 r. Nr 71, poz. 833 oraz z 2001 r.
Nr 30, poz. 336).

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 tar-
nobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, nie wlicza
si´ dochodu osiàgni´tego z tytu∏u prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej na obszarach w∏àczonych do stre-
fy 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 9 paêdziernika 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nieb´dàcych cz∏onkami korpusu
s∏u˝by cywilnej zatrudnionych w urz´dach administracji rzàdowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23
ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz w zwiàzku z art. 43 ust. 1 i 2,
art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 wrzeÊ-
nia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.1)), 
a tak˝e w zwiàzku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 kwiet-
nia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75,

poz. 469 i  Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, 
poz. 484), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66,
poz. 750, z póên. zm.2)) oraz art. 84 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353

i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81,

poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,

z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.


