
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 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) w zwiàzku z art. 6 ust. 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) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzes-
kiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135,
poz. 907 i z 2000 r. Nr 71, poz. 833) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) § 2—7 otrzymujà 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 mo-
wa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
losowych, zak∏adach wzajemnych i grach
na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102,
poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014
i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9,
poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116,
poz. 1216),

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

4) robót budowlanych okreÊlonych w sekcji
F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug,
zwanej dalej «PKWiU»,

5) us∏ug w zakresie handlu hurtowego i deta-
licznego, naprawy pojazdów silnikowych
oraz artyku∏ów u˝ytku osobistego i domo-
wego, us∏ug hoteli i restauracji, okreÊlo-
nych w sekcjach G i H PKWiU,

6) us∏ug poÊrednictwa finansowego oraz
us∏ug zwiàzanych z nieruchomoÊciami, wy-
najmem, naukà i prowadzeniem dzia∏alno-
Êci gospodarczej, okreÊlonych w sekcjach
J i K PKWiU, z wyjàtkiem dzia∏u 72, dzia∏u
73 grupy 73.1 oraz dzia∏u 74 grupy 74.3,

7) us∏ug w zakresie administracji publicznej,
obrony narodowej, obowiàzkowych ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych, edukacji, ochrony
zdrowia i opieki spo∏ecznej, us∏ug komunal-
nych, pozosta∏ych spo∏ecznych i indywidu-
alnych us∏ug Êwiadczonych w gospodar-
stwach domowych, us∏ug Êwiadczonych
przez organizacje i zespo∏y eksterytorialne,
okreÊlonych w sekcjach L—Q PKWiU,

8) dzia∏alnoÊci gospodarczej, na której prowa-
dzenie jest wymagane posiadanie koncesji,
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042,
z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980,
Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099).

§ 3. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ z regionalnej pomocy inwestycyjnej,
do okreÊlenia wielkoÊci tej pomocy przyj-
muje si´ maksymalnà intensywnoÊç po-
mocy regionalnej obowiàzujàcà na danym
obszarze, z uwzgl´dnieniem standardowej
struktury kosztów okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu Rady Ministrów wydanym na pod-
stawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).

2. WielkoÊç dochodu podlegajàcego zwolnie-
niu od podatku oblicza si´ jako iloraz wiel-
koÊci pomocy, o której mowa w ust. 1,
i stawki podatku dochodowego obowiàzu-
jàcej w dniu wydania zezwolenia.

3. W odniesieniu do przedsi´biorców opodat-
kowanych na podstawie przepisów o po-
datku dochodowym od osób fizycznych do
wyliczenia wielkoÊci zwolnienia, o którym
mowa w ust. 2, przyjmuje si´ najwy˝szà
stawk´ skali podatkowej, o której mowa
w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, 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 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 8,
poz. 64), zwanej dalej «ustawà o podatku
dochodowym od osób fizycznych».

4. Zwolnienie przys∏uguje poczàwszy od mie-
siàca, w którym przedsi´biorca poniós∏ wy-
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datki inwestycyjne, a˝ do wyczerpania re-
gionalnej pomocy inwestycyjnej, pod wa-
runkiem ˝e nie przeniesie w jakiejkolwiek
formie w∏asnoÊci sk∏adników majàtku,
z którymi by∏y zwiàzane wydatki inwesty-
cyjne — przez okres 5 lat od dnia ich wpro-
wadzenia do ewidencji Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych,
w rozumieniu przepisów o podatku docho-
dowym.

§ 4. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ z regionalnej pomocy na zatrudnie-
nie, zwiàzanej z nowymi inwestycjami, do
okreÊlenia wielkoÊci tej pomocy przyjmuje
si´ maksymalnà intensywnoÊç pomocy re-
gionalnej obowiàzujàcà na danym obsza-
rze, z uwzgl´dnieniem kosztów pracy okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu Rady Ministrów
wydanym na podstawie art. 13 ust. 1 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach
dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsi´biorców.

2. WielkoÊç dochodu podlegajàcego zwolnie-
niu od podatku oblicza si´ jako iloraz wiel-
koÊci pomocy, o której mowa w ust. 1,
i stawki podatku dochodowego obowiàzu-
jàcej w dniu wydania zezwolenia.

3. W odniesieniu do przedsi´biorców opodat-
kowanych na podstawie przepisów o po-
datku dochodowym od osób fizycznych do
wyliczenia wielkoÊci zwolnienia, o którym
mowa w ust. 2, przyjmuje si´ najwy˝szà
stawk´ skali podatkowej, o której mowa
w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

4. Zwolnienie przys∏uguje poczàwszy od mie-
siàca, w którym przedsi´biorca poniós∏
koszty pracy, a˝ do wyczerpania regionalnej
pomocy na zatrudnienie, pod warunkiem
utrzymania nowo utworzonych miejsc pra-
cy przez okres 5 lat.

§ 5. 1. WielkoÊç zwolnionego dochodu okreÊla si´
wy∏àcznie w odniesieniu do dzia∏alnoÊci
prowadzonej na terenie strefy. W przypad-
ku prowadzenia przez przedsi´biorc´ dzia-
∏alnoÊci równie˝ poza obszarem strefy,
wielkoÊç zwolnienia okreÊla si´ w oparciu
o dane jednostki organizacyjnej tego przed-
si´biorcy prowadzàcej dzia∏alnoÊç wy∏àcz-
nie na terenie strefy, pod warunkiem wyod-
r´bnienia jej pod wzgl´dem organizacyj-
nym.

2. Przy ustalaniu wielkoÊci zwolnienia od po-
datku, przys∏ugujàcego przedsi´biorcy pro-
wadzàcemu dzia∏alnoÊç w strefie za poÊred-
nictwem jednostki organizacyjnej, o której
mowa w ust. 1, przepisy art. 25 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,
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) stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. 1. Za wydatki inwestycyjne uznaje si´ wydat-
ki faktycznie poniesione po dniu uzyskania
zezwolenia, niezwrócone przedsi´biorcy
w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o na-
liczony podatek od towarów i us∏ug oraz
o podatek akcyzowy — je˝eli podatki te
podlegajà odliczeniu od nale˝nego podat-
ku od towarów i us∏ug, na:

1) zakup albo wytworzenie we w∏asnym za-
kresie Êrodków trwa∏ych lub sp∏at´ ich
wartoÊci okreÊlonà w umowie o podob-
nym charakterze do umów najmu lub
dzier˝awy, pod warunkiem zaliczenia ich
— zgodnie z odr´bnymi przepisami —
do sk∏adników majàtku podatnika,

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

3) zakup wartoÊci niematerialnych i praw-
nych, w zakresie, w jakim podlegajà one
odpisom amortyzacyjnym zaliczanym do
kosztów uzyskania przychodów w rozu-
mieniu przepisów o podatku dochodo-
wym, z zastrze˝eniem pkt 4,

4) zakup prawa wieczystego u˝ytkowania
gruntów

— zaliczone do wartoÊci poczàtkowej tych
Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, zgodnie z przepisami
o podatku dochodowym.

2. Minimalna wysokoÊç nak∏adów inwestycyj-
nych wynosi 100 tys. EURO.

§ 7. Zwalnia si´ od podatku dochodowego od
osób prawnych dochody zarzàdzajàcego stre-
fà w cz´Êci wydatkowanej w roku podatko-
wym lub roku po nim nast´pujàcym na cele
rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarzà-
dzajàcego nieruchomoÊci lub innych rzeczy
s∏u˝àcych do prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej na terenie strefy oraz moderniza-
cj´ i rozbudow´ infrastruktury gospodarczej
i technicznej na terenie strefy.”;

2) skreÊla si´ § 8—15.

§ 2. Przepisy niniejszego rozporzàdzenia majà za-
stosowanie do czynnoÊci i zdarzeƒ zaistnia∏ych od dnia
1 stycznia 2001 r.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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