
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. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia „Kostrzyƒ-
sko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (Dz. U.
Nr 135, poz. 904, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wytwarzania materia∏ów wybuchowych,
wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu
i przetwarzania spirytusu oraz napojów al-
koholowych, 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∏adach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27), 

3) us∏ug instalowania, napraw, konserwacji
i remontu maszyn i urzàdzeƒ wykorzysty-
wanych do prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej na terenie strefy oraz przed-
miotów osobistego u˝ytku,

4) robót budowlanych okreÊlonych w sekcji F
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug, zwa-
nej dalej „PKWiU”,

5) us∏ug w zakresie handlu hurtowego i de-
talicznego, naprawy pojazdów samocho-
dowych i motocykli oraz artyku∏ów u˝ytku
osobistego i domowego, us∏ug hotelar-
skich i gastronomicznych, okreÊlonych
w sekcjach G i H PKWiU, 

6) us∏ug poÊrednictwa finansowego oraz
us∏ug zwiàzanych z nieruchomoÊciami,
wynajmem, naukà i prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlonych w sek-
cjach J i K PKWiU, z wyjàtkiem dzia∏u 72,
dzia∏u 73 grupy 73.1 oraz dzia∏u 74 gru-
py 74.3, 

7) us∏ug w zakresie administracji publicznej,
obrony narodowej, obowiàzkowych ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych i powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji,
ochrony zdrowia i pomocy spo∏ecznej,
us∏ug komunalnych pozosta∏ych, spo∏ecz-
nych i indywidualnych, us∏ug gospo-
darstw domowych, us∏ug Êwiadczonych
przez organizacje i zespo∏y eksterytorial-
ne, okreÊlonych w sekcjach L—Q PKWiU, 

8) dzia∏alnoÊci gospodarczej, na której pro-
wadzenie jest wymagane posiadanie kon-
cesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257
i Nr 34, poz. 293), 

9) procesów formowania lub teksturowania
w∏ókien syntetycznych i prz´dzy z w∏ókien
ciàg∏ych powsta∏ych na bazie poliestru,
poliamidu, akrylu lub polipropylenu, nie-
zale˝nie od ich koƒcowego zastosowania,

10) procesów polimeryzacji, w∏àcznie z poli-
kondensacjà, je˝eli urzàdzenia do polime-
ryzacji i formowania w∏ókien i prz´dzy,
o których mowa w pkt 9, sà po∏àczone
w jednà lini´ technologicznà,

11) procesów dodatkowych zwiàzanych z pro-
cesem formowania lub teksturowania,
o którym mowa w pkt 9, je˝eli urzàdzenia
sà po∏àczone w jednà lini´ technolo-
gicznà,

12) produkcji ˝eliwa i stali oraz stopów ˝elaza
okreÊlonej w Polskiej Klasyfikacji Dzia∏al-
noÊci, zwanej dalej „PKD”, podkla-
sà 27.10.Z, produkcji rur stalowych (pod-
klasa 27.22.Z PKD), pozosta∏ej obróbki
wst´pnej ˝eliwa i stali (klasa 27.3 PKD),
z wy∏àczeniem produkcji konstrukcji stalo-
wych, rur i przewodów rurowych spawa-
nych, których Êrednica zewn´trzna nie
przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wy-
robów kutych, 

13) produkcji statków pe∏nomorskich o po-
jemnoÊci nie mniejszej ni˝ 100 GT (pod-
klasa 35.11.A PKD), naprawy i konser-
wacji statków pe∏nomorskich o pojem-
noÊci nie mniejszej ni˝ 100 GT (podkla-
sa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy
statków pe∏nomorskich o pojemnoÊci
nie mniejszej ni˝ 1 000 GT (podkla-
sa 35.11.B PKD),
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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 oraz z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 329 i Nr 107, poz. 1170, z 2002
r. Nr 64, poz. 581 oraz z 2003 r. Nr 186, poz. 1814.



14) wydobywania w´gla kamiennego (kla-
sa 10.10 PKD) i w´gla brunatnego (kla-
sa 10.20 PKD).”;

2) § 3—6 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. 1. Pomoc regionalna udzielana przedsi´bior-
cy w formie zwolnieƒ podatkowych na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.3)) albo na pod-
stawie 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.4)) stanowi pomoc re-
gionalnà z tytu∏u:

1) kosztów nowej inwestycji, której wiel-
koÊç jest liczona jako iloczyn maksymal-
nej intensywnoÊci pomocy okreÊlonej
dla danego obszaru i kosztów inwestycji
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà,
okreÊlonych odpowiednio w § 6, 6a
i 6b, lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której
wielkoÊç jest liczona jako iloczyn mak-
symalnej intensywnoÊci pomocy okre-
Êlonej dla danego obszaru i dwuletnich
kosztów pracy nowo zatrudnionych pra-
cowników, obejmujàcych koszty p∏acy
brutto tych pracowników, powi´kszone
o wszystkie obowiàzkowe p∏atnoÊci
zwiàzane z ich zatrudnieniem, ponoszo-
ne przez przedsi´biorc´ od dnia zatrud-
nienia tych pracowników.

2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytu∏u no-
wej inwestycji jest udzia∏ Êrodków w∏a-

snych przedsi´biorcy rozumianych jako
Êrodki, które nie zosta∏y uzyskane w ra-
mach udzielonej mu pomocy, wynoszà-
cych co najmniej 25 % ca∏kowitych kosz-
tów inwestycji.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza
przyrost 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 in-
westycj´ zwiàzanà z utworzeniem lub roz-
budowà przedsi´biorstwa, jak równie˝
z rozpocz´ciem w przedsi´biorstwie dzia-
∏aƒ obejmujàcych dokonywanie zasadni-
czych zmian produkcji bàdê procesu pro-
dukcyjnego, zmian wyrobu lub us∏ugi,
w tym tak˝e zmian w zakresie sposobu
Êwiadczenia us∏ug. 

5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczo-
na na inwestycje odtworzeniowe.

6. Przez nowo zatrudnionych pracowników
nale˝y rozumieç liczb´ pracowników za-
trudnionych po dniu uzyskania zezwolenia,
w zwiàzku z realizacjà nowej inwestycji,
jednak nie póêniej ni˝ w okresie trzech lat
od zakoƒczenia inwestycji. Liczba pracow-
ników oznacza pracowników zatrudnio-
nych na pe∏nych etatach w okresie jedne-
go roku wraz z pracownikami zatrudniony-
mi na niepe∏nych etatach oraz pracownika-
mi sezonowymi, 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 wa-
runkiem ˝e ∏àcznie wielkoÊç tych pomocy
nie przekracza maksymalnej wielkoÊci po-
mocy okreÊlonej w § 4, przy czym dopusz-
czalnà wielkoÊç pomocy okreÊla si´ jako
iloczyn maksymalnej intensywnoÊci po-
mocy i wy˝szej kwoty kosztów: nowej in-
westycji lub dwuletnich kosztów pracy no-
wo zatrudnionych pracowników.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
udzielana ∏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 pomo-
cy 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 paê-
dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o spe-
cjalnych strefach ekonomicznych i niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840), mak-
symalna intensywnoÊç pomocy regional-
nej okreÊlona w § 3 ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 2—4, wynosi:
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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, 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 i Nr 54, poz. 535.

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,
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
i Nr 54, poz. 535.



1) 30 % — w przypadku inwestycji realizo-
wanych na obszarach nale˝àcych do
podregionów oznaczonych numerami
statystycznymi 22 i 42, o których mowa
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadze-
nia Nomenklatury Jednostek Terytorial-
nych do Celów Statystycznych (NTS)
(Dz. U. Nr 58, poz. 685, z póên. zm.5)),

2) 40 % — w przypadku inwestycji realizo-
wanych na obszarach nale˝àcych do
podregionów oznaczonych numerami
statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych
do Celów Statystycznych (NTS),

3) 50 % — w przypadku inwestycji realizo-
wanych na pozosta∏ych obszarach. 

2. W przypadku pomocy regionalnej udziela-
nej ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy,
w rozumieniu za∏àcznika I do rozporzàdze-
nia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Trakta-
tu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33 i n.),
z wy∏àczeniem przedsi´biorcy prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze
transportu, maksymalnà intensywnoÊç po-
mocy podwy˝sza si´ o 15 punktów procen-
towych brutto. 

3. W przypadku pomocy regionalnej udziela-
nej przedsi´biorcy na realizacj´ du˝ego
projektu inwestycyjnego maksymalnà
wielkoÊç pomocy ustala si´ wed∏ug wzoru:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

I — wielkoÊç pomocy dla du˝ego projek-
tu inwestycyjnego,

R — intensywnoÊç pomocy dla obszaru
lokalizacji inwestycji, okreÊlonà zgod-
nie z ust. 1,

B — wielkoÊç kosztów inwestycji kwalifi-
kujàcych si´ do obj´cia pomocà po-
wy˝ej 50 mln euro nieprzekraczajàcà
100 mln euro,

C — wielkoÊç kosztów inwestycji kwalifi-
kujàcych si´ do obj´cia pomocà prze-
kraczajàcà 100 mln euro

— przy czym du˝ym projektem inwestycyj-
nym jest projekt nowej inwestycji, której
koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà
regionalnà przekraczajà równowartoÊç

50 mln euro, a koszty te obejmujà wydat-
ki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego
lub wi´cej przedsi´biorców realizujàcych
dany projekt inwestycyjny na Êrodki trwa-
∏e powiàzane ze sobà fizycznie lub funkcjo-
nalnie i s∏u˝àce do realizacji ÊciÊle okreÊlo-
nego celu, w szczególnoÊci produkcji kon-
kretnego produktu lub ró˝nych produktów,
o ile sà one wytwarzane przy wykorzysta-
niu takich samych surowców.

4. W przypadku przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w sektorze motoryzacyjnym
maksymalna intensywnoÊç pomocy wyno-
si 30 % intensywnoÊci okreÊlonej w ust. 1,
jeÊli 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 paêdzierni-
ka 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 

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

1) prowadzàcego dzia∏alnoÊç obejmujàcà
produkcj´, monta˝ lub prace projekto-
wo-wdro˝eniowe w zakresie: 

a) silników spalinowych ze spalaniem
wewn´trznym stosowanych w po-
jazdach samochodowych (podkla-
sa 34.10.A PKD), a tak˝e innych silni-
ków stosowanych wy∏àcznie w po-
jazdach samochodowych okreÊlo-
nych w lit. b)—d), 

b) samochodów osobowych (podkla-
sa 34.10.B PKD), 

c) pozosta∏ych pojazdów samochodo-
wych przeznaczonych do przewozu
osób (podklasa 34.10.C PKD), 

d) pojazdów samochodowych przezna-
czonych do przewozu towarów (pod-
klasa 34.10.D PKD), 

e) nadwozi pojazdów samochodowych
(podklasa 34.20.Z PKD), z wy∏àcze-
niem przyczep i naczep, 

2) b´dàcego dostawcà komponentów, któ-
ry zaopatruje przedsi´biorc´, o którym
mowa w pkt 1, w komponenty na po-
trzeby procesu produkcyjnego lub sta-
dium monta˝u lub bierze udzia∏ w pra-
cach projektowo-wdro˝eniowych doty-
czàcych produktów wymienionych
w pkt 1, pod warunkiem ˝e: 

a) dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana w bli-
skiej odleg∏oÊci od miejsca wykony-
wania dzia∏alnoÊci przez przedsi´-
biorc´, o którym mowa w pkt 1, przez
co rozumie si´ w szczególnoÊci odle-
g∏oÊç majàcà znaczàcy wp∏yw na mi-
nimalizacj´ kosztów transportu kom-
ponentów, w tym pozwalajàcà na
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bezpoÊrednie po∏àczenie miejsc wy-
konywania dzia∏alnoÊci obu przedsi´-
biorców linià kolejowà lub taÊmà
transportujàcà, oraz 

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

— przy czym przez komponenty nale˝y
rozumieç zestaw podstawowych elemen-
tów przeznaczonych do produktów wy-
mienionych w pkt 1 lit. a)—d), produko-
wanych, sk∏adanych lub montowanych
przez dostawc´ komponentów i dostar-
czanych przez niego przedsi´biorcy,
o którym mowa w pkt 1, przy wykorzysta-
niu systemu zamówieƒ. W szczególnoÊci
komponentami sà cz´Êci i akcesoria do
pojazdów mechanicznych i ich silników
oraz elementy wyposa˝enia elektryczne-
go do pojazdów samochodowych.

§ 5. 1. Zwolnienie od podatku dochodowego
z tytu∏u kosztów nowej inwestycji przys∏u-
guje przedsi´biorcy, poczàwszy od miesià-
ca, w którym poniós∏ wydatki inwestycyj-
ne w okresie od dnia uzyskania zezwole-
nia, a˝ do wyczerpania dopuszczalnej po-
mocy regionalnej, pod warunkiem ˝e:

1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie
w∏asnoÊci sk∏adników majàtku, z który-
mi by∏y zwiàzane wydatki inwestycyjne
— przez okres 5 lat od dnia wprowadze-
nia do ewidencji Êrodków trwa∏ych oraz
wartoÊci niematerialnych i prawnych,
w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym,

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

2. Zwolnienie od podatku dochodowego
z tytu∏u tworzenia nowych miejsc pracy
przys∏uguje, poczàwszy od miesiàca,
w którym przedsi´biorca rozpoczà∏ pono-
szenie kosztów pracy, a˝ do wyczerpania
dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod
warunkiem utrzymania nowo utworzo-
nych miejsc pracy przez okres nie krótszy
ni˝ 5 lat.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2,
przys∏ugujà wy∏àcznie z tytu∏u dzia∏alnoÊci
prowadzonej na terenie strefy. W przypad-
ku prowadzenia przez przedsi´biorc´ dzia-
∏alnoÊci gospodarczej równie˝ poza ob-
szarem strefy dzia∏alnoÊç prowadzona na
terenie strefy musi byç wydzielona orga-
nizacyjnie, a wielkoÊç zwolnienia okreÊla
si´ w oparciu o dane jednostki organiza-
cyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç wy∏àcznie
na terenie strefy. 

4. Przy ustalaniu wielkoÊci zwolnienia od po-
datku dochodowego, przys∏ugujàcego

przedsi´biorcy prowadzàcemu dzia∏al-
noÊç na terenie strefy za poÊrednictwem
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 docho-
dowym od osób prawnych stosuje si´ od-
powiednio.

§ 6. 1. Za wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia po-
mocà uznaje si´ koszty inwestycji, po-
mniejszone o naliczony podatek od towa-
rów i us∏ug oraz o podatek akcyzowy, je˝e-
li mo˝liwoÊç ich odliczeƒ wynika z odr´b-
nych przepisów, poniesione po dniu uzy-
skania zezwolenia w zwiàzku z realizacjà
inwestycji na terenie strefy na:

1) zakup albo wytworzenie we w∏asnym
zakresie Êrodków trwa∏ych lub ich sp∏a-
t´ okreÊlonà w umowie leasingu lub in-
nej umowie o podobnym charakterze,
z wy∏àczeniem Êrodków transportu na-
bywanych przez przedsi´biorc´ prowa-
dzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà
w sektorze transportu, pod warunkiem
zaliczenia ich — zgodnie z odr´bnymi
przepisami — do sk∏adników majàtku
podatnika, 

2) rozbudow´ lub modernizacj´ istniejà-
cych Êrodków trwa∏ych

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

2. Koszty inwestycji, o których mowa
w ust. 1, mogà byç podwy˝szone maksy-
malnie o 25 %, je˝eli przedsi´biorca po-
niesie wydatki na wytworzenie lub zakup
wartoÊci niematerialnych i prawnych
zwiàzanych z uzyskaniem patentów, licen-
cji operacyjnych bàdê opatentowanych li-
cencji typu know-how oraz nieopatento-
wanego know-how, jednak nie wi´cej
ni˝ o wartoÊç poniesionych wydatków,
z uwzgl´dnieniem ust. 3.

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

1) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie przez
przedsi´biorc´ otrzymujàcego pomoc
regionalnà,

2) b´dà nabyte od osoby trzeciej na wa-
runkach nieodbiegajàcych od normal-
nych praktyk inwestycyjnych,

3) b´dà stanowiç w∏asnoÊç przedsi´bior-
cy przez okres nie krótszy ni˝ 5 lat,

4) podlegajà amortyzacji zgodnie z przepi-
sami o podatku dochodowym.

4. Minimalna wysokoÊç kosztów inwestycyj-
nych, o których mowa w ust. 1, wynosi
100 tys. euro.”;
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3) po § 6 dodaje si´ § 6a—6c w brzmieniu:

„§ 6a. 1. W przypadku przedsi´biorców, o których
mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 paê-
dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o spe-
cjalnych strefach ekonomicznych i nie-
których ustaw, za koszty kwalifikujàce si´
do obj´cia pomocà uznaje si´ koszty in-
westycji okreÊlone w § 6, a tak˝e koszty
z tytu∏u wk∏adów niepieni´˝nych wnie-
sionych do ich przedsi´biorstwa przed
dniem 1 maja 2004 r., spe∏niajàce kryteria
kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà, okreÊlone w § 6 ust. 1—3.

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

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

§ 6c. 1. Koszty inwestycji oraz wielkoÊç pomocy
sà dyskontowane na dzieƒ uzyskania ze-
zwolenia z zastosowaniem Êredniomie-

si´cznych stóp szeÊciomiesi´cznego kre-
dytu udzielanego na warszawskim rynku
mi´dzybankowym (WIBOR) notowanych
w miesiàcach poprzedzajàcych miesiàc,
w którym przedsi´biorca poniós∏ wyda-
tek lub otrzyma∏ pomoc. 

2. Do obliczeƒ, o których mowa w ust. 1,
przyjmuje si´, ˝e:

1) dniem poniesienia wydatku jest pierw-
szy dzieƒ miesiàca, w którym ponie-
siono wydatek,

2) dniem otrzymania pomocy jest pierw-
szy dzieƒ miesiàca, w którym otrzyma-
no pomoc,

3) dniem uzyskania zezwolenia jest
pierwszy dzieƒ miesiàca, w którym
wydano zezwolenie.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie

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. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 paêdziernika 1997 r. w sprawie ustanowienia spe-
cjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. Nr 135,
poz. 912, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zarzàdzajàcym strefà jest Krakowski Park Tech-
nologiczny Sp. z o.o. z siedzibà w Krakowie.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wytwarzania materia∏ów wybuchowych,
wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu
i przetwarzania spirytusu oraz napojów al-
koholowych, 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∏adach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27), 

3) us∏ug instalowania, napraw, konserwacji
i remontu maszyn i urzàdzeƒ wykorzysty-
wanych do prowadzenia dzia∏alnoÊci go-

———————
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 oraz z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszo-
ne w Dz. U. z 1999 r. Nr 16, poz. 143, z 2000 r. Nr 115,
poz. 1199, z 2001 r. Nr 30, poz. 330 i Nr 107, poz. 1171,
z 2002 r. Nr 64, poz. 582 oraz z 2003 r. Nr 181,
poz. 1770.


