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Pan

Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 20. posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz
niektórych ustaw.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 23 czerwca 2006 r.

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
oraz niektórych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr
123, poz. 600, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów, mając na względzie tworzenie jak najlepszych warunków
funkcjonowania stref, może, na wniosek ministra właściwego do spraw
gospodarki, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego,
w drodze rozporządzenia, znieść strefę przed upływem okresu, na jaki została ona
ustanowiona, zmienić jej obszar lub połączyć strefy, z tym że łączny obszar
wszystkich stref nie może przekroczyć 12 tys. ha.”,

b) skreśla się ust. 5;

2) w art. 6:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określone w art. 2
pkt 5 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz.
493, z późn. zm.3)), w odniesieniu do spółek zarządzających specjalnymi strefami
ekonomicznymi, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem spółek, w których Skarb
Państwa posiada 100% akcji lub udziałów, wykonuje minister właściwy do spraw
gospodarki.”;

3) w art. 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu
Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego i ustawę z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy
o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538.
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„6. Do postępowania w sprawie udzielania, cofania i zmiany zezwolenia stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)).”;

4) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, zarządzający wydaje w drodze decyzji.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Prezes Agencji, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie,
w drodze umowy, przekazać na własność zarządzającemu specjalną strefą
ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.6)) nieruchomości
wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty związane z przygotowaniem
geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi zarządzający.”;

2) w art. 29 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do nieruchomości
położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu
Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 i Nr 273, poz.
2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398) w art. 23:

1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Gospodarowanie mieniem, o którym mowa w art. 2, przez Agencję odbywa się zgodnie z
wymogami racjonalnej gospodarki i polega, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w szczególności
na:”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Agencji, na wniosek Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na
własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz.

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 181, poz. 1524.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772 oraz z
2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.



- 4 -

600, z późn. zm.7)) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty związane
z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi zarządzający.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.8)) w art. 8:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wsparcie nowej inwestycji, o której mowa w ust. 2, jest udzielane w formie
bezzwrotnego wsparcia finansowego w okresie nie dłuższym niż okres, o którym
mowa w art. 7 ust. 6, jednorazowo lub sukcesywnie, w rocznych transzach, przy czym:

1) łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty środków, o których mowa
w art. 7, gromadzonych na rachunku Funduszu wyodrębnionym dla danego
podatnika i maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, określonej
zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 8;

2) wsparcie przekazane w danym roku nie może przekroczyć kwoty środków
zgromadzonych na rachunku Funduszu wyodrębnionym dla danego podatnika
określonych według stanu na dzień ostatniego rocznego rozliczenia podatkowego,
z wyłączeniem wpłaconych do tego dnia zaliczek na podatek dochodowy.”;

2) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Podstawą udzielenia wsparcia jest umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw
gospodarki z otrzymującym wsparcie. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje
udzielone wsparcie lub roczną transzę wsparcia na rachunek wskazany przez podatnika
lub przedsiębiorcę oraz informuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego,
właściwego w sprawach podatku dochodowego podatnika.”.

Art. 5.

Rozporządzenia wydane na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, zachowują moc.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK

........................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

........................................................................................................................................................................

                                                
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz z
2005 r. Nr 184, poz. 1539.


