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

§ 1. 1. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
ustanowiona rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274,
z póên. zm.2)), zwana dalej „strefà”, obejmuje teren
wyznaczony granicami, których opis stanowi za∏àcznik
do niniejszego rozporzàdzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 
416,7266 ha po∏o˝one na terenach miast: Legnica, Lu-
bin i Z∏otoryja oraz gmin: Gromadka, Polkowice i Le-
gnickie Pole.

3. Strefa dzia∏a do dnia 27 maja 2017 r. 

4. Zarzàdzajàcym strefà jest Legnicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibà w Legnicy.

§ 2. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie: 

1) wytwarzania materia∏ów wybuchowych, wyro-
bów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarza-
nia spirytusu oraz napojów alkoholowych, a tak˝e
przetwarzania paliw silnikowych;

2) prowadzenia oÊrodków gier, o których mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏a-
dach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27); 

3) us∏ug instalowania, napraw, konserwacji i remon-
tu maszyn i urzàdzeƒ wykorzystywanych do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie
strefy oraz przedmiotów osobistego u˝ytku; 

4) robót budowlanych okreÊlonych w sekcji F Pol-
skiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug ustanowionej
rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwiet-
nia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Us∏ug (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), zwa-
nej dalej „PKWiU”; 

5) us∏ug w zakresie handlu hurtowego i detaliczne-
go, naprawy pojazdów samochodowych i moto-

cykli oraz artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowe-
go, us∏ug hotelarskich i gastronomicznych, okre-
Êlonych w sekcjach G i H PKWiU; 

6) us∏ug poÊrednictwa finansowego oraz us∏ug zwià-
zanych z nieruchomoÊciami, wynajmem, naukà
i prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlo-
nych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjàtkiem dzia∏u 72,
dzia∏u 73 grupy 73.1 oraz dzia∏u 74 grupy 74.3; 

7) us∏ug w zakresie administracji publicznej, obrony
narodowej, obowiàzkowych ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotne-
go, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy spo∏ecz-
nej, us∏ug komunalnych pozosta∏ych, spo∏ecz-
nych i indywidualnych, us∏ug gospodarstw do-
mowych, us∏ug Êwiadczonych przez organizacje
i zespo∏y eksterytorialne, okreÊlonych w sekcjach
L—Q PKWiU, z wyjàtkiem us∏ug prania i czyszcze-
nia okreÊlonych klasà 93.01; 

8) dzia∏alnoÊci gospodarczej, na której prowadzenie
jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie
z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504, z póên. zm.3); 

9) procesów formowania lub teksturowania w∏ókien
syntetycznych i prz´dzy z w∏ókien ciàg∏ych po-
wsta∏ych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub
polipropylenu, niezale˝nie od ich koƒcowego za-
stosowania; 

10) procesów polimeryzacji, w∏àcznie z polikondensa-
cjà, je˝eli urzàdzenia do polimeryzacji i formowa-
nia w∏ókien i prz´dzy, o których mowa w pkt 9, sà
po∏àczone w jednà lini´ technologicznà; 

11) procesów dodatkowych zwiàzanych z procesem
formowania lub teksturowania, o którym mowa
w pkt 9, je˝eli urzàdzenia sà po∏àczone w jednà li-
ni´ technologicznà;

12) produkcji ˝eliwa i stali oraz stopów ˝elaza okreÊlonej
w Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci ustanowionej roz-
porzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia
2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci
(PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwa-
nej dalej „PKD”, (podklasa 27.10.Z PKD), produkcji
rur stalowych (podklasa 27.22.Z PKD), pozosta∏ej ob-
róbki wst´pnej ˝eliwa i stali (grupa 27.3 PKD), z wy-
∏àczeniem produkcji konstrukcji stalowych, rur i prze-
wodów rurowych spawanych, których Êrednica ze-
wn´trzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów
i wyrobów kutych; 
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie legnickiej 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,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 788, z 2001 r. Nr 30, poz. 331
i Nr 107, poz. 1172, z 2002 r. Nr 64, poz. 583, z 2003 r.
Nr 213, poz. 2082 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 692 i Nr 95,
poz. 938.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.



13) produkcji statków pe∏nomorskich o pojemnoÊci
nie mniejszej ni˝ 100 GT (podklasa 35.11.A PKD),
naprawy i konserwacji statków pe∏nomorskich
o pojemnoÊci nie mniejszej ni˝ 100 GT (podklasa
35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pe∏-
nomorskich o pojemnoÊci nie mniejszej ni˝ 
1 000 GT (podklasa 35.11.B PKD);

14) wydobywania w´gla kamiennego (klasa 
10.10 PKD) i w´gla brunatnego (klasa 10.20 PKD);

15) produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obro-
tu produktów wymienionych w za∏àczniku I do
Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà.

§ 3. 1. Pomoc regionalna udzielana przedsi´biorcy
w formie zwolnieƒ podatkowych na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.4)) albo na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.5)) stanowi pomoc
regionalnà z tytu∏u:

1) kosztów nowej inwestycji, której wielkoÊç jest li-
czona jako iloczyn maksymalnej intensywnoÊci
pomocy okreÊlonej dla danego obszaru i kosztów
inwestycji kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà,
okreÊlonych odpowiednio w § 6—8, lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkoÊç
jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywno-
Êci pomocy okreÊlonej dla danego obszaru i dwu-

letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pra-
cowników, obejmujàcych koszty p∏acy brutto tych
pracowników, powi´kszone o obowiàzkowe p∏at-
noÊci zwiàzane z ich zatrudnieniem, ponoszone
przez przedsi´biorc´ od dnia zatrudnienia tych
pracowników.

2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytu∏u nowej
inwestycji jest udzia∏ Êrodków w∏asnych przedsi´bior-
cy rozumianych jako Êrodki, które nie zosta∏y uzyska-
ne w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszàcych co
najmniej 25 % ca∏kowitych kosztów inwestycji.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przy-
rost netto miejsc pracy w danym przedsi´biorstwie
w zwiàzku z realizacjà nowej inwestycji w stosunku do
Êredniego zatrudnienia w okresie 6 miesi´cy przed
dniem uzyskania zezwolenia.

4. Przez nowà inwestycj´ nale˝y rozumieç inwesty-
cj´ zwiàzanà z utworzeniem lub rozbudowà przedsi´-
biorstwa, z rozpocz´ciem w przedsi´biorstwie dzia∏aƒ
obejmujàcych dokonywanie zasadniczych zmian pro-
dukcji bàdê procesu produkcyjnego, zmian wyrobu
lub us∏ugi, w tym tak˝e zmian w zakresie sposobu
Êwiadczenia us∏ug, jak równie˝ zakup majàtku zlikwi-
dowanego lub b´dàcego w likwidacji przedsi´bior-
stwa, albo przedsi´biorstwa, które uleg∏oby likwidacji
w przypadku niedokonania inwestycji w formie zaku-
pu tego przedsi´biorstwa lub jego cz´Êci.

5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na
inwestycje odtworzeniowe.

6. Przez nowo zatrudnionych pracowników nale˝y
rozumieç liczb´ pracowników zatrudnionych po dniu
uzyskania zezwolenia, w zwiàzku z realizacjà nowej in-
westycji, jednak nie póêniej ni˝ w okresie trzech lat od
zakoƒczenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza
pracowników zatrudnionych na pe∏nych etatach
w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrud-
nionymi na niepe∏nych etatach oraz pracownikami se-
zonowymi, w przeliczeniu na pe∏ne etaty.

7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje mo˝e
byç udzielana wraz z pomocà na tworzenie nowych
miejsc pracy, pod warunkiem ˝e ∏àcznie wielkoÊç tych
pomocy nie przekracza maksymalnej wielkoÊci pomo-
cy okreÊlonej w § 4, przy czym dopuszczalnà wielkoÊç
pomocy okreÊla si´ jako iloczyn maksymalnej inten-
sywnoÊci pomocy i wy˝szej kwoty kosztów: nowej in-
westycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrud-
nionych pracowników.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç udzie-
lana ∏àcznie z innà pomocà na nowe inwestycje lub
tworzenie nowych miejsc pracy, bez wzgl´du na jej
êród∏o i form´, pod warunkiem ˝e ∏àcznie wartoÊç po-
mocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkoÊci pomocy
okreÊlonej w § 4.

§ 4. 1. Z wy∏àczeniem przedsi´biorców, o których
mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 paêdziernika
2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach eko-
nomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188,
poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291), maksymal-
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4) 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, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116,
poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146,
poz. 1546, Nr 171, poz. 1800 i Nr 210, poz. 2135.

5) 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,
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, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691 i Nr 210,
poz. 2135. 



na intensywnoÊç pomocy regionalnej okreÊlona w § 3
ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 2—4, wynosi:

1) 30 % — w przypadku inwestycji realizowanych na
obszarach nale˝àcych do podregionów oznaczo-
nych numerami statystycznymi 22 i 42, o których
mowa w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomen-
klatury Jednostek Terytorialnych do Celów Staty-
stycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z póên.
zm.6));

2) 40 % — w przypadku inwestycji realizowanych na
obszarach nale˝àcych do podregionów oznaczo-
nych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o któ-
rych mowa w rozporzàdzeniu wymienionym
w pkt 1;

3) 50 % — w przypadku inwestycji realizowanych na
pozosta∏ych obszarach. 

2. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej
ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy, w rozumieniu
za∏àcznika I do rozporzàdzenia nr 70/2001/WE z dnia 
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001), z wy∏àczeniem przedsi´biorcy prowa-
dzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transpor-
tu, maksymalnà intensywnoÊç pomocy podwy˝sza si´
o 15 punktów procentowych brutto. 

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej
przedsi´biorcy na realizacj´ du˝ego projektu inwesty-
cyjnego maksymalnà wielkoÊç pomocy ustala si´ we-
d∏ug wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
I — wielkoÊç pomocy dla du˝ego projektu inwesty-

cyjnego,
R — intensywnoÊç pomocy dla obszaru lokalizacji in-

westycji okreÊlonà zgodnie z ust. 1,
B — wielkoÊç kosztów inwestycji kwalifikujàcych si´

do obj´cia pomocà powy˝ej 50 mln euro nieprze-
kraczajàcà 100 mln euro,

C — wielkoÊç kosztów inwestycji kwalifikujàcych si´
do obj´cia pomocà przekraczajàcà 100 mln euro

— przy czym du˝ym projektem inwestycyjnym jest
projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikujàce
si´ do obj´cia pomocà regionalnà przekraczajà rów-
nowartoÊç 50 mln euro, a koszty te obejmujà wydatki
ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub wi´cej
przedsi´biorców realizujàcych dany projekt inwesty-
cyjny na Êrodki trwa∏e powiàzane ze sobà fizycznie lub
funkcjonalnie i s∏u˝àce do realizacji ÊciÊle okreÊlonego
celu, w szczególnoÊci produkcji konkretnego produktu
lub ró˝nych produktów, o ile sà one wytwarzane przy
wykorzystaniu takich samych surowców.

4. W przypadku przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w sektorze motoryzacyjnym maksymalna
intensywnoÊç pomocy wynosi 30 % intensywnoÊci
okreÊlonej w ust. 1, je˝eli kwota planowanej pomocy
wyra˝ona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza
równowartoÊç 5 mln euro, z wy∏àczeniem przedsi´-
biorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i nie-
których ustaw. 

5. Za przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w sektorze motoryzacyjnym uwa˝a si´ przedsi´biorc´:

1) prowadzàcego dzia∏alnoÊç obejmujàcà produkcj´,
monta˝ lub prace projektowo-wdro˝eniowe w za-
kresie: 

a) silników spalinowych ze spalaniem wewn´trz-
nym stosowanych w pojazdach samochodo-
wych (podklasa 34.10.A PKD), a tak˝e innych sil-
ników stosowanych wy∏àcznie w pojazdach sa-
mochodowych okreÊlonych w lit. b—d, 

b) samochodów osobowych (podklasa 34.10.B
PKD), 

c) pozosta∏ych pojazdów samochodowych prze-
znaczonych do przewozu osób (podklasa
34.10.C PKD), 

d) pojazdów samochodowych przeznaczonych do
przewozu towarów (podklasa 34.10.D PKD), 

e) nadwozi pojazdów samochodowych (podklasa
34.20.Z PKD), z wy∏àczeniem przyczep i naczep; 

2) b´dàcego dostawcà komponentów, który zaopa-
truje przedsi´biorc´, o którym mowa w pkt 1,
w komponenty na potrzeby procesu produkcyjne-
go lub stadium monta˝u lub bierze udzia∏ w pra-
cach projektowo-wdro˝eniowych dotyczàcych
produktów wymienionych w pkt 1, pod warun-
kiem ˝e: 

a) dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana w bliskiej odle-
g∏oÊci od miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci
przez przedsi´biorc´, o którym mowa w pkt 1,
przez co rozumie si´ w szczególnoÊci odleg∏oÊç
majàcà znaczàcy wp∏yw na minimalizacj´ kosz-
tów transportu komponentów, w tym pozwala-
jàcà na bezpoÊrednie po∏àczenie miejsc wyko-
nywania dzia∏alnoÊci obu przedsi´biorców linià
kolejowà lub taÊmà transportujàcà, oraz 

b) przedsi´biorca, o którym mowa w pkt 1, jest od-
biorcà co najmniej po∏owy komponentów
sprzedawanych przez danego dostawc´

— przy czym przez komponenty nale˝y rozumieç
zestaw podstawowych elementów przeznaczo-
nych do produktów wymienionych w pkt 1 
lit. a—d, produkowanych, sk∏adanych lub monto-
wanych przez dostawc´ komponentów i dostar-
czanych przez niego przedsi´biorcy, o którym mo-
wa w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu zamó-
wieƒ. W szczególnoÊci komponentami sà cz´Êci
i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silni-
ków oraz elementy wyposa˝enia elektrycznego do
pojazdów samochodowych.
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6) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311,
Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208,
poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.



6. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç pomocy prze-
kracza∏aby wartoÊç maksymalnej pomocy, jakiej mo˝-
na udzieliç na realizacj´ inwestycji o kosztach kwalifi-
kujàcych si´ do obj´cia pomocà stanowiàcych równo-
wartoÊç 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej
wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 5. 1. Zwolnienie od podatku dochodowego z ty-
tu∏u kosztów nowej inwestycji przys∏uguje przedsi´-
biorcy, poczàwszy od miesiàca, w którym poniós∏ wy-
datki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania ze-
zwolenia, a˝ do wyczerpania dopuszczalnej pomocy
regionalnej, pod warunkiem ˝e:

1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie w∏asnoÊci
sk∏adników majàtku, z którymi by∏y zwiàzane wy-
datki inwestycyjne — przez okres 5 lat od dnia
wprowadzenia do ewidencji Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, w rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodowym;

2) b´dzie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà przez
okres nie krótszy ni˝ 5 lat. 

2. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytu∏u
tworzenia nowych miejsc pracy przys∏uguje, poczàw-
szy od miesiàca, w którym przedsi´biorca rozpoczà∏
ponoszenie kosztów pracy, a˝ do wyczerpania dopusz-
czalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem utrzyma-
nia nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie
krótszy ni˝ 5 lat.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przys∏u-
gujà wy∏àcznie z tytu∏u dzia∏alnoÊci prowadzonej na
terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przed-
si´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej równie˝ poza ob-
szarem strefy dzia∏alnoÊç prowadzona na terenie stre-
fy musi byç wydzielona organizacyjnie, a wielkoÊç
zwolnienia okreÊla si´ w oparciu o dane jednostki or-
ganizacyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç wy∏àcznie na te-
renie strefy. 

4. Przy ustalaniu wielkoÊci zwolnienia od podatku
dochodowego, przys∏ugujàcego przedsi´biorcy pro-
wadzàcemu dzia∏alnoÊç na terenie strefy za poÊrednic-
twem jednostki organizacyjnej, o której mowa
w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych albo
art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-
chodowym od osób prawnych stosuje si´ odpowied-
nio.

§ 6. 1. Za wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia po-
mocà uznaje si´ koszty inwestycji, pomniejszone o na-
liczony podatek od towarów i us∏ug oraz o podatek ak-
cyzowy, je˝eli mo˝liwoÊç ich odliczeƒ wynika z odr´b-
nych przepisów, poniesione w trakcie obowiàzywania
zezwolenia w zwiàzku z realizacjà inwestycji na terenie
strefy na:
1) zakup albo wytworzenie we w∏asnym zakresie

Êrodków trwa∏ych lub ich sp∏at´ okreÊlonà w umo-
wie leasingu lub innej umowie o podobnym cha-
rakterze, z wy∏àczeniem Êrodków transportu naby-
wanych przez przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu, pod
warunkiem zaliczenia ich — zgodnie z odr´bnymi
przepisami — do sk∏adników majàtku podatnika, 

2) rozbudow´ lub modernizacj´ istniejàcych Êrodków
trwa∏ych

— zaliczone do wartoÊci poczàtkowej tych Êrodków
trwa∏ych zgodnie z przepisami o podatku dochodo-
wym.

2. Koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mo-
gà byç podwy˝szone o wydatki na wytworzenie lub za-
kup wartoÊci niematerialnych i prawnych zwiàzanych
z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bàdê
opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopa-
tentowanego know-how, z uwzgl´dnieniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku przedsi´biorców innych ni˝ mali
i Êredni koszty inwestycji mogà byç podwy˝szone
maksymalnie o 25 % kosztów, o których mowa
w ust. 1, jednak nie wi´cej ni˝ o wartoÊç poniesionych
wydatków.

4. WartoÊci niematerialne i prawne powinny spe∏-
niaç ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) b´dà zwiàzane z inwestycjà, której dotyczà w okre-
sie co najmniej 5 lat;

2) b´dà nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie-
odbiegajàcych od normalnych praktyk inwestycyj-
nych; 

3) b´dà stanowiç w∏asnoÊç przedsi´biorcy przez
okres nie krótszy ni˝ 5 lat;

4) podlegajà amortyzacji zgodnie z przepisami o po-
datku dochodowym.

5. Minimalna wysokoÊç kosztów inwestycyjnych,
o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro.

§ 7. 1. W przypadku przedsi´biorców, o których
mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 paêdziernika
2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach eko-
nomicznych i niektórych ustaw, za koszty kwalifikujà-
ce si´ do obj´cia pomocà uznaje si´ koszty inwestycji
okreÊlone w § 6, a tak˝e koszty z tytu∏u wk∏adów nie-
pieni´˝nych wniesionych do ich przedsi´biorstwa
przed dniem 1 maja 2004 r., spe∏niajàce kryteria kosz-
tów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, okreÊlone
w § 6 ust. 1—4.

2. Koszty z tytu∏u wk∏adów niepieni´˝nych, o któ-
rych mowa w ust. 1, okreÊla si´ w wysokoÊci wartoÊci
nominalnej wydanych w zamian akcji lub udzia∏ów. 

§ 8. W przypadku przedsi´biorców, którzy uzyskali
zezwolenia po dniu 31 grudnia 2000 r., za koszty inwe-
stycji uznaje si´ koszty inwestycji okreÊlone w § 6.

§ 9. 1. Koszty inwestycji oraz wielkoÊç pomocy pu-
blicznej sà dyskontowane na dzieƒ uzyskania zezwole-
nia z zastosowaniem:

1) Êredniomiesi´cznych stóp szeÊciomiesi´cznego
kredytu udzielanego na warszawskim rynku mi´-
dzybankowym (WIBOR) notowanych w miesiàcu
poprzedzajàcym miesiàc, w którym przedsi´biorca
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poniós∏ wydatek lub otrzyma∏ pomoc — w przy-
padku poniesienia wydatków oraz otrzymania po-
mocy w okresie przed pierwszym dniem miesiàca,
w którym po raz pierwszy opublikowano w Dzien-
niku Urz´dowym Wspólnot Europejskich ustalonà
przez Komisj´ Europejskà stop´ referencyjnà dla
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) stopy referencyjnej ustalanej okresowo w trybie,
o którym mowa w pkt 1, w przypadku wydatków
poniesionych po dniu pierwszej publikacji tej sto-
py oraz otrzymanej po tym dniu pomocy.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych
przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje si´ Êredniomie-
si´cznà stop´ szeÊciomiesi´cznego kredytu udzielane-
go na warszawskim rynku mi´dzybankowym
(WIBOR), notowanà w styczniu 1998 r.

3. Zdyskontowanà wartoÊç poniesionych wydat-
ków i otrzymanej pomocy okreÊla si´ wed∏ug wzoru:

FPV = ————— 
(1 + r/12)n

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
PV — zdyskontowanà wartoÊç poniesionych wydat-

ków lub otrzymanej pomocy,
F — wartoÊç poniesionych wydatków z dnia ich po-

niesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej
otrzymania,

r — stop´, o której mowa w ust. 1 i 2,
n — liczb´ miesi´cy, jakie up∏yn´∏y od dnia uzyska-

nia zezwolenia na dzia∏alnoÊç w strefie do dnia

poniesienia wydatków lub dnia otrzymania po-
mocy, przy czym:
— dniem poniesienia wydatku jest pierwszy

dzieƒ miesiàca, w którym poniesiono wyda-
tek,

— dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzieƒ
miesiàca, w którym udzielono pomocy w ro-
zumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

— dniem uzyskania zezwolenia jest pierwszy
dzieƒ miesiàca, w którym wydano zezwole-
nie.

§ 10. Zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej na terenie strefy wydane przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia zachowujà
wa˝noÊç.

§ 11. Zwalnia si´ od podatku dochodowego od
osób prawnych dochody zarzàdzajàcego strefà w cz´-
Êci wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po
nim nast´pujàcym na cele rozwoju strefy, w tym na
nabycie przez zarzàdzajàcego nieruchomoÊci lub in-
nych rzeczy s∏u˝àcych do prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej na terenie strefy oraz modernizacj´
i rozbudow´ infrastruktury gospodarczej i technicznej
na terenie strefy.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. (poz. 2217)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Obszar Legnica

Obszar Legnica stanowi dwie oddzielne cz´Êci po-
∏o˝one w obr´bie geodezyjnym Przybków i w obr´bie
geodezyjnym Fabryczna.

Cz´Êç I

Opisywany obszar o ∏àcznej powierzchni 52,5129 ha
jest po∏o˝ony w mieÊcie Legnica w obr´bie geodezyj-
nym Przybków. Sk∏ada si´ z pi´ciu kompleksów oddzie-
lonych od siebie drogami lub pasami terenu zaj´tymi
przez sieci infrastruktury technicznej.

Kompleks 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 5,4055 ha.

Od punktu nr 3116 po∏o˝onego w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 705/12 granica biegnie
w kierunku pó∏nocnym przez punkt nr 2455 do punktu
nr 3325. W punkcie nr 3325 granica za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim i biegnie linià ∏amanà
przez punkty nr: 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501 do

punktu granicznego nr 3502. W punkcie tym granica
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie linià ∏amanà przez punkty nr: 3503, 3374,
3800, 3797, 3793 do punktu nr 3504. Tutaj granica za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie przez
punkty nr: 3505, 3506 do punktu nr 3507. W punkcie
nr 3507 granica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie linià ∏amanà wzd∏u˝ drogi przez punkty nr:
3796, 3334, 3799, 3802, 3811, 3333, 3387, 3383, 3332,
3331, 3330 do punktu nr 3372. W punkcie nr 3372 gra-
nica za∏amuje si´ i biegnie po granicy dzia∏ki nr 705/9,
na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa,
przez punkty nr: 3373, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370 do
punktu nr 3371. Od punktu nr 3371 granica biegnie da-
lej w kierunku zachodnim linià prostà wzd∏u˝ drogi
przez punkty nr: 3329, 3328, 3327, 3326 do punktu po-
czàtkowego nr 3116.

Kompleks 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 10,6412 ha.

Od punktu nr 3511 po∏o˝onego w po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 912 granica biegnie w kie-



runku pó∏nocnym linià ∏amanà przez punkty nr: 3510,
3509, 3508, 2825, 2824 do punktu nr 3535. W punkcie
nr 3535 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie linià prostà po granicy dzia∏ki
nr 912 przez punkt nr 3536 do punktu granicznego
nr 3537. Tutaj granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i linià ∏amanà biegnie po granicy
dzia∏ki nr 715/16 przez punkt nr 3538 do punktu nr 177.
Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie po granicy dzia∏ek nr: 715/16,
715/14, 723/4, 724/15 przez punkty nr: 3363, 178, 3364
i 179 do punktu nr 180. W punkcie nr 180 granica za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowym i linià prostà bie-
gnie zachodnià stronà linii kolejowej Legnica — Jawor
przez punkty nr: 2876, 2877 do punktu nr 3858.
W punkcie nr 3858 granica za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie linià ∏amanà po granicy dzia∏ek
nr: 724/15, 724/16, 912 przez punkty nr: 3857, 3517,
3516, 3515, 3514, 3513, 3512 do punktu poczàtkowego
nr 3511.

Kompleks 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 7,6954 ha.

Od punktu nr 3214 po∏o˝onego w pó∏nocno-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 704/6 granica biegnie w kie-
runku wschodnim linià prostà wzd∏u˝ drogi do punktu
nr 3215. W punkcie nr 3215 za∏amuje si´ i biegnie da-
lej wzd∏u˝ drogi do punktu nr 3216. Tutaj za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i linià prostà biegnie wzd∏u˝
drogi przez punkt nr 3217 do punktu nr 3530. W punk-
cie nr 3530 granica za∏amuje si´ i biegnie po granicy
dzia∏ki nr 704/15, na której zlokalizowana jest stacja
transformatorowa, przez punkty nr: 3772, 3774 do
punktu nr 3773. Od punktu nr 3773 granica dalej bie-
gnie w kierunku po∏udniowym linià prostà wzd∏u˝ dro-
gi przez punkty nr: 3535, 3534 do punktu nr 3551. Tu-
taj za∏amuje si´ i biegnie w kierunku wschodnim do
punktu nr 3526. W punkcie nr 3526 za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i linià ∏amanà biegnie po granicy
dzia∏ki nr 704/13 przez punkt nr 3527 do punktu
nr 3528. W punkcie nr 3528 granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i linià prostà biegnie
do punktu nr 3119, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie linià ∏amanà po granicy dzia∏ek
nr: 704/13, 704/12, 704/16, 704/10, 704/6 przez punkty
nr: 3533, 3532, 3529, 3218, 3117 do punktu poczàtko-
wego nr 3214.

Kompleks 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 22,5324 ha.

Od punktu nr 3346 po∏o˝onego w pó∏nocno-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 715/24 granica biegnie w kie-
runku wschodnim linià ∏amanà wzd∏u˝ drogi przez
punkty nr: 3345, 3344, 3343 do punktu nr 3541.
W punkcie nr 3541 za∏amuje si´ i biegnie po granicy
dzia∏ki nr 715/22, na której zlokalizowana jest stacja
transformatorowa, przez punkty nr: 3769, 3768 do
punktu nr 3767. Od punktu nr 3767 granica biegnie da-
lej w kierunku wschodnim linià prostà wzd∏u˝ drogi
przez punkty nr: 3571, 3803, 3342 do punktu nr 3518.

Tutaj za∏amuje si´ i biegnie po granicy dzia∏ek
nr: 723/9, 724/7, na których zlokalizowana jest stacja
transformatorowa, przez punkty nr: 3519, 3520, 3340,
3339 do punktu nr 3341. Od punktu nr 3341 biegnie
dalej w kierunku wschodnim linià prostà po granicy
dzia∏ek nr: 724/19, 724/12 przez punkt nr 3852 do punk-
tu nr 3853. W punkcie nr 3853 granica za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie linià prostà po gra-
nicy dzia∏ek nr: 724/12, 724/14 przez punkt nr 3854 do
punktu nr 3855. W punkcie nr 3855 za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim i biegnie linià prostà przez punkt
nr 3856 do punktu nr 3359. W punkcie nr 3359 grani-
ca za∏amuje si´ i biegnie po granicy dzia∏ki nr 724/5, na
której zlokalizowana jest stacja transformatorowa,
przez punkty nr: 3522, 3546 do punktu nr 3545. Od
punktu nr 3545 granica biegnie dalej w kierunku za-
chodnim linià prostà wzd∏u˝ drogi przez punkty
nr: 3358, 3357, 3806, 3791, 3539, 3354, 3353 do punk-
tu nr 3350. W punkcie nr 3350 granica za∏amuje si´
i biegnie wzd∏u˝ drogi przez punkt nr 3349 do punktu
nr 3348. W punkcie nr 3348 granica za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie dalej linià prostà wzd∏u˝
drogi przez punkty nr: 3347, 3775 do punktu poczàtko-
wego nr 3346.

Kompleks 5

Powierzchnia kompleksu wynosi 6,2384 ha.

Od punktu nr 3391 po∏o˝onego w pó∏nocno-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 711/8 granica biegnie w kie-
runku wschodnim linià prostà wzd∏u˝ drogi przez
punkty nr: 3379, 3355, 3356, 3317, 3318, 3319, 3320 do
punktu nr 3321. W punkcie nr 3321 granica za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie zachodnià stro-
nà linii kolejowej Legnica — Jawor przez punkty
nr: 2872, 2871 do punktu nr 3122. W punkcie nr 3122
granica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
linià prostà po granicy dzia∏ek nr: 711/3, 711/4, 711/8
przez punkty nr: 3314, 3380 do punktu nr 3388.
W punkcie nr 3388 granica za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i biegnie linià ∏amanà po granicy dzia∏ki
nr 711/8 przez punkty nr: 3389, 3390, 3525 do punktu
poczàtkowego nr 3391.

Cz´Êç II

Obr´b Fabryczna, arkusz mapy ewidencyjnej nr 3,
dzia∏ka nr 580/1, o powierzchni 0,1204 ha.

Granica biegnie od punktu nr 2171 zlokalizowanego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 580/1 li-
nià prostà w kierunku zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej stro-
ny ul. Kardyna∏a Boles∏awa Kominka przez punkt nr 2172
do punktu nr 4415. Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym
i biegnie linià prostà w kierunku pó∏nocnym do punktu
nr 4416, gdzie za∏amuje si´ pod kàtem prostym i biegnie
linià ∏amanà w kierunku wschodnim przez punkt nr 4417
do punktu nr 4418 znajdujàcego si´ na granicy z dzia∏kà
nr 581. W punkcie nr 4418 za∏amuje si´ i biegnie w kie-
runku po∏udniowym wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 581 (rozdziela budynki przy ul. Kardyna∏a Boles∏awa
Kominka o nr: 7 i 9) do punktu nr 2171, od którego roz-
pocz´to opis.
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Obszar Z∏otoryja

Miasto Z∏otoryja obr´b nr 7, arkusz mapy ewiden-
cyjnej 7, dzia∏ki o ∏àcznej powierzchni 27,9482 ha. 

Od punktu nr 72513 po∏o˝onego w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 92/19 granica biegnie
w kierunku wschodnim przez punkt nr 72514 do punk-
tu nr 72515. W punkcie nr 72515 granica za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie linià ∏a-
manà przez punkty nr: 666, 665, 2375, 664, 2376, 663,
662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652,
651, 650, 649, 648, 647, 646 do punktu granicznego
nr 1159 znajdujàcego si´ na skrzy˝owaniu drogi nr 87
i drogi nr 94. W punkcie tym granica za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie linià ∏a-
manà wzd∏u˝ drogi nr 94 przez punkty nr: 1159, 1155,
146 do punktu nr 1563. Z punktu nr 1563 granica bie-
gnie w kierunku zachodnim, graniczàc z obr´bem Wil-
ków, gmina Z∏otoryja, przez punkt nr 1559 do punktu
nr 1555. Tutaj granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
nym, wzd∏u˝ ul. Boles∏awa Krzywoustego i dzia∏ek b´-
dàcych w∏asnoÊcià osób prywatnych poprzez punkty
graniczne nr: 600, 1589, 1591, 1593, 1595, 1596, 1599,
588, 2506, 587, 2369, 2368 do punktu nr 72513.

Obszar Polkowice

Obszar Polkowice, obr´b Polkowice Dolne, dzia∏ki
o ∏àcznej powierzchni 91,1800 ha.

Kompleks 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 7,6157 ha.

Od punktu nr 10 po∏o˝onego w pó∏nocno-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 83/4 granica biegnie w kierun-
ku wschodnim przez punkty nr: 11, 3517, 17, 18 do
punktu nr 3601. W punkcie nr 3601 granica za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie linià prostà do
punktu nr 3607. W punkcie tym granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez punkt
nr 3608 i punkt nr 3515 do punktu nr 3516. Tutaj grani-
ca za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià
∏amanà przez punkty nr: 74, 73, 72, 71 do punktu nr 67.
W punkcie nr 67 granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie do punktu nr 68. W punkcie nr 68
granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
do punktu poczàtkowego nr 10.

Kompleks 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 12,4807 ha.

Od punktu nr 3602 po∏o˝onego w pó∏nocnej cz´Êci
dzia∏ki nr 83/27 granica biegnie w kierunku wschod-
nim linià prostà do punktu nr 3599. W punkcie nr 3599
granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie linià prostà przez punkty nr: 4101, 4506, 4496,
3598, 3696, 3597 do punktu granicznego nr 3590. Tutaj
granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i linià prostà biegnie przez punkty nr: 3591, 3592, 3593,
3595, 3605 do punktu nr 3604. Nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie przez punkty nr: 3603,
4100 do punktu poczàtkowego nr 3602.

Kompleks 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 15,7542 ha.

Od punktu nr 178 po∏o˝onego w pó∏nocno-zachod-
niej cz´Êci dzia∏ki nr 88/51 granica biegnie w kierunku
wschodnim linià ∏amanà przez punkty nr: 180, 806,
812, 811, 810, 809, 808, 807, 187, 188, 189, 816, 815,
191, 192, 814, 251 do punktu nr 250. W punkcie nr 250
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie przez
punkty nr: 231, 224, 223, 222 do punktu nr 221. Tutaj
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i linià
∏amanà biegnie wzd∏u˝ rowu nr 224 przez punkty
nr: 216, 213, 211 do punktu nr 210. W punkcie nr 210
granica za∏amuje si´ i biegnie wzd∏u˝ drogi nr 84 przez
punkty nr: 202, 201, 200, 199, 989 do punktu poczàtko-
wego nr 178.

Kompleks 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 6,3908 ha.

Od punktu nr 209 po∏o˝onego w pó∏nocno-zachod-
niej cz´Êci dzia∏ki nr 128/20 granica biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim linià ∏amanà wzd∏u˝ rowu
nr 224 przez punkty nr 212, 214 do punktu nr 4774.
W punkcie nr 4774 za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wym do punktu nr 4106. W punkcie nr 4106 granica
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bie-
gnie przez punkt nr 327 do punktu nr 328. Tutaj za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
linià ∏amanà przez punkty nr: 316, 315, 314, 313, 312,
311 do punktu nr 309. W punkcie nr 309 granica za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ dro-
gi nr 87 do punktu poczàtkowego nr 209.

Kompleks 5

Powierzchnia kompleksu wynosi 1,7550 ha.

Od punktu nr 4462 po∏o˝onego w pó∏nocno-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 129/7 granica biegnie w kie-
runku wschodnim linià ∏amanà przez punkt nr 4461 do
punktu nr 4460. W punkcie nr 4460 granica za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim linià prostà
przez punkty nr: 3540, 3539 do punktu nr 3538. Tutaj
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie linià pro-
stà przez punkt nr 3544 do punktu nr 3543. W punkcie
nr 3543 granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
przez punkty nr: 341, 340 do punktu poczàtkowego
nr 4462. Wewnàtrz kompleksu znajduje si´ enklawa
b´dàca odr´bnà dzia∏kà, której granica biegnie po
punktach granicznych nr: 340, 3540, 3539, 341.

Kompleks 6

Powierzchnia kompleksu wynosi 27,4201 ha.

Od punktu nr 3518 po∏o˝onego w pó∏nocno-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 83/1 granica biegnie linià
prostà w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
punkt nr 3519 do punktu nr 3521. W punkcie nr 3521
granica za∏amuje si´ i biegnie dalej po granicy dzia∏ki,
na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa,
przez punkty nr: 3634, 3635, 3636. Tutaj za∏amuje si´
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i biegnie dalej linià prostà w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim przez punkty nr: 3611, 3610, 3803 do
punktu nr 3586. W punkcie nr 3586 granica za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie przez punkt
nr 3587 do punktu nr 3576. W punkcie nr 3576 grani-
ca za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie linià
prostà przez punkty nr: 3577, 4140 do punktu nr 3578.
Tutaj granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie przez punkty nr: 3579, 3580, 3581,
3582 do punktu nr 3583. W punkcie nr 3583 granica
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià
prostà przez punkty nr: 4012, 3642, 3641 do punktu nr
3584. W punkcie nr 3584 granica za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3640,
3639, 3638, 3637 do punktu nr 3585. W punkcie
nr 3585 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i linià prostà przez punkt nr 3612 biegnie
do punktu nr 3522. Tutaj za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i biegnie linià ∏amanà przez punkty
nr: 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, 519, 3520, 518,
517, 516, 515 do punktu nr 514. W punkcie nr 514 gra-
nica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie przez punkty nr: 85, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77
do punktu poczàtkowego nr 3518.

Kompleks 7

Powierzchnia kompleksu wynosi 19,7635 ha.

Od punktu granicznego nr 4735 po∏o˝onego w pó∏-
nocnym naro˝niku dzia∏ki nr 77/5 granica biegnie linià
prostà w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
punkty nr: 4736, 4734 do punktu granicznego nr 4733.
W punkcie granicznym nr 4733 granica za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i linià ∏amanà biegnie po
granicy dzia∏ki nr 78/28 przez punkt nr 3975 do punktu
nr 3976. W punkcie nr 3976 granica za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i biegnie linià prostà
przez punkty nr: 4675, 4674 do punktu nr 3977.
W punkcie nr 3977 granica za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie linià ∏amanà przez punkty nr: 4433,
3979, 3980, 3981 do punktu granicznego nr 3982. Tutaj
granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
linià prostà przez punkt nr 4430 do punktu nr 4434.
W punkcie nr 4434 granica za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 4435 do
punktu poczàtkowego nr 4735.

Obszar Krzywa

Obszar Krzywa stanowi dwie cz´Êci po∏o˝one
w obr´bach Ró˝yniec i Os∏a.

Cz´Êç I

Gmina Gromadka, obr´b Ró˝yniec, arkusz mapy ewi-
dencyjnej 2, dzia∏ki o ogólnej powierzchni 62,4403 ha

Po∏udniowa granica dzia∏ek rozpoczyna si´ od
punktu granicznego nr 237R zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 326/25 na
granicy z obr´bem Os∏a. Od tego punktu granica bie-
gnie w linii prostej w kierunku zachodnim do punktu
granicznego nr 287. Tutaj granica za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i w linii prostej biegnie do punktu
granicznego nr 286. W punkcie tym granica za∏amuje

si´ w kierunku zachodnim i linià ∏amanà biegnie przez
punkty nr: 234, 164, 167, 235, 236, 210 i 208 do punktu
granicznego nr 206. W punkcie nr 206 granica za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym i linià ∏amanà biegnie
przez punkty nr: 205, 204 i 203 do punktu nr 60. Tu gra-
nica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i pó∏nocnà
stronà autostrady biegnie przez punkty nr: 59 i 199 do
punktu granicznego nr 58. Nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i w linii prostej biegnie do
punktu granicznego nr 57. W punkcie nr 57 granica za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i przez punkt nr 56
biegnie do punktu nr 55. Tutaj granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià prostà do punk-
tu granicznego nr 176. W punkcie nr 176 granica za∏a-
muje si´ w kierunku wschodnim i biegnie linià ∏ama-
nà przez punkty nr: 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 191, 192, 187, 188 i 226 do punktu gra-
nicznego nr 189R. Tutaj granica za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i linià ∏amanà biegnie przez punk-
ty nr: 190R, 224R, 24R i 231R do punktu poczàtkowego
nr 237R — jest to jednoczeÊnie odcinek granicy mi´-
dzy obr´bami Ró˝yniec i Os∏a.

Uwaga: Wewnàtrz wy˝ej opisanych granic zewn´trz-
nych znajdujà si´ enklawy. Sà to wydzielone dzia∏ki
pod stacje transformatorowe o nr: 326/2, 326/3, 326/4,
326/5, 326/7, 326/8, 326/9, 326/10, 326/11 i 326/12.

Cz´Êç II

Gmina Gromadka, obr´b Os∏a, arkusz mapy ewiden-
cyjnej 5, dzia∏ki o ∏àcznej powierzchni 94,4520 ha

Po∏udniowa granica dzia∏ek rozpoczyna si´ od
punktu granicznego nr 317 zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 256/67. Od te-
go punktu granicznego biegnie linià ∏amanà w kierun-
ku zachodnim przez punkty nr: 316, 315, 314, 313 do
punktu granicznego nr 386. W punkcie nr 386 za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocnym i w linii prostej biegnie
do punktu nr 385. Tutaj granica za∏amuje si´ w kierun-
ku zachodnim i przez punkt nr 384 biegnie w linii pro-
stej do punktu nr 383. Nast´pnie za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i biegnie linià ∏amanà przez punkt
nr 382 do punktu granicznego nr 381. W punkcie nr
381 granica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i w li-
nii zbli˝onej do prostej biegnie przez punkty nr: 277
i 311 do punktu granicznego nr 310. Tutaj granica za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i w linii prostej bie-
gnie do punktu granicznego nr 281. Nast´pnie za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie li-
nià ∏amanà przez punkty nr: 282, 309, 308, 307, 306,
305, 304, 303, 302, 395, 301 i 300 do punktu graniczne-
go nr 237. Tutaj granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i w linii prostej biegnie do punktu granicz-
nego nr 238. W punkcie nr 238 granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i w linii prostej biegnie do
punktu nr 239. Tutaj granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i w linii prostej biegnie do punktu nr 240.
W punkcie nr 240 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i w linii prostej biegnie do punktu nr 241. Nast´pnie
granica za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie
linià ∏amanà przez punkty nr: 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250 i 251 do punktu nr 252. W punkcie
nr 252 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
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i linià zbli˝onà do prostej biegnie przez punkty nr: 30
i 31 do punktu nr 32. W punkcie nr 32 granica za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i przez punkt
nr 253 biegnie w linii prostej do punktu poczàtkowego
nr 317.

Uwaga: Wewnàtrz wy˝ej opisanych granic zewn´trz-
nych znajdujà si´ enklawy. Sà to wydzielone dzia∏ki
pod stacje transformatorowe o nr ewidencyjnych:
256/8, 256/9, 256/10, 256/12, 256/13, 256/14, 256/16,
256/17 oraz dzia∏ka nr 256/31.

Obszar Lubin

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

Pó∏nocno-wschodnia granica dzia∏ki biegnie od
punktu granicznego nr 7773 po∏o˝onego na granicy
ul. Niepodleg∏oÊci w kierunku pó∏nocno-zachodnim
przez punkty nr: 7774, 7775, 7776, 638, 7698. W punk-
cie tym skr´ca w kierunku pó∏nocnym do punktów
nr: 7699, 7700, 7701, 7702, nast´pnie skr´ca w kierun-
ku wschodnim do punktu nr 7703 po∏o˝onego na gra-
nicy rzeki Zimnicy i dalej biegnie w kierunku po∏udnio-
wym przez punkty nr: 7704, 7705, 7706 do punktu
nr 7773 opisanego jako pierwszy.

Miasto Lubin obr´b nr 9, arkusz mapy 3, dzia∏ki
nr: 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 nr 7861 w kierunku po∏udniowym
przez punkt nr 5597 do punktu nr 7860, nast´pnie skr´-
ca w stron´ zachodnià, przebiegajàc przez punkty
nr: 7859, 7854, 7853, 691, 7843. W punkcie nr 7843
zmienia kierunek na pó∏nocny i biegnie przez punkty
nr: 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851,
7852, 7715, 7716 do punktu nr 7717 po∏o˝onego na po-

∏udniowej granicy ul. Niepodleg∏oÊci. Od punktu
nr 7717 biegnie po∏udniowà granicà ulicy w kierunku
wschodnim przez punkty nr: 7779, 7778, 645, 7777,
7735, 7736 do opisanego na poczàtku punktu granicz-
nego nr 7861.

Obszar Legnickie Pole

Gmina Legnickie Pole obr´b Nowa WieÊ Legnicka,
arkusz mapy 2, dzia∏ki nr: 417, 418, 419, 420, 421,
o ∏àcznej powierzchni 60,2400 ha

Po∏udniowa granica dzia∏ki biegnie od punktu gra-
nicznego nr 1 w kierunku pó∏nocnym linià ∏amanà
w oÊmiu odcinkach prostych do punktu granicznego
nr 9 poprzez punkty graniczne nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
wzd∏u˝ dzia∏ki PKP o nr ewidencyjnym 4 (szlak kolejo-
wy Legnica — Jaworzyna Âlàska). 

W punkcie granicznym nr 9 granica skr´ca i bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim linià ∏amanà
w trzech odcinkach prostych do punktu granicznego
nr 12 przez punkty graniczne nr: 10 i 11 skrajem szosy
Legnica — Legnickie Pole. W punkcie granicznym
nr 12 granica skr´ca i biegnie w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim linià prostà do punktu granicznego nr 13
skrajem drogi polnej o nr ewidencyjnym 24.

Od punktu granicznego nr 13 granica biegnie linià
prostà do punktu granicznego nr 14, przecinajàc rów
o nr ewidencyjnym 26. Od punktu granicznego nr 14
granica biegnie linià ∏amanà w dziesi´ciu odcinkach
prostych do punktu granicznego nr 24 poprzez punkty
graniczne nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 skrajem
drogi polnej o nr ewidencyjnym 25. W punkcie gra-
nicznym nr 24 granica skr´ca i biegnie w kierunku za-
chodnim linià ∏amanà w szeÊciu odcinkach prostych
do punktu granicznego nr 1 poprzez punkty granicz-
ne nr: 25, 26, 27, 28, 29 skrajem drogi o nr ewidencyj-
nym 290.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie gotowoÊci obronnej paƒstwa

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) stany gotowoÊci obronnej paƒstwa, ich rodzaje
i warunki wprowadzania tych stanów;

2) zadania zwiàzane z podwy˝szaniem gotowoÊci
obronnej paƒstwa w okreÊlonych stanach i tryb
ich realizacji; 

3) organizacj´ i zadania w zakresie tworzenia syste-
mu sta∏ych dy˝urów na potrzeby podwy˝szania
gotowoÊci obronnej paƒstwa; 

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732,
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326,
Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135.


