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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 lutego 2007 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145,
poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600), z uwzgl´d-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496), 

2) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), 

3) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), 

4) ustawà z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie usta-
wy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
poz. 1228), 

5) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984), 

6) ustawà z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujà-
cych Skarbowi Paƒstwa, ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), 

7) ustawà z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840,
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141,
poz. 997), 

8) ustawà z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powa-
niu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291), 

9) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), 

10) ustawà z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych oraz nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 997)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 14 lutego 2007 r.



2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 21—23 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
Nr 123, poz. 600), które stanowià:

„Art. 21. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoÊci przez cudzo-
ziemców (Dz. U. z 1933 r. Nr 24, poz. 202,
z 1988 r. Nr 41, poz. 325 i z 1990 r. Nr 79,
poz. 466) dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. Decyzj´ w sprawie zezwolenia

na nabycie nieruchomoÊci po∏o-
˝onej na terenie specjalnej stre-
fy ekonomicznej, ustanowionej
na podstawie odr´bnych przepi-
sów, wydaje si´ w terminie mie-
siàca od dnia z∏o˝enia wniosku
przez stron´.”

Art. 22. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Ko-
deks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114,
z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16,
poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44,
poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275,
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100,
z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20,
poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72,
poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75,
poz. 332 i Nr 91, poz. 408 oraz z 1992 r.
Nr 24, poz. 101) po art. 601 dodaje si´
art. 602 w brzmieniu:
„Art. 602. Kto prowadzi dzia∏alnoÊç go-

spodarczà na terenie specjalnej
strefy ekonomicznej bez wy-
maganego zezwolenia,

podlega karze ograniczenia
wolnoÊci albo grzywny.”

Art. 23. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op∏atach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31, Nr 101, poz. 444 i z 1992 r. Nr 21,
poz. 86) w art. 7 w ust. 1 dodaje si´ pkt 12
w brzmieniu:
„12) grunty, budowle i budynki po∏o˝one

na terenie specjalnej strefy ekono-
micznej, których w∏aÊcicielem lub
u˝ytkownikiem wieczystym jest za-
rzàdzajàcy strefà lub które s∏u˝à do
prowadzenia, na podstawie zezwo-
lenia, dzia∏alnoÊci gospodarczej na
terenie strefy.””;

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi: 
„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7,
art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32,
art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66,
art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79,
art. 80 i art. 82, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 1996 r., oraz
art. 41, który wchodzi w ˝ycie z dniem

wejÊcia w ˝ycie ustawy konstytucyjnej
z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie usta-
wy konstytucyjnej z dnia 17 paêdziernika
1992 r. o wzajemnych stosunkach mi´dzy
w∏adzà ustawodawczà i wykonawczà Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o samorzàdzie
terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: 

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

4) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi: 
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem

1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

5) art. 6 i 7 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmia-
nie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
poz. 1228), które stanowià: 
„Art. 6. 1. Rada Ministrów dostosuje przepisy roz-

porzàdzeƒ wydanych na podstawie
art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, do zmian wynikajàcych z prze-
pisów niniejszej ustawy.

2. Rozporzàdzenia, o których mowa
w ust. 1, wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 1 i pkt 3,
art. 2 i art. 6, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

6) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi: 

„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jed-
nostek samorzàdu terytorialnego prze-
prowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

7) art. 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie
ustawy o zasadach wykonywania uprawnieƒ przy-
s∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwo-
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wych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240,
poz. 2055), który stanowi: 
„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 2 pkt 18 lit. a, art. 5 pkt 2 i art. 6 pkt 1
i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.”;

8) art. 5—12 ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekono-
micznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188,
poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r.
Nr 141, poz. 997), które stanowià: 
„Art. 5. 1. Z zastrze˝eniem ust. 6, przedsi´biorca,

który posiada zezwolenie uzyskane
przed dniem 1 stycznia 2001 r., zacho-
wuje prawo do zwolnieƒ podatkowych
okreÊlonych w art. 12 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu z dnia
31 grudnia 2000 r.:
1) w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r.

— je˝eli by∏ on w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy ma∏ym przed-
si´biorcà,

2) w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.
— je˝eli by∏ on w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy Êrednim przed-
si´biorcà 

— w rozumieniu za∏àcznika 1 do rozpo-
rzàdzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycz-
nia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001 r.).

2. Dochody uzyskane przez przedsi´biorc´
innego ni˝ przedsi´biorca, o którym mo-
wa w ust. 1, z dzia∏alnoÊci gospodarczej
prowadzonej na terenie strefy na pod-
stawie zezwolenia wydanego przed
dniem 1 stycznia 2001 r., sà zwolnione
z podatku dochodowego w zakresie
ustalonym w art. 12 ustawy, o której
mowa w art. 1, z tym ˝e:
1) maksymalna dopuszczalna wielkoÊç

pomocy publicznej wynosi:
a) 30 % kosztów inwestycji poniesio-

nych do dnia 31 grudnia 2006 r. —
dla przedsi´biorców prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç w sektorze moto-
ryzacyjnym,

b) 75 % kosztów inwestycji poniesio-
nych do dnia 31 grudnia 2006 r. —
dla przedsi´biorców prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç innà ni˝ okreÊ-
lona w lit. a na podstawie ze-
zwolenia wydanego przed dniem
1 stycznia 2000 r.,

c) 50 % kosztów inwestycji poniesio-
nych do dnia 31 grudnia 2006 r. —
dla przedsi´biorców prowadzàcych
dzia∏alnoÊç innà ni˝ okreÊlona
w lit. a na podstawie zezwolenia wy-
danego po dniu 31 grudnia 1999 r.,

2) przy ustaleniu dopuszczalnej wielko-
Êci pomocy publicznej, o której mo-
wa w pkt 1, uwzgl´dnia si´ koszty in-
westycji poniesione przez przedsi´-
biorc´ w trakcie obowiàzywania ze-
zwolenia,

3) przy ustaleniu dopuszczalnej wielko-
Êci pomocy publicznej uwzgl´dnia si´
ca∏kowità wielkoÊç pomocy publicz-
nej, jakà uzyska∏ przedsi´biorca od
dnia 1 stycznia 2001 r., z wy∏àczeniem
pomocy publicznej wynikajàcej z de-
klaracji podatkowej z∏o˝onej za rok
2000,

4) do okreÊlenia wielkoÊci pomocy pub-
licznej z tytu∏u zwolnienia z podatku
dochodowego przyjmuje si´ dochód
uzyskany z dzia∏alnoÊci gospodar-
czej prowadzonej na terenie strefy
w ramach zezwolenia, pomniejszony
o równowartoÊç strat poniesionych na
tej dzia∏alnoÊci przez przedsi´biorc´.

3. W przypadku cofni´cia zezwolenia wy-
danego przed dniem 1 stycznia 2001 r.,
przedsi´biorca traci prawo do zwolnieƒ,
o których mowa w ust. 1 i 2, i jest zobo-
wiàzany do zap∏aty, odpowiednio, po-
datku dochodowego od osób prawnych
lub podatku dochodowego od osób 
fizycznych obj´tego takimi zwolnienia-
mi za okres od powstania okolicznoÊci
b´dàcej podstawà cofni´cia zezwolenia.

4. W zakresie uregulowanym w ust. 1 i 2
oraz art. 10 i 11 nie stosuje si´ przepisu
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o post´powaniu w sprawach do-
tyczàcych pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291).

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

cà produkcj´, monta˝ lub prace pro-
jektowo-wdro˝eniowe w zakresie:
a) silników spalinowych, ze spala-

niem wewn´trznym, a tak˝e in-
nych silników stosowanych wy-
∏àcznie w pojazdach mechanicz-
nych okreÊlonych w lit. b—d,

b) samochodów osobowych,
c) pozosta∏ych pojazdów mechanicz-

nych przeznaczonych do przewozu
osób,

d) pojazdów mechanicznych przezna-
czonych do przewozu towarów,

e) nadwozi pojazdów mechanicznych,
z wy∏àczeniem przyczep i naczep,

2) b´dàcego dostawcà komponentów,
który zaopatruje przedsi´biorc´, o któ-
rym mowa w pkt 1, w komponenty na
potrzeby procesu produkcyjnego lub
stadium monta˝u lub bierze udzia∏
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w pracach projektowo-wdro˝enio-
wych dotyczàcych produktów wy-
mienionych w pkt 1, pod warun-
kiem ˝e:
a) dzia∏alnoÊç ta jest wykonywana

w bliskiej odleg∏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´
kosztów transportu komponentów,
w tym pozwalajàcà na bezpoÊred-
nie po∏àczenie miejsc wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci obu przedsi´bior-
ców linià kolejowà lub taÊmà trans-
portujàcà, oraz

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

— przy czym przez komponenty na-
le˝y rozumieç zestaw podstawo-
wych elementów przeznaczonych do
produktów wymienionych w pkt 1 
lit. a—d, produkowane, sk∏adane lub
montowane przez dostawc´ kompo-
nentów i dostarczane przez niego
przedsi´biorcy, o którym mowa
w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu
zamówieƒ. W szczególnoÊci kompo-
nentami sà cz´Êci i akcesoria do po-
jazdów mechanicznych i ich silników
oraz elementy wyposa˝enia elektrycz-
nego do pojazdów samochodowych.

6. Poczàwszy od roku obrotowego nast´-
pujàcego po roku, w którym:
1) zosta∏o zbytych 100 % wk∏adów

udzia∏ów lub akcji przedsi´biorcy b´-
dàcego ma∏ym lub Êrednim przedsi´-
biorcà, o którym mowa w ust. 1,

2) spó∏ka b´dàca ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcà, o którym mowa
w ust. 1, po∏àczy∏a si´ z innà spó∏kà,

3) nastàpi∏o nabycie przedsi´biorstwa
od przedsi´biorcy b´dàcego ma∏ym
lub Êrednim przedsi´biorcà, o którym
mowa w ust. 1

— przedsi´biorca traci prawo do zwol-
nieƒ podatkowych, o których mowa
w ust. 1.

7. Je˝eli przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1 albo 2, jest osobowà spó∏kà
handlowà albo spó∏kà cywilnà, upraw-
nienia, o których mowa w ust. 1 i 2,
przys∏ugujà w okresie wa˝noÊci zezwo-
lenia wspólnikom tej spó∏ki.

8. Je˝eli przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 2, jest osobowà spó∏kà handlowà
albo spó∏kà cywilnà, maksymalnà do-
puszczalnà wielkoÊç pomocy publicznej,
o której mowa w ust. 2, ustala si´:
1) odr´bnie w odniesieniu do ka˝dego

wspólnika tej spó∏ki proporcjonalnie

do wielkoÊci jego udzia∏u w zyskach
spó∏ki;

2) z uwzgl´dnieniem wielkoÊci pomocy
publicznej otrzymanej przez t´ spó∏k´.

Art. 6. 1. Przedsi´biorca, który uzyska∏ zezwole-
nie przed dniem 1 stycznia 2001 r., mo-
˝e wystàpiç z wnioskiem do ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki o jego
zmian´ polegajàcà na zastosowaniu do
tego przedsi´biorcy przepisów dotyczà-
cych zwolnieƒ podatkowych okreÊlo-
nych w art. 5 w miejsce przepisów
art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1,
przedsi´biorca mo˝e wnosiç tak˝e
o zmian´ warunków zezwolenia, w szcze-
gólnoÊci w zakresie poziomu zatrudnie-
nia i wielkoÊci nak∏adów inwestycyjnych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, mo˝e odmówiç zmiany zezwolenia,
o której mowa w ust. 1, je˝eli przedsi´-
biorca wnosi o zmian´ przedmiotu dzia-
∏alnoÊci gospodarczej, która w istotny
sposób narusza lub grozi naruszeniem
konkurencji przez uprzywilejowanie nie-
których przedsi´biorców lub produkcji
niektórych towarów.

4. Do zmiany zezwolenia, o której mowa
w ust. 1—3, nie stosuje si´ art. 19 ust. 4
ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Termin z∏o˝enia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, up∏ywa z dniem 31 grudnia
2007 r.

Art. 7. 1. Wp∏ywy z podatku dochodowego od
osób prawnych lub z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, w cz´Êci okreÊ-
lonej w ust. 2, od podatnika b´dàcego
przedsi´biorcà, o którym mowa w art. 5
ust. 1 albo 2, dzia∏ajàcego na podsta-
wie zezwolenia wydanego przed dniem
1 stycznia 2001 r. i zmienionego stosow-
nie do art. 6, sà gromadzone na rachunku
Funduszu Strefowego, o którym mowa
w art. 8 ust. 1, zwanego dalej „Fundu-
szem”. Je˝eli podatnik ten jest wspólni-
kiem osobowej spó∏ki handlowej lub
spó∏ki cywilnej, na rachunku Funduszu sà
gromadzone wp∏ywy z podatku docho-
dowego podatnika z tytu∏u pozostawania
wspólnikiem tej spó∏ki.

2. Wp∏ywy z podatku dochodowego od
dochodów osiàganych z dzia∏alnoÊci
gospodarczej prowadzonej na terenie
strefy na podstawie zezwolenia, podle-
gajàce przekazaniu na rachunek Fundu-
szu, stanowià ró˝nic´ mi´dzy kwotà po-
datku nale˝nego i zap∏aconego przez
podatnika w terminie z∏o˝enia deklaracji
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o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu
a kwotà podatku, która podlega∏aby za-
p∏acie przy uwzgl´dnieniu zwolnieƒ wy-
nikajàcych z art. 12 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu z dnia 31 grud-
nia 2000 r.

3. Przekazanie na rachunek Funduszu
wp∏ywów, o których mowa w ust. 2, na-
st´puje po z∏o˝eniu przez podatnika in-
formacji, zgodnie z wzorem okreÊlonym
na podstawie ust. 9 pkt 2, w szczególno-
Êci o wysokoÊci zwolnieƒ, o których mo-
wa w ust. 2.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, jest
sk∏adana do naczelnika urz´du skarbo-
wego w terminie sk∏adania deklaracji
o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu (po-
niesionej straty) za ka˝dy okres obejmu-
jàcy okres, za który wp∏ywy z podatku
dochodowego lub ich cz´Êç podlega∏y
przekazaniu na rachunek Funduszu,
w formie za∏àcznika do tej deklaracji.

5. Wp∏ywy, o których mowa w ust. 2, sà
przekazywane przez naczelników urz´-
dów skarbowych, w∏aÊciwych do pobo-
ru podatku dochodowego, na rachunek
Funduszu i sà gromadzone na wyodr´b-
nionym koncie dla ka˝dego podatnika.

6. Ârodki pieni´˝ne zgromadzone na ra-
chunku Funduszu niewykorzystane
w okresie 6 lat od up∏ywu okresu, na ja-
ki zosta∏a ustanowiona strefa, zostanà
przekazane na rachunek bud˝etu paƒ-
stwa.

7. Kwoty uzyskane z tytu∏u oprocentowa-
nia Êrodków zgromadzonych na rachun-
ku Funduszu sà przekazywane, w termi-
nie 30 dni po zakoƒczeniu roku kalenda-
rzowego, na pokrycie prowizji z tytu∏u
prowadzenia Funduszu przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego oraz kosztów
ponoszonych przez naczelników urz´-
dów skarbowych. Kwota prowizji Banku
Gospodarstwa Krajowego nie mo˝e sta-
nowiç wi´cej ni˝ 20 % wysokoÊci opro-
centowania Êrodków zgromadzonych
na rachunku Funduszu.

8. Kwota oprocentowania Êrodków zgro-
madzonych na rachunku Funduszu
w cz´Êci dotyczàcej naczelników urz´-
dów skarbowych jest przekazywana na
rachunki urz´dów skarbowych, których
naczelnicy przekazali wp∏ywy, o których
mowa w ust. 2, na rachunek Funduszu,
proporcjonalnie do wysokoÊci tych
wp∏ywów.

9. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
1) sposób i terminy przekazywania i roz-

liczania wp∏ywów z podatku docho-
dowego na rachunek Funduszu,
z uwzgl´dnieniem terminów dokony-
wania wp∏at podatku dochodowego
i terminów ostatecznych rozliczeƒ;

2) wzór informacji, o której mowa
w ust. 3, wraz z objaÊnieniami co do
sposobu jej wype∏niania, terminu
i miejsca jej sk∏adania.

Art. 8. 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego
w latach 2005—2023 tworzy si´ Fundusz
Strefowy.

2. Ârodki Funduszu sà przeznaczone na
wsparcie nowych inwestycji, zwiàza-
nych z utworzeniem lub rozbudowà
przedsi´biorstwa, jak równie˝ z rozpo-
cz´ciem w przedsi´biorstwie dzia∏aƒ
obejmujàcych dokonywanie zasadni-
czych zmian produkcji bàdê procesu
produkcyjnego, zmian wyrobu lub us∏u-
gi, w tym tak˝e zmian w zakresie spo-
sobu Êwiadczenia us∏ug, z wy∏àczeniem
kosztów uwzgl´dnionych przy ustaleniu
dopuszczalnej wielkoÊci pomocy pub-
licznej, o której mowa w art. 5 ust. 2.

3. Wsparcia nowej inwestycji, o której mo-
wa w ust. 2, realizowanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, udziela si´,
z zastrze˝eniem ust. 11:
1) podatnikowi, o którym mowa w art. 7

ust. 1, albo przedsi´biorcy, który na
podstawie art. 93 i art. 93a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.a)) wstàpi∏ we
wszelkie przewidziane w przepisach
prawa podatkowego prawa i obo-
wiàzki przekszta∏conego podmiotu —
w razie przekszta∏cenia podatnika wy-
mienionego w art. 7 ust. 1;

2) przedsi´biorcy, w którego kapitale za-
k∏adowym podatnik lub przedsi´bior-
ca, o których mowa w pkt 1, posiada
udzia∏ wynoszàcy co najmniej 25 %;

3) przedsi´biorcy, w którego kapitale 
zak∏adowym podmiot dominujàcy
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów fi-
nansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz o spó∏kach publicz-
nych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), 
wobec podatnika lub przedsi´biorcy,
o których mowa w pkt 1, posiada
udzia∏ wynoszàcy co najmniej 90 %.
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a) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
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Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546, Nr 162, poz. 1692 i Nr 173, poz. 1808.



4. Wsparcie nowej inwestycji, o której 
mowa w ust. 2, jest udzielane w formie
bezzwrotnego wsparcia finansowego
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ okres, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 6, jednorazowo
lub sukcesywnie, w rocznych transzach,
przy czym:
1) ∏àczna kwota wsparcia nie mo˝e prze-

kroczyç kwoty Êrodków, o których
mowa w art. 7, gromadzonych na 
rachunku Funduszu wyodr´bnionym
dla danego podatnika i maksymalnej
dopuszczalnej wielkoÊci pomocy pub-
licznej, okreÊlonej zgodnie z rozporzà-
dzeniem, o którym mowa w ust. 8;

2) wsparcie przekazane w danym roku
nie mo˝e przekroczyç kwoty Êrodków
zgromadzonych na rachunku Fundu-
szu wyodr´bnionym dla danego po-
datnika okreÊlonych wed∏ug stanu na
dzieƒ ostatniego rocznego rozliczenia
podatkowego, z wy∏àczeniem wp∏a-
conych do tego dnia zaliczek na po-
datek dochodowy.

5. Otrzymane wsparcie nowej inwestycji
nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym.

6. Organem udzielajàcym wsparcia nowej
inwestycji jest minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki.

7. Wsparcie nowej inwestycji jest udziela-
ne na wniosek podatnika albo przedsi´-
biorcy, o których mowa w ust. 3, z tym
˝e w przypadku wniosku sk∏adanego
przez przedsi´biorc´, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2 lub 3, jest konieczne wyra-
˝enie zgody przez podatnika albo przed-
si´biorc´, o których mowa w ust. 3
pkt 1. Do wniosku do∏àcza si´ dokumen-
ty potwierdzajàce prawo wnioskodawcy
do uzyskania wsparcia.

8. Rada Ministrów okreÊli, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie zgodnoÊci z zasada-
mi udzielania pomocy publicznej oraz
sprawnego udzielania wsparcia, w dro-
dze rozporzàdzenia:
1) warunki udzielania wsparcia;
2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia

pomocà z tytu∏u nowej inwestycji,
o której mowa w ust. 2;

3) maksymalnà dopuszczalnà wielkoÊç
pomocy;

4) rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, na
którà nie udziela si´ wsparcia;

5) wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 7, oraz wymagane dokumenty;

6) termin sk∏adania i rozpatrywania
wniosku, o którym mowa w ust. 7;

7) sposób i terminy przekazywania
przez Bank Gospodarstwa Krajowego

udzielonego wsparcia na rachunek
wskazany przez podatnika lub przed-
si´biorc´ oraz informowania o tym
fakcie naczelnika urz´du skarbowe-
go, w∏aÊciwego w sprawach podatku
dochodowego podatnika.

9. Podstawà udzielenia wsparcia jest umo-
wa zawarta przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki z otrzymujàcym
wsparcie. Bank Gospodarstwa Krajowe-
go przekazuje udzielone wsparcie lub
rocznà transz´ wsparcia na rachunek
wskazany przez podatnika lub przedsi´-
biorc´ oraz informuje o tym fakcie na-
czelnika urz´du skarbowego, w∏aÊciwe-
go w sprawach podatku dochodowego
podatnika.

10. Umowa, o której mowa w ust. 9, okreÊla
wartoÊç i harmonogram inwestycji oraz
liczb´ zatrudnionych pracowników.
Umowa okreÊla tak˝e wielkoÊç i szcze-
gó∏owe przeznaczenie oraz zasady roz-
liczania wsparcia i przyczyny zwrotu
udzielonego wsparcia.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e odmówiç, w drodze decyzji, udzie-
lenia wsparcia, o którym mowa w ust. 2,
je˝eli jego udzielenie w istotny sposób
mog∏oby naruszyç lub groziç narusze-
niem konkurencji przez uprzywilejowa-
nie niektórych przedsi´biorców lub pro-
dukcji niektórych towarów.

Art. 9. 1. Zwrot nadp∏aty podatku dochodowego
podatnikowi, o którym mowa w art. 7
ust. 1, w cz´Êci tego podatku przekaza-
nej na rachunek Funduszu, nast´puje ze
Êrodków zgromadzonych na koncie ra-
chunku Funduszu wyodr´bnionym dla
danego podatnika — do wysokoÊci
zgromadzonych Êrodków.

2. Kwota nadp∏aty, o której mowa w ust. 1,
jest przekazywana przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego, na wniosek naczel-
nika urz´du skarbowego w∏aÊciwego
w sprawach podatku dochodowego po-
datnika, w terminie 14 dni od dnia z∏o˝e-
nia wniosku przez naczelnika tego urz´-
du, na rachunek urz´du.

3. Do zwrotu nadp∏at, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa.

Art. 10. 1. Zwalnia si´ z podatku od nieruchomoÊci
grunty, budowle i budynki, które sà za-
j´te na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na terenie strefy na podstawie
zezwolenia, zmienionego stosownie do
przepisów art. 6, przez przedsi´biorc´,
do którego stosuje si´ art. 5 ust. 2,
w okresie wa˝noÊci tego zezwolenia.
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2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1,
stanowià regionalnà pomoc publicznà
na wspieranie nowych inwestycji.

3. WielkoÊç zwolnienia, o którym mowa
w ust. 1, wlicza si´ do maksymalnej do-
puszczalnej pomocy publicznej okreÊlo-
nej w art. 5 ust. 2.

4. WysokoÊç zwolnienia okreÊla si´ we-
d∏ug stanu gruntów, budowli i budyn-
ków b´dàcych podstawà obliczenia po-
datku za rok 2000 i wed∏ug stawek po-
datku obowiàzujàcych w roku 2000
w danej gminie.

5. Gmina, która w danym roku podatko-
wym nie uzyska∏a dochodów na skutek
zwolnienia przedsi´biorców, o których
mowa w ust. 1, z podatku od nieru-
chomoÊci, otrzymuje w nast´pnym roku
z bud˝etu paƒstwa cz´Êç rekompensu-
jàcà subwencji ogólnej na wyrównanie
ubytku dochodów, wynikajàcego ze
zwolnienia, o którym mowa w ust. 1,
w wysokoÊci tego zwolnienia.

6. Kwot´ przeznaczonà na cz´Êç rekom-
pensujàcà subwencji, o której mowa
w ust. 5, okreÊla dla ka˝dego roku bu-
d˝etowego ustawa bud˝etowa.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊla corocznie, w drodze rozporzà-
dzenia, wykaz gmin, o których mowa
w ust. 5, którym przys∏uguje cz´Êç re-
kompensujàca subwencji ogólnej za rok
poprzedni, majàc na uwadze sprawne
przekazanie subwencji.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób ustalania i tryb przekazywa-

nia cz´Êci rekompensujàcej subwen-
cji ogólnej, o której mowa w ust. 5,

2) szczegó∏owe dane niezb´dne do
ustalenia wysokoÊci utraconych do-
chodów gmin z tytu∏u zwolnienia
z podatku od nieruchomoÊci,

3) wzór wniosku o przyznanie cz´Êci 
rekompensujàcej subwencji ogólnej,
o której mowa w ust. 5, oraz termin
jego sk∏adania

— majàc na uwadze sprawne przekazy-
wanie subwencji.

9. Kwoty cz´Êci rekompensujàcej subwen-
cji ogólnej minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych przekazuje gmi-
nom w terminie do dnia 25 listopada ro-
ku, w którym gmina z∏o˝y∏a wniosek, za
rok poprzedni.

10. Do cz´Êci rekompensujàcej subwen-
cji ogólnej dla gmin, o której mowa
w ust. 5, w zakresie prawid∏owoÊci spo-

rzàdzania wniosku oraz zwrotu nienale˝-
nie otrzymanych kwot, stosuje si´ prze-
pisy o dochodach jednostek samorzàdu
terytorialnego.

Art. 11. 1. Umorzenie przez organ gminy zaleg∏o-
Êci z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci
nale˝nego za okres od dnia 1 stycznia
2001 r. od gruntów, budowli i budynków
zaj´tych przez przedsi´biorc´ prowa-
dzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà na 
terenie strefy na podstawie zezwolenia,
który zawar∏ przed dniem 1 stycznia
2001 r. umow´, porozumienie lub list in-
tencyjny, którego stronà jest gmina, na
terenie której po∏o˝one sà grunty, bu-
dowle lub budynki, w którym gmina zo-
bowiàza∏a si´ zwolniç tego przedsi´-
biorc´ z podatku od nieruchomoÊci, za-
niechaç poboru tego podatku lub umo-
rzyç zaleg∏oÊci z tytu∏u tego podatku,
dokonane po dniu, w którym nastàpi-
∏o poniesienie kosztów inwestycyjnych
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà
publicznà, stanowi regionalnà pomoc
publicznà na wspieranie nowych inwe-
stycji.

2. WielkoÊç umorzenia, o którym mowa
w ust. 1, wlicza si´ do maksymalnej do-
puszczalnej pomocy publicznej okreÊlo-
nej w art. 5 ust. 2.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem:
1) art. 4, art. 6 i art. 11 — które wchodzà

w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od dnia og∏o-
szenia;

2) art. 2 i art. 10 — które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

9) art. 72 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´-
powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy pub-
licznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), który stanowi: 

„Art. 72. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

10) art. 151 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398), który stanowi: 

„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 5 i 6 ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmia-
nie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 997),
które stanowià: 

„Art. 5. Rozporzàdzenia wydane na podstawie
art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowujà moc.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r.
(poz. 274)

USTAWA

z dnia 20 paêdziernika 1994 r.

o specjalnych strefach ekonomicznych
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb ustanawiania
specjalnych stref ekonomicznych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, zarzàdzania takimi strefami
oraz szczególne zasady i warunki prowadzenia na ich
terenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 2. Specjalnà strefà ekonomicznà, zwanà dalej
„strefà”, jest wyodr´bniona zgodnie z przepisami
ustawy, niezamieszka∏a cz´Êç terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, na której terenie mo˝e byç prowadzo-
na dzia∏alnoÊç gospodarcza na zasadach okreÊlonych
ustawà.

Art. 3. Strefa mo˝e byç ustanowiona w celu przy-
spieszenia rozwoju gospodarczego cz´Êci terytorium
kraju, w szczególnoÊci przez:

1) rozwój okreÊlonych dziedzin dzia∏alnoÊci gospo-
darczej;

2) rozwój nowych rozwiàzaƒ technicznych i techno-
logicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce
narodowej;

3) rozwój eksportu;

4) zwi´kszenie konkurencyjnoÊci wytwarzanych wy-
robów i Êwiadczonych us∏ug;

5) zagospodarowanie istniejàcego majàtku przemy-
s∏owego i infrastruktury gospodarczej;

6) tworzenie nowych miejsc pracy;

7) zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów
naturalnych z zachowaniem zasad równowagi
ekologicznej.

Rozdzia∏ 2

Ustanawianie, ∏àczenie, znoszenie stref 
oraz zmiana ich obszaru1)

Art. 4. 1.2) Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki uzgodniony z mini-

strem w∏aÊciwym do spraw rozwoju regionalnego,
ustanawia stref´ w drodze rozporzàdzenia.

2.3) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przed-
stawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, po uzys-
kaniu opinii wojewody oraz zgody rady gminy (rad
gmin) w∏aÊciwej (w∏aÊciwych) ze wzgl´du na po∏o˝e-
nie strefy.

3.3) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki do∏à-
cza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, za∏o˝enia
planu rozwoju strefy okreÊlonego w art. 9, obejmujà-
ce w szczególnoÊci analiz´ przewidywanych skutków
spo∏ecznych i ekonomicznych ustanowienia strefy.

4. Rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia strefy
okreÊla:

1) nazw´, teren i granice strefy;

2)4) przedmioty dzia∏alnoÊci gospodarczej, na które
nie b´dzie wydawane zezwolenie, o którym mowa
w art. 16 ust. 1;

3) zarzàdzajàcego strefà, zwanego dalej „zarzàdzajà-
cym”;

4) okres, na jaki ustanawia si´ stref´;

5)5) wielkoÊç pomocy publicznej udzielanej przedsi´-
biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 1;

5a)6) warunki udzielania pomocy publicznej przedsi´-
biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 1, bioràc pod uwag´ ko-
niecznoÊç zapewnienia zgodnoÊci udzielonej po-
mocy z prawem Unii Europejskiej;

6)7) szczegó∏owe warunki uznawania wydatków za
wydatki poniesione na inwestycj´ na terenie stre-
fy, a tak˝e ich minimalnà wysokoÊç; 

———————
1) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 117, poz. 1228), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.; wszed∏ w ˝ycie z dniem 23 grudnia
2000 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
3) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
6) Dodany przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia

2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy
publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 31 maja 2004 r.

7) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.



7)8) koszty inwestycji uwzgl´dniane przy obliczaniu
wielkoÊci pomocy publicznej dla przedsi´biorców,
którzy uzyskali zezwolenie po dniu 31 grudnia
2000 r., oraz dla 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, z póên. zm.9));

8)8) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wiel-
koÊci pomocy publicznej na dzieƒ uzyskania ze-
zwolenia.

5.10) Rada Ministrów, okreÊlajàc dopuszczalnà
wielkoÊç pomocy publicznej w poszczególnych stre-
fach, uwzgl´dnia nast´pujàce kryteria:

1) poziom bezrobocia w regionie oddzia∏ywania stre-
fy;

2) poziom produktu krajowego brutto na jednego
mieszkaƒca regionu, w którym usytuowana jest
strefa;

3) skal´ problemów regionu, zwiàzanych z koniecz-
noÊcià restrukturyzacji dawnych okr´gów prze-
mys∏owych, strukturalnà recesjà oraz degradacjà
spo∏ecznà w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, z póên.
zm.11))12).

Art. 5. 1. Strefa mo˝e byç ustanowiona, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 3, wy∏àcznie na gruntach stanowiàcych
w∏asnoÊç zarzàdzajàcego, Skarbu Paƒstwa albo gminy
(gmin), zwiàzku komunalnego lub b´dàcych w u˝ytko-
waniu wieczystym zarzàdzajàcego.

2. Strefa mo˝e byç ustanowiona tak˝e, je˝eli naby-
cie przez zarzàdzajàcego prawa do gruntów, o którym
mowa w ust. 1, wynika z umowy zobowiàzujàcej, któ-
ra przewiduje ustanowienie strefy jako jedyny waru-
nek nabycia.

3. W przypadkach uzasadnionych wa˝nymi wzgl´-
dami gospodarczymi cz´Êç strefy mo˝e obejmowaç
grunty stanowiàce w∏asnoÊç:

1) Skarbu Paƒstwa, których u˝ytkownikiem wieczy-
stym jest osoba inna ni˝ zarzàdzajàcy — za zgodà
u˝ytkownika wieczystego;

2) osób innych ni˝ Skarb Paƒstwa, gmina (zwiàzek
komunalny) i zarzàdzajàcy — za zgodà w∏aÊciciela.

Art. 5a.13) 1.14) Rada Ministrów, majàc na wzgl´-
dzie tworzenie jak najlepszych warunków funkcjono-
wania stref, mo˝e, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, uzgodniony z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rozwoju regionalnego, w drodze roz-
porzàdzenia, znieÊç stref´ przed up∏ywem okresu, na
jaki zosta∏a ona ustanowiona, zmieniç jej obszar lub
po∏àczyç strefy, z tym ˝e ∏àczny obszar wszystkich stref
nie mo˝e przekroczyç 12 tys. ha.

2. Zniesienie strefy nie mo˝e nastàpiç w okresie,
w którym pozostaje w mocy choçby jedno zezwolenie
wydane na podstawie art. 16 ust. 1.

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje si´,
gdy obszar, na którym przedsi´biorca prowadzi dzia-
∏alnoÊç gospodarczà na podstawie zezwolenia, zosta-
nie w∏àczony do obszaru innej strefy z zachowaniem
prawa przedsi´biorcy do zwolnieƒ podatkowych na
dotychczasowych warunkach.

4. Zmniejszenie obszaru strefy nie mo˝e dotyczyç
nieruchomoÊci, na których prowadzona jest dzia∏al-
noÊç na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie
z art. 16 ust. 1, chyba ˝e przedsi´biorca prowadzàcy
tam dzia∏alnoÊç na podstawie zezwolenia wyrazi na to
zgod´.

5. (uchylony).15)

Rozdzia∏ 3

Zarzàdzanie strefà i zwolnienia podatkowe16)

Art. 6.17) 1.18) Zarzàdzajàcym mo˝e byç wy∏àcznie
spó∏ka akcyjna lub spó∏ka z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià, w stosunku do której Skarb Paƒstwa albo
samorzàd województwa posiada wi´kszoÊç g∏osów,
które mogà byç oddane na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników, oraz jest uprawniony do
powo∏ywania i odwo∏ywania wi´kszoÊci cz∏onków jej
zarzàdu.
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8) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 paêdziernika

2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekono-
micznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 41,
poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107,
poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r.
Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137,
poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384,
Nr 48, poz. 550, Nr 70, poz. 820 i Nr 106, poz. 1118.

12) Obecnie: ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerwca
2004 r., na podstawie art. 145 tej ustawy.

———————
13) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1; wszed∏ w ˝ycie z dniem 23 grudnia 2000 r.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 141, poz. 997), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 wrzeÊ-
nia 2006 r.

15) Dodany przez art. 50 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6; uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.

16) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1. 

18) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 14.



2.19) Kompetencje ministra w∏aÊciwego do spraw
Skarbu Paƒstwa, okreÊlone w art. 2 pkt 5 oraz w art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wy-
konywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒ-
stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z póên. zm.20)), w odnie-
sieniu do spó∏ek zarzàdzajàcych specjalnymi strefami
ekonomicznymi, o których mowa w ust. 1, z wy∏à-
czeniem spó∏ek, w których Skarb Paƒstwa posiada 
100 % akcji lub udzia∏ów, wykonuje minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki.

Art. 7.21) 1.22) Do sk∏adu rady nadzorczej spó∏ki b´-
dàcej zarzàdzajàcym, w stosunku do której Skarb Paƒ-
stwa posiada wi´kszoÊç g∏osów, które mogà byç od-
dane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu
wspólników, powo∏uje si´ nie wi´cej ni˝ 5 osób,
w tym:

1) po jednym przedstawicielu: ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, oraz wojewody — 
jako przedstawicieli Skarbu Paƒstwa;

2) nie wi´cej ni˝ dwóch przedstawicieli jednostek sa-
morzàdu terytorialnego, których udzia∏ w kapitale
zak∏adowym tej spó∏ki jest najwi´kszy.

1a.23) Do sk∏adu rady nadzorczej spó∏ki b´dàcej za-
rzàdzajàcym, w stosunku do której samorzàd woje-
wództwa posiada wi´kszoÊç g∏osów, które mogà byç
oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu
wspólników, powo∏uje si´ nie wi´cej ni˝ 5 osób,
w tym:

1) dwóch przedstawicieli samorzàdu wojewódz-
twa;

2) przedstawiciela ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki;

3) nie wi´cej ni˝ dwóch przedstawicieli jednostek sa-
morzàdu terytorialnego, z wy∏àczeniem samorzà-
du województwa, których udzia∏ w kapitale zak∏a-
dowym tej spó∏ki jest najwi´kszy.

1b.24) W zakresie uregulowanym w ust. 1, do 
spó∏ek b´dàcych zarzàdzajàcym, których ustrój okre-
Êlajà przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.25)), nie stosuje si´ przepisów
art. 12 ust. 1 i ust. 3—6 oraz art. 14 i art. 16 tej ustawy.

2.26) Do sk∏adu rady nadzorczej, o której mowa
w ust. 1 i 1a, nie mo˝e byç powo∏ana osoba, która jest
cz∏onkiem w∏adz lub pracownikiem przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie
strefy lub pozostaje z takim przedsi´biorcà w zwiàzku,
o którym mowa w art. 11 ust. 4—8 ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.27)).

Art. 8. 1. Do zadaƒ zarzàdzajàcego nale˝y prowa-
dzenie — zgodnie z planem rozwoju strefy okreÊlo-
nym w art. 9, regulaminem strefy, o którym mowa
w art. 10, oraz przepisami prawa — dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do rozwoju dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzo-
nej na terenie strefy, a w szczególnoÊci:

1) umo˝liwianie, na podstawie umowy, przedsi´bior-
com28) prowadzàcym dzia∏alnoÊç na terenie strefy
u˝ywania i korzystania ze sk∏adników mienia po∏o-
˝onych na obszarze strefy, których zarzàdzajàcy
jest w∏aÊcicielem lub posiadaczem zale˝nym;
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———————
19) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 14.
20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r.
Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 107, poz. 721. 

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 94 pkt 2 ustawy z dnia
24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych
kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 8.

23) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.

———————
24) Dodany przez art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnieƒ
przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 stycznia 2003 r.

25) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 721 i Nr 208, poz. 1532.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

27) 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, z 2004 r. Nr 6,
poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894,
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546,
Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353,
Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847.

28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 75 pkt 6 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.



2) gospodarowanie w sposób u∏atwiajàcy prowadze-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie strefy
urzàdzeniami infrastruktury gospodarczej i tech-
nicznej oraz innymi sk∏adnikami mienia, których
zarzàdzajàcy jest w∏aÊcicielem lub posiadaczem
zale˝nym;

3) Êwiadczenie, na podstawie umowy, przedsi´bior-
com28) prowadzàcym dzia∏alnoÊç na obszarze stre-
fy us∏ug oraz tworzenie warunków do Êwiadczenia
us∏ug przez osoby trzecie;

4) prowadzenie dzia∏aƒ promujàcych podejmowanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w strefie.

2. Zarzàdzajàcy mo˝e zbywaç przys∏ugujàce mu
prawo w∏asnoÊci nieruchomoÊci i u˝ytkowania wie-
czystego gruntów po∏o˝onych na terenie strefy, je˝eli
jest to zgodne z planem rozwoju strefy, o którym mo-
wa w art. 9. Zarzàdzajàcemu s∏u˝y prawo pierwokupu
w zakresie prawa w∏asnoÊci i u˝ytkowania wieczyste-
go po∏o˝onych na obszarze strefy nieruchomoÊci.

3. Zarzàdzajàcy mo˝e zlecaç osobom trzecim wy-
konanie niektórych zadaƒ, o których mowa w ust. 1.
Zlecenie wykonania powinno odbywaç si´ przede
wszystkim w drodze przetargu.

4.29) Organ w∏aÊciwy na podstawie przepisów
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603,
z póên. zm.30)) mo˝e powierzyç zarzàdzajàcemu orga-
nizacj´ i przeprowadzenie przetargu na zbycie nieru-
chomoÊci po∏o˝onych na terenie strefy.

Art. 9. 1.31) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
rozwoju regionalnego, w drodze rozporzàdzenia, usta-
la plan rozwoju strefy.

2. Plan rozwoju strefy okreÊla w szczególnoÊci ce-
le ustanowienia strefy oraz dzia∏ania, Êrodki technicz-
ne i organizacyjne s∏u˝àce osiàgni´ciu tych celów,
obowiàzki zarzàdzajàcego dotyczàce dzia∏aƒ zmierza-
jàcych do osiàgni´cia celów ustanowienia strefy i ter-
miny wykonania tych obowiàzków.

3. Plan rozwoju strefy uwzgl´dnia postanowienia
w∏aÊciwych planów zagospodarowania przestrzenne-
go i powinien byç zgodny z za∏o˝eniami, o których
mowa w art. 4 ust. 3.

Art. 10. 1. Sposób wykonywania zarzàdu strefà
przez zarzàdzajàcego okreÊla regulamin strefy.

2. Regulamin strefy wydaje zarzàdzajàcy. Wydanie
oraz zmiana regulaminu strefy wymaga zatwierdzenia
przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki32).

3. Zarzàdzajàcy dor´cza regulamin strefy przedsi´-
biorcom28) prowadzàcym dzia∏alnoÊç na terenie strefy
przy zawarciu umów, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 3, a tak˝e podaje regulamin do wiadomoÊci 
publicznej.

Art. 11. 1.33) Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏al-
noÊç na terenie strefy mogà powo∏aç rad´ strefy.

2. Rada strefy mo˝e przedstawiaç opinie i wnioski
w sprawach dotyczàcych prowadzenia dzia∏alnoÊci na
terenie strefy i jej rozwoju.

3. Organizacj´ i tryb dzia∏ania rady strefy okreÊla
opracowany i uchwalony przez rad´ regulamin.

Art. 12.34) Dochody uzyskane z dzia∏alnoÊci gospo-
darczej prowadzonej na terenie strefy w ramach ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby
prawne lub osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç
gospodarczà sà zwolnione od podatku dochodowego,
odpowiednio na zasadach okreÊlonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych lub
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych.

Art. 13. (uchylony).35)

Art. 14. (uchylony).36)

Art. 15. 1.37) Na wniosek zarzàdzajàcego starosta,
wykonujàcy zadania z zakresu administracji rzàdowej,
w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie strefy mo˝e, za
zgodà wojewody, powierzyç zarzàdzajàcemu prowa-
dzenie, w tym wydawanie decyzji administracyjnych
w pierwszej instancji, nast´pujàcych spraw z zakresu
prawa budowlanego dotyczàcych terenu strefy: wyda-
wanie decyzji o pozwoleniu na budow´, przenoszenie
pozwolenia na budow´ na innà osob´, orzekanie
o utracie wa˝noÊci pozwolenia na budow´, przyjmo-
wanie zawiadomieƒ o zakoƒczeniu budowy, wydawa-
nie pozwoleƒ na u˝ytkowanie obiektu budowlanego,
udzielanie pozwolenia na zmian´ sposobu u˝ytkowa-
nia obiektu budowlanego lub jego cz´Êci, nakazanie
przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego i ˝à-
danie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego
obiektu budowlanego.

2. Na wniosek zarzàdzajàcego rada gminy w∏aÊci-
wej ze wzgl´du na po∏o˝enie strefy mo˝e upowa˝niç
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29) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004. r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459
oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601.

31) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
32) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
33) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 75 pkt 1 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 28.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 8; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 50 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

35) Przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.
36) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
37) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 94 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 21.



zarzàdzajàcego do wydawania decyzji w sprawach
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu dotyczàcych terenów po∏o˝onych w strefie.

Rozdzia∏ 4

Zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
na terenie strefy uprawniajàce do korzystania 

z pomocy publicznej38)

Art. 16.39) 1. Podstawà do korzystania z pomocy
publicznej, udzielanej zgodnie z ustawà, jest zezwole-
nie na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na tere-
nie danej strefy, uprawniajàce do korzystania z pomo-
cy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem”. 

2. Zezwolenie okreÊla przedmiot dzia∏alnoÊci gos-
podarczej oraz warunki dotyczàce w szczególnoÊci:

1) zatrudnienia przez przedsi´biorc´ przy prowadze-
niu dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie strefy
przez okreÊlony czas okreÊlonej liczby pracowni-
ków;

2) dokonania przez przedsi´biorc´ inwestycji na tere-
nie strefy o wartoÊci przewy˝szajàcej okreÊlonà
kwot´.

3. Zezwolenie mo˝e byç udzielone, je˝eli:

1) na terenie strefy istniejà warunki do prowadzenia
dzia∏alnoÊci, którà zamierza podjàç przedsi´biorca
ubiegajàcy si´ o zezwolenie, w szczególnoÊci za-
kres zamierzonej dzia∏alnoÊci jest zgodny z pla-
nem rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9, a za-
rzàdzajàcy strefà dysponuje wolnymi terenami,
obiektami lub pomieszczeniami, które sà niezb´d-
ne do prowadzenia takiej dzia∏alnoÊci;

2) podj´cie dzia∏alnoÊci na terenie strefy jest uzasad-
nione stopniem przyczynienia si´ zamierzonej
dzia∏alnoÊci do osiàgni´cia celów okreÊlonych
w planie rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki udziela,
cofa i zmienia zezwolenie. Cofni´cie i zmiana zezwole-
nia nast´puje na warunkach okreÊlonych w art. 19
ust. 2 40)—4.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki zasi´ga
opinii zarzàdzajàcego strefà przed wydaniem decyzji
w sprawie udzielenia, cofni´cia lub zmiany zezwole-
nia.

6.41) Do post´powania w sprawie udzielania, cofa-
nia i zmiany zezwolenia stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póên. zm.42)).

Art. 17. 1.43) Ustalenie przedsi´biorców, którzy
uzyskujà zezwolenie, nast´puje w drodze przetargu
lub rokowaƒ podj´tych na podstawie publicznego za-
proszenia.

1a.44) Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób przeprowa-
dzenia, zasady i warunki przetargu lub rokowaƒ, a tak-
˝e kryteria oceny zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gos-
podarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´-
biorców na terenie strefy, odr´bnie w odniesieniu do
ka˝dej strefy, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci stopieƒ,
w jakim wielkoÊç, przedmiot i charakter ekonomiczny
planowanych przez przedsi´biorc´ przedsi´wzi´ç gos-
podarczych na terenie strefy i warunków ich realizacji
przyczynià si´ do osiàgni´cia celów ustanowienia
strefy okreÊlonych w planie rozwoju strefy.

2. (uchylony).45)

3. (uchylony).46)

Art. 18. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki32)

wykonuje kontrol´ dzia∏alnoÊci gospodarczej podmio-
tu, który uzyska∏ zezwolenie, w zakresie i na zasadach
okreÊlonych w przepisach o koncesjonowaniu dzia∏al-
noÊci gospodarczej. Ustawa nie narusza okreÊlonych
przepisami uprawnieƒ w∏aÊciwych organów paƒstwa
do kontroli dzia∏alnoÊci przedsi´biorców28).

Art. 19.47) 1.48) Zezwolenie wygasa z up∏ywem
okresu, na jaki zosta∏a ustanowiona strefa.

2. (uchylony).40)

3. Zezwolenie mo˝e byç cofni´te albo zakres lub
przedmiot dzia∏alnoÊci okreÊlony w zezwoleniu mo˝e
zostaç ograniczony, je˝eli przedsi´biorca:

1) zaprzesta∏ na terenie strefy prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej, na którà posiada∏ zezwolenie,
lub

2) ra˝àco uchybi∏ warunkom okreÊlonym w zezwole-
niu, lub
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38) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
40) Ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 8.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 14.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524. 

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

44) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.

45) Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.
46) Przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.
47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 8.



3) nie usunà∏ uchybieƒ stwierdzonych w toku kontro-
li, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usu-
ni´cia wyznaczonym w wezwaniu ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e,
na wniosek przedsi´biorcy, po zasi´gni´ciu opinii za-
rzàdzajàcego strefà, zmieniç zezwolenie, z tym ˝e usta-
lenie dla przedsi´biorcy korzystniejszych ni˝ dotych-
czasowe warunków prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej mo˝e nastàpiç, je˝eli niemo˝noÊç ich dotrzy-
mania jest spowodowana wykazanymi przez przedsi´-
biorc´ okolicznoÊciami od niego niezale˝nymi, rozsze-
rzenie zaÊ przedmiotu dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ze-
zwoleniu mo˝e nastàpiç tylko z zachowaniem warun-
ków okreÊlonych w art. 16 ust. 3. Zmiana warunków
zezwolenia nie mo˝e dotyczyç obni˝enia okreÊlonego
w zezwoleniu poziomu zatrudnienia, o którym mowa
w art. 16 ust. 2 pkt 1.

5. Na wniosek przedsi´biorcy minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki stwierdza, w drodze decyzji, wy-
gaÊni´cie zezwolenia.

Art. 20. 1.49) Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, powierzyç za-
rzàdzajàcemu:

1) udzielanie, w jego imieniu, zezwoleƒ, o których
mowa w art. 16 ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia bezpoÊredniego kontaktu inwestorów
z zarzàdzajàcym strefà oraz wspó∏prac´ z jednost-
kami samorzàdu terytorialnego;

2) wykonywanie, w jego imieniu, bie˝àcej kontro-
li dzia∏alnoÊci przedsi´biorców, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci przedmiot dzia∏alnoÊci oraz ter-
min rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w terminie okreÊlo-
nym w zezwoleniu, limity zatrudnienia, a tak˝e na-
k∏ady inwestycyjne.

1a.50) Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, zarzà-
dzajàcy wydaje w drodze decyzji.

2.51) W przypadku powierzenia zarzàdzajàcemu
wykonania bie˝àcej kontroli, o której mowa w ust. 1
pkt 2, jest on upowa˝niony do dokonywania czynnoÊci
kontrolnych przewidzianych dla organu koncesyjnego
w przepisach o koncesjonowaniu dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie ustalonym w rozporzàdzeniu, o któ-
rym mowa w ust. 1.

3.52) Zarzàdzajàcy niezw∏ocznie zawiadamia mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki o powstaniu
okolicznoÊci, o których mowa w art. 19 ust. 3, i mo˝e
wyst´powaç do ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-

darki z wnioskiem o cofni´cie zezwolenia, ogranicze-
nie jego zakresu lub przedmiotu dzia∏alnoÊci okreÊlo-
nego w zezwoleniu.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych.
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 21—23. (pomini´te).53)

Art. 24. 1.54) Z dniem wejÊcia w ˝ycie przepisów,
o których mowa w art. 4 ust. 1, minister w∏aÊciwy do
spraw Skarbu Paƒstwa przejmuje czynnoÊci i upraw-
nienia w stosunku do spó∏ki ustanowionej zarzàdzajà-
cym, wykonywane przed tym dniem w imieniu Skarbu
Paƒstwa przez inny organ administracji rzàdowej,
z tym ˝e o udost´pnieniu akcji lub udzia∏ów nale˝à-
cych do Skarbu Paƒstwa takiej spó∏ki, powsta∏ej
z przekszta∏cenia przedsi´biorstwa paƒstwowego na
podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywaty-
zacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 51,
poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253
i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133,
poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106,
poz. 496)55), postanawia minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊ-
ciwego do spraw gospodarki.

2. Do powsta∏ej na podstawie ustawy o prywatyza-
cji przedsi´biorstw paƒstwowych spó∏ki b´dàcej za-
rzàdzajàcym nie stosuje si´ art. 17, art. 19 ust. 1 zda-
nie drugie, art. 23 ust. 1—3, art. 24, 28 i 29 ustawy
o prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych55).

3.56) Organ administracji rzàdowej w∏aÊciwy
w sprawach gospodarki gruntami w odniesieniu do
gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub
wójt (burmistrz, prezydent miasta) w odniesieniu do
gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç gminy mo˝e wnieÊç
do spó∏ki b´dàcej zarzàdzajàcym prawo w∏asnoÊci
gruntów, których u˝ytkownikiem wieczystym jest ta
spó∏ka, lub gruntów, które pozostawa∏y w u˝ytkowa-
niu wieczystym przedsi´biorstwa paƒstwowego lik-
widowanego w celu wniesienia przedsi´biorstwa lub
zorganizowanej cz´Êci mienia przedsi´biorstwa do
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49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
50) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 14.
51) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 16 lit. b 

tiret pierwsze i drugie ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 1.

52) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 16 lit. c 
tiret pierwsze i drugie ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 1.

———————
53) Zamieszczone w obwieszczeniu.
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 63 pkt 2 lit. a ustawy

z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw nor-
mujàcych funkcjonowanie gospodarki i administracji pub-
licznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1997 r.; ze zmianami wprowadzonymi
przez art. 1 pkt 17 lit. a i b ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

55) Ustawa utraci∏a moc na podstawie art. 74 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przed-
si´biorstw paƒstwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 stycznia 1997 r.

56) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 63 pkt 2 lit. b
ustawy wymienionej w odnoÊniku 54 jako pierwsza,
art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1,
oraz art. 59 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984), który wszed∏ w ˝ycie w dniu wy-
borów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu
terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze-
niem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paê-
dziernika 1998 r.



spó∏ki. Wniesienie prawa w∏asnoÊci gruntów, które
pozostawa∏y w u˝ytkowaniu wieczystym likwidowane-
go przedsi´biorstwa paƒstwowego, nast´puje w poro-
zumieniu z organem za∏o˝ycielskim przedsi´biorstwa.
W przypadkach okreÊlonych w niniejszym ust´pie pra-
wo u˝ytkowania wieczystego wygasa z chwilà wnie-
sienia prawa w∏asnoÊci gruntu do spó∏ki b´dàcej 
zarzàdzajàcym. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu
Paƒstwa reprezentuje Skarb Paƒstwa w spó∏ce b´dà-
cej zarzàdzajàcym w zakresie praw z akcji (udzia∏ów)
obj´tych przez Skarb Paƒstwa w zamian za prawo w∏a-
snoÊci gruntu wniesione w sposób okreÊlony w niniej-
szym ust´pie.

Art. 25. 1.57) Zarzàdzajàcy jest zwolniony od op∏aty
skarbowej z tytu∏u nabycia lub zbycia praw do nieru-
chomoÊci po∏o˝onych na terenie strefy.

2. Rada Ministrów w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w art. 4 ust. 1, mo˝e zwolniç od podatku docho-
dowego od osób prawnych dochody zarzàdzajàcego
w cz´Êci wydatkowanej w roku podatkowym lub 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.

Art. 26. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi in-
formacj´ o realizacji ustawy, wraz ze sprawozdaniem
z wykonania bud˝etu.

Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia58), z wyjàtkiem przepisu art. 15,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1995 r.
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57) W brzmieniu ustalonym przez art. 137 ustawy z dnia

28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywil-
nych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 2 marca 2006 r.

———————
58) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 23 listopada 1994 r.


