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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia „Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

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 „Kostrzyƒ-
sko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (Dz. U.
Nr 135, poz. 904 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 487,4266 ha po∏o˝onych na terenach miasta
Kostrzyn nad Odrà, gminy S∏ubice, miasta No-
wa Sól, gminy Bytom Odrzaƒski, miasta Go-
rzów Wielkopolski oraz gminy Karlino.”;

2) w szczegó∏owym opisie granic i terenu Kostrzyƒ-
sko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia, wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) skreÊla si´ opis granic i terenu Podstrefy Gubin,

b) na koƒcu dodaje si´ opis granic i terenu Pod-
strefy Karlino w brzmieniu:

„Podstrefa Karlino
Kompleks nr 1
Obr´b: nr 007 Daszewo gm. Karlino

Opis granic rozpocz´to w punkcie nr 1954 le-
˝àcym na wschodniej stronie szosy asfaltowej
trasy Karlino — Ko∏obrzeg. Dalej granica kom-
pleksu biegnie wschodnià stronà tej drogi
w kierunku pó∏nocno-zachodnim przez punkty
nr 2086, 2084, 2090, 1132 do punktu nr 1133. Na
odcinku tym Kompleks nr 1 graniczy z dzia∏kà nr
303 (droga wojewódzka nr 163). W punkcie nr
1133 granica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 1136.
W punkcie tym granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim przez punkt nr 6064 i biegnie do
punktu nr 6065. Punkt nr 6065 znajduje si´ na
zachodniej stronie trasy kolejowej Ko∏obrzeg —
Karlino. Z tego punktu granica biegnie zachod-
nià stronà torów kolejowych (dzia∏ka nr 269)
w kierunku po∏udniowym przez punkty nr 1138,
2082, do punktu 2083. W punkcie 2083 granica
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do
punktu nr 2088, a nast´pnie w kierunku po∏u-
dniowym przez punkt nr 2089 do punktu 1963.
Od punktu nr 1963 granica biegnie lewà stronà
drogi ziemnej (dzia∏ka 301/5) w kierunku za-
chodnim do punktu nr 1964, a nast´pnie za∏a-
muje si´ i biegnie w kierunku pó∏nocnym do
punktu nr 1965, w tym punkcie granica za∏amu-
je si´ i biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do punktu nr 1966. Tu granica biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 1957,
a nast´pnie biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim przez punkt nr 1958 do punktu nr 1959
i dalej do punktu nr 1960. Tu granica skr´ca na
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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, z 2003 r. Nr 186, poz. 1814 oraz
z 2004 r. Nr 75, poz. 690.



po∏udniowy wschód i biegnie do punktu nr
1961 , a nast´pnie biegnie w kierunku zachod-
nim do punktu nr 1962. Od punktu nr 1962 gra-
nica przebiega w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do punktu nr 1954. Granica kompleksu od punk-
tu nr 2063 do punktu nr 1954 sàsiaduje z kom-
pleksem leÊnym — dzia∏ka nr 107/9.
Kompleks nr 2
Obr´b: 003 miasto Karlino

Opis granic Kompleksu nr 2 rozpocz´to
w punkcie nr 6394 b´dàcym jednoczeÊnie punk-
tem osnowy geodezyjnej nr 0107/411. Punkt ten
jest po∏o˝ony na przeci´ciu si´ trasy kolejowej
Karlino — Ko∏obrzeg (dzia∏ka nr 30/2) oraz drogi
wojewódzkiej nr 163 — dzia∏ka nr 4. Z punktu nr
6394 granica biegnie wschodnià stronà linii ko-
lejowej w kierunku pó∏nocnym przez punkty nr
6393, 6392, 6391, 6390 do punktu nr 6063.
W punkcie tym granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i przez punkt 6064 biegnie do punk-
tu 6065. Dalej granica za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim przez punkt nr 6066 do
punktu nr 6067. Z punktu nr 6067 granica bie-
gnie w kierunku wschodnim przez punkt nr
6068 do punktu nr 6069. W punkcie nr 6069 gra-
nica kompleksu za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie do punktu nr 6070. Punkt ten
po∏o˝ony jest na pó∏nocnej stronie drogi ziem-
nej. Od punktu nr 6063 do punktu nr 6070 opi-
sywane grunty graniczà z dzia∏kami po∏o˝onymi
w obr´bie 007 Daszewo. Z punktu nr 6070 gra-
nica biegnie pó∏nocnà stronà drogi ziemnej
(dzia∏ka nr 5) w kierunku zachodnim przez punk-
ty nr 6608, 6607, 6606, 6605, 6604, 6603, 6602
do punktu nr 6601. Punkt nr 6601 jest po∏o˝ony
na zbiegu drogi ziemnej i wschodniej strony tra-
sy Karlino — Ko∏obrzeg  — droga wojewódzka
163. Z punktu nr 6601 granica biegnie wschod-
nià stronà szosy asfaltowej w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim przez punkty nr 6610, 6611 do
punktu nr 6394, od którego rozpocz´to opis.
Kompleks nr 3
Obr´b: 007 Daszewo gm. Karlino
Cz´Êç 3A

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 2116.
Punkt ten jest po∏o˝ony na pó∏nocnej stronie
drogi krajowej nr 6 trasy Szczecin — Gdaƒsk.
Z punktu nr 2116 granica biegnie pó∏nocnà stro-
nà drogi w kierunku po∏udniowo-zachodnim
przez punkty nr 2115, 2114, 139, 141, 225, 443,
223 do punktu nr 1126. Na odcinku tym granica
kompleksu nr 3 cz´Êç A sàsiaduje z dzia∏kami nr
576/2, 575/2, 574/2, 604/2 i 602/6 — sà to dzia∏ki
przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowego
drogi krajowej nr 6. W punkcie nr 1126 granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym przez punkty nr
2695, 2696, 2697 do punktu nr 2698 i graniczy
z dzia∏kà nr 602/13. Od tego punktu granica bie-
gnie Êrodkiem rowu w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez punkty nr 2639, 2785 do
punktu nr 2801. Tu granica za∏amuje si´ i bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punk-
tu nr 2793. Punkt ten po∏o˝ony jest na po∏udnio-
wej stronie drogi polnej. Od punktu nr 2793 gra-
nica biegnie po∏udniowym brzegiem tej drogi

— dzia∏ka nr 570 — w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez punkty nr 2792, 2790, 2791
do punktu nr 2835. W tym punkcie granica za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie do punktu nr 2116, od którego rozpo-
cz´to opis granic.
Cz´Êç 3B

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 610, któ-
ry jest po∏o˝ony na po∏udniowej stronie drogi
krajowej nr 6 trasy Szczecin — Gdaƒsk. Dalej
granica biegnie w kierunku po∏udniowym do
punktu nr 612. W punkcie nr 612 granica si´
za∏amuje i biegnie w kierunku zachodnim do
punktu nr 613. Od punktu nr 613 granica bie-
gnie nadal w kierunku zachodnim do punktu nr
614, ale w odleg∏oÊci 28,90 m od punktu nr 613
za∏amuje si´ pod kàtem prostym i biegnie w kie-
runku pó∏nocnym do punktu po∏o˝onego mi´-
dzy punktem nr 1037 a nr 609 w odleg∏oÊci
28,90 m od punktu nr 609. Punkt ten jest po∏o-
˝ony na po∏udniowym skraju drogi krajowej nr
6 Szczecin — Gdaƒsk. Tu granica biegnie po∏u-
dniowà stronà drogi krajowej nr 6 w kierunku
pó∏nocno-wschodnim przez punkty nr 609, 232
do punktu nr 610, od którego rozpocz´to opis
granic.”.

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
okreÊlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków in-
westycyjnych — na terenie w∏àczonym do strefy:
1) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierp-

nia 2001 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w spra-
wie ustanowienia „Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej” (Dz. U. Nr 107,
poz. 1170),

2) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 22 paê-
dziernika 2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
w sprawie ustanowienia „Kostrzyƒsko-S∏ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (Dz. U. Nr 186,
poz.1814) oraz

3) niniejszym rozporzàdzeniem
— nie stanowi podstawy do zwi´kszenia dopuszczal-
nej wielkoÊci pomocy publicznej w stosunku do wiel-
koÊci tej pomocy otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub ponoszenia wydatków
inwestycyjnych na terenie strefy okreÊlonym przed
dokonaniem zmian rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia
„Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej” (Dz. U. Nr 135, poz. 904 oraz z 2001 r. Nr 30,
poz. 329). 

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie ustanowie-
nia „Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej”, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´tego z tytu-
∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na obsza-
rach w∏àczonych do strefy rozporzàdzeniami wymie-
nionymi w ust. 1. 

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 
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