
Art. 1. W ustawie z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 274) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„Art. 4. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, usta-
nawia stref´ w drodze rozporzàdzenia.
W rozporzàdzeniu tym okreÊla si´:
1) nazw´, teren i granice strefy,
2) zarzàdzajàcego strefà, zwanego dalej

„zarzàdzajàcym”,
3) okres, na jaki ustanawia si´ stref´
— bioràc pod uwag´ potrzeb´ zapewnie-
nia realizacji celów, o których mowa
w art. 3, na terenie obejmowanym strefà.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
przedstawia wniosek, o którym mowa
w ust. 1, po uzyskaniu opinii zarzàdu
województwa oraz zgody rady gminy
w∏aÊciwej ze wzgl´du na po∏o˝enie
strefy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
do∏àcza do wniosku, o którym mowa
w ust. 1, analiz´ przewidywanych skut-
ków spo∏ecznych i ekonomicznych usta-
nowienia strefy.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:
1) przedmioty dzia∏alnoÊci gospodar-

czej, na które nie b´dzie wydawane
zezwolenie, o którym mowa w art. 16
ust. 1,

2) maksymalnà wielkoÊç pomocy pu-
blicznej, którà mo˝na udzieliç przed-
si´biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
gospodarczà na terenie strefy na
podstawie zezwolenia, o którym mo-
wa w art. 16 ust. 1,

3) warunki udzielania pomocy publicz-
nej przedsi´biorcy prowadzàcemu
dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie
strefy na podstawie zezwolenia,
o którym mowa w art. 16 ust. 1,

4) warunki uznawania wydatków za wy-
datki poniesione na inwestycj´ na te-
renie strefy, a tak˝e ich minimalnà
wysokoÊç, 

5) koszty inwestycji uwzgl´dniane przy
obliczaniu wielkoÊci pomocy publicz-
nej dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie, o którym mowa
w art. 16 ust. 1, po dniu 31 grudnia
2000 r.,

6) sposób dyskontowania kosztów in-
westycji i wielkoÊci pomocy publicz-
nej na dzieƒ uzyskania zezwolenia,
o którym mowa w art. 16 ust. 1

— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç za-
pewnienia zgodnoÊci udzielonej pomo-
cy z prawem Unii Europejskiej.

Art. 5. 1. Strefa mo˝e byç ustanowiona, z zastrze-
˝eniem ust. 2 i 3, wy∏àcznie na gruntach
stanowiàcych w∏asnoÊç zarzàdzajàce-
go, Skarbu Paƒstwa albo jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, zwiàzku komu-
nalnego lub b´dàcych w u˝ytkowaniu
wieczystym zarzàdzajàcego.

2. Strefa mo˝e byç ustanowiona tak˝e, je-
˝eli nabycie przez zarzàdzajàcego lub
jednostk´ samorzàdu terytorialnego
prawa do gruntów, o którym mowa
w ust. 1, wynika z umowy zobowiàzujà-
cej, która przewiduje ustanowienie stre-
fy jako jedyny warunek nabycia.

3. Cz´Êç strefy mo˝e obejmowaç grunty
stanowiàce w∏asnoÊç lub u˝ytkowanie
wieczyste podmiotów innych ni˝ wy-
mienione w ust. 1, za ich zgodà, w przy-
padku gdy:

1) w ramach inwestycji prowadzonej na
terenie strefy zostanie utworzona
okreÊlona liczba nowych miejsc pra-
cy lub zostanà poniesione nak∏ady
inwestycyjne o okreÊlonej wartoÊci
lub

2) w wyniku inwestycji b´dzie prowa-
dzona dzia∏alnoÊç polegajàca na uru-
chomieniu wytwarzania nowych lub
znaczàco ulepszonych towarów, pro-
cesów lub us∏ug, lub

3) inwestycja b´dzie dotyczy∏a us∏ug:

a) badawczo-rozwojowych,

b) informatycznych,

c) rachunkowoÊci i kontroli ksiàg,

d) w zakresie ksi´gowoÊci, z wy∏àcze-
niem deklaracji podatkowych,

e) centrów telefonicznych lub

4) realizacja rozpocz´tej inwestycji b´-
dzie wymaga∏a zwi´kszenia terenu
strefy o nie wi´cej ni˝ 2 ha.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe kryteria dotyczà-
ce warunków wymienionych w ust. 3,
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uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zró˝nicowa-
nia kryteriów okreÊlonych w ust. 3 pkt 1
w zale˝noÊci od stopy bezrobocia w po-
wiecie w∏aÊciwym ze wzgl´du na po∏o-
˝enie strefy, a tak˝e bioràc pod uwag´
Polskà Klasyfikacj´ Wyrobów i Us∏ug.”;

2) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów, majàc na wzgl´dzie realizacj´
celów, o których mowa w art. 3, mo˝e, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki, w drodze rozporzàdzenia, 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 20 tys. ha.”;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Zarzàdzajàcym mo˝e byç wy∏àcznie
spó∏ka akcyjna lub spó∏ka z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, w której Skarb
Paƒstwa albo samorzàd województwa
posiada wi´kszoÊç g∏osów, które mogà
byç oddane na walnym zgromadzeniu
lub zgromadzeniu wspólników.

2. Do spó∏ki, o której mowa w ust. 1, z wy-
∏àczeniem spó∏ek, w których Skarb Paƒ-
stwa posiada 100 % akcji lub udzia∏ów,
nie stosuje si´ przepisów art. 19a usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.1)) oraz
art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z póên.
zm.2)). 

3. Kompetencje ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa, okreÊlone
w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wy-
konywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych
Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 493, z póên. zm.3)), w odniesieniu
do spó∏ek zarzàdzajàcych specjalnymi
strefami ekonomicznymi, o których mo-

wa w ust. 1, z wy∏àczeniem spó∏ek,
w których Skarb Paƒstwa posiada
100 % akcji lub udzia∏ów, wykonuje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.”;

4) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Pe∏nienia funkcji cz∏onka zarzàdu spó∏-
ki b´dàcej zarzàdzajàcym nie mo˝na
∏àczyç z zatrudnieniem u przedsi´bior-
cy prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà na terenie danej strefy, bez
wzgl´du na podstaw´ prawnà zatrud-
nienia.

2. Zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1,
nie mo˝na podjàç w okresie roku od
dnia zaprzestania pe∏nienia funkcji
cz∏onka zarzàdu spó∏ki b´dàcej zarzà-
dzajàcym.”;

5) w art. 7 uchyla si´ ust. 1b;

6) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ w∏aÊciwy na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoÊciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, z póên. zm.4)) mo˝e zleciç zarzàdza-
jàcemu w drodze umowy przygotowanie nie-
ruchomoÊci do sprzeda˝y oraz zorganizowanie
i przeprowadzenie przetargu na zbycie tej nie-
ruchomoÊci.”;

7) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
ustala, w drodze rozporzàdzenia, plan
rozwoju strefy, uwzgl´dniajàc analiz´,
o której mowa w art. 4 ust. 3.

2. Plan rozwoju strefy okreÊla w szczegól-
noÊci cele ustanowienia strefy, dzia∏ania
s∏u˝àce osiàgni´ciu tych celów oraz
obowiàzki zarzàdzajàcego dotyczàce
dzia∏aƒ zmierzajàcych do osiàgni´cia
celów ustanowienia strefy i terminy wy-
konania tych obowiàzków.”;

8) w art. 16 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

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

1) zatrudnienia przez przedsi´biorc´ przy pro-
wadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej na tere-
nie strefy przez okreÊlony czas okreÊlonej
liczby pracowników;

2) dokonania przez przedsi´biorc´ na terenie
strefy inwestycji o wartoÊci przewy˝szajàcej
okreÊlonà kwot´;
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3) terminu zakoƒczenia inwestycji;

4) maksymalnej wysokoÊci kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji i dwuletnich kosztów
kwalifikowanych pracy;

5) wymagaƒ, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4
— w przypadku, gdy inwestycja b´dzie reali-
zowana na gruntach stanowiàcych w∏as-
noÊç lub u˝ytkowanie wieczyste podmiotów
innych ni˝ wymienione w art. 5 ust. 1.

3. Zezwolenie mo˝e byç udzielone, je˝eli podj´-
cie dzia∏alnoÊci na terenie strefy przyczyni si´
do osiàgni´cia celów okreÊlonych w planie
rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9.”;

9) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e,
na wniosek przedsi´biorcy, po zasi´gni´ciu
opinii zarzàdzajàcego strefà, zmieniç zezwole-
nie, przy czym zmiana nie mo˝e:

1) dotyczyç obni˝enia poziomu zatrudnienia,
okreÊlonego w zezwoleniu w dniu jego
udzielenia, o wi´cej ni˝ 20 %;

2) skutkowaç zwi´kszeniem pomocy publicz-
nej;

3) dotyczyç spe∏nienia wymagaƒ odnoszàcych
si´ do inwestycji realizowanej na gruntach
stanowiàcych w∏asnoÊç lub u˝ytkowanie
wieczyste podmiotów innych ni˝ wymienio-
ne w art. 5 ust. 1.”;

10) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, powierzyç zarzàdza-
jàcemu:

1) udzielanie, w jego imieniu, zezwoleƒ, o któ-
rych mowa w art. 16 ust. 1,

2) wykonywanie, w jego imieniu, kontroli reali-
zacji warunków zezwolenia

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia w∏aÊ-
ciwego funkcjonowania strefy.”.

Art. 2. Do post´powaƒ w sprawach o udzielenie,
cofni´cie lub zmian´ zezwoleƒ na prowadzenie dzia-
∏alnoÊci gospodarczej na terenie strefy, wszcz´tych
i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe. 

Art. 3. Przepisy art. 6a ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ do cz∏onków zarzàdu spó∏ki, b´dàcej zarzàdza-
jàcym strefà, powo∏ywanych po dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

Art. 4. 1. Zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy zachowujà moc. 

2. Do zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ przepisy art. 19 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5a ust. 1, art. 9
ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 i 4,
art. 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

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