BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.
o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 778)

U S T A W A

z dnia 20 października 1994 r. o SPECJALNYCH STREFACH

EKONOMICZNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z
2009 r. Nr 18, poz. 97)
Art. 7.
1. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w stosunku do której Skarb
Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 5 osób, w tym:
[1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz wojewody - jako przedstawicieli
Skarbu Państwa;]
<1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra
właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – jako przedstawicieli Skarbu Państwa;>
2) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których
udział w kapitale zakładowym tej spółki jest największy.
1a. Do składu rady nadzorczej spółki będącej zarządzającym, w stosunku do której samorząd
województwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, powołuje się nie więcej niż 5 osób, w tym:
1) dwóch przedstawicieli samorządu województwa;
2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z
wyłączeniem samorządu województwa, których udział w kapitale zakładowym tej
spółki jest największy.
1b. (uchylony).
2. Do składu rady nadzorczej, o której mowa w ust. 1 i 1a, nie może być powołana osoba,
która jest członkiem władz lub pracownikiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność
gospodarczą na terenie strefy lub pozostaje z takim przedsiębiorcą w związku, o którym
mowa w art. 11 ust. 4-8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).
Art. 8.
1. Do zadań zarządzającego należy prowadzenie - zgodnie z planem rozwoju strefy
określonym w art. 9, regulaminem strefy, o którym mowa w art. 10, oraz przepisami
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-2prawa - działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej na
terenie strefy, a w szczególności:
1) umożliwianie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na
terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze
strefy, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem zależnym;
2) gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi
składnikami mienia, których zarządzający jest właścicielem lub posiadaczem
zależnym;
3) świadczenie, na podstawie umowy, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na
obszarze strefy usług oraz tworzenie warunków do świadczenia usług przez osoby
trzecie;
4) prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w
strefie[.]<;>
<5) podejmowanie działań zmierzających do powstawania klastrów;
6) współpraca w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku
pracy w strefie:
a) ze szkołami ponadgimnazjalnymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.),
b) z uczelniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn.
zm.).>
2. Zarządzający może zbywać przysługujące mu prawo własności nieruchomości i
użytkowania wieczystego gruntów położonych na terenie strefy, jeżeli jest to zgodne z
planem rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9. Zarządzającemu służy prawo pierwokupu
w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy
nieruchomości.
[3. Zarządzający może zlecać osobom trzecim wykonanie niektórych zadań, o których mowa
w ust. 1. Zlecenie wykonania powinno odbywać się przede wszystkim w drodze przetargu.]
<3. Zarządzający realizując zadania określone planem rozwoju, o którym mowa w art.
9, nie świadczy usług o charakterze powszechnym. Zarządzający może zlecić
wykonywanie zadań osobom trzecim z zachowaniem jawności i uczciwej
konkurencji, w szczególności w trybie przetargu w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827).>
4. Organ właściwy na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) może zlecić
zarządzającemu w drodze umowy przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz
zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na zbycie tej nieruchomości.
Art. 12.
Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach
zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-3prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. <Zwolnienie to stanowi pomoc
publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej
wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.>
<Art. 12a.
1. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą,
obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych – przechowują księgi i związane z
ich prowadzeniem dokumenty, a przedsiębiorcy korzystający z pomocy publicznej,
udzielanej zgodnie z ustawą, z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy – dodatkowo
przechowują dokumenty związane z poborem podatków oraz innych dochodów
budżetu państwa, a także przychodów państwowych funduszy celowych.
2. Księgi oraz dokumenty określone w ust. 1 są przechowywane do czasu upływu okresu
przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej.
Art. 12b.
1. W przypadku cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przedsiębiorca
jest obowiązany do zwrotu pomocy publicznej, udzielonej zgodnie z ustawą. Do
dnia zwrotu tej pomocy przedsiębiorcy nie może zostać udzielone nowe zezwolenie.
2. W przypadku cofnięcia albo stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia, o którym mowa w
art. 16 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje naczelnikowi
urzędu skarbowego właściwemu dla przedsiębiorcy w sprawach podatku
dochodowego kopię wydanej decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym
decyzja ta stała się prawomocna.
3. W przypadku cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, naczelnik urzędu
skarbowego, o którym mowa w ust. 2, określa w drodze decyzji kwotę pomocy
podlegającą zwrotowi pomniejszoną o kwotę należnego podatku ustalonego zgodnie
z art. 21 ust. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub art. 17 ust. 5 ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz.
851, z późn. zm.).
4. W kwocie pomocy podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 3, uwzględnia się
odsetki liczone jak dla zaległości podatkowej. Odsetki te należne są za okres od
dnia udzielenia pomocy do dnia jej zwrotu.
Art. 12c.
Roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą,
przedawniają się z upływem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
przedsiębiorca skorzystał z tej pomocy.>
Art. 17.
1. Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub
rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.
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przeprowadzenia, zasady i warunki przetargu lub rokowań, a także kryteria oceny
zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez
przedsiębiorców na terenie strefy, odrębnie w odniesieniu do każdej strefy, uwzględniając
w szczególności stopień, w jakim wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny
planowanych przez przedsiębiorcę przedsięwzięć gospodarczych na terenie strefy i
warunków ich realizacji przyczynią się do osiągnięcia celów ustanowienia strefy
określonych w planie rozwoju strefy.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
<Art. 17a.
1. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest składany
w ramach przetargu lub rokowań, o których mowa w art. 17 ust. 1.
2. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, może być
również złożony do ministra właściwego do spraw gospodarki przez dużego
przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1), zamierzającego podjąć przedsięwzięcie gospodarcze na
gruncie, o którym mowa w art. 5 ust. 3, nieobjętym strefą w dniu złożenia wniosku.
Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumentację wykazującą wystąpienie efektu
zachęty, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tego rozporządzenia. Po potwierdzeniu
efektu zachęty przez ministra właściwego do spraw gospodarki przedsiębiorca
może rozpocząć przedsięwzięcie gospodarcze na tym gruncie.
3. Dużemu przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niewłączenia
gruntu, o którym mowa w ust. 2, do strefy albo nieuzyskania zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej na tym gruncie.>
[Art. 18.
Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje kontrolę działalności gospodarczej
podmiotu, który uzyskał zezwolenie, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
koncesjonowaniu działalności gospodarczej. Ustawa nie narusza określonych przepisami
uprawnień właściwych organów państwa do kontroli działalności przedsiębiorców.]
<Art. 18.
Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje kontrolę działalności gospodarczej
prowadzonej na terenie strefy w zakresie i na zasadach określonych w art. 57 oraz
rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 672, z późn. zm.).>
Art. 19.
1. Zezwolenie wygasa z upływem okresu, na jaki została ustanowiona strefa.
2. (uchylony).

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

-53. Zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w
zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:
1) zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał
zezwolenie, lub
2) rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
[3) nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w
terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw
gospodarki.]
<3) nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w
terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do
spraw gospodarki, lub >
<4) wystąpił z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia albo ograniczenie zakresu lub
przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu.>
4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu
opinii zarządzającego strefą, zmienić zezwolenie, przy czym zmiana nie może:
1) dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu w dniu jego
udzielenia, o więcej niż 20 %;
2) skutkować zwiększeniem pomocy publicznej;
3) dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na gruntach
stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż
wymienione w art. 5 ust. 1.
[5. Na wniosek przedsiębiorcy minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza, w drodze
decyzji, wygaśnięcie zezwolenia.]
<5. Minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza wygaśnięcie zezwolenia na
wniosek przedsiębiorcy, który nie skorzystał z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie
z ustawą, na podstawie tego zezwolenia lub przedsiębiorcy, który korzystał z pomocy
publicznej udzielonej zgodnie z ustawą i spełnił wszystkie warunki określone w
zezwoleniu oraz warunki udzielania pomocy publicznej, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.>
<6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorca dołącza oświadczenie o
niekorzystaniu z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, na podstawie
zezwolenia, którego wniosek dotyczy lub oświadczenie o realizacji warunków
udzielenia pomocy publicznej, o których mowa w ust. 5.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.>
[Art. 19a.
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 16, stosuje się
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).]
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-6U S T A W A 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.)
Art. 10.
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budowle i budynki, które są zajęte na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia,
zmienionego stosownie do przepisów art. 6, przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się
art. 5 ust. 2, w okresie ważności tego zezwolenia.
(9)
2.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stanowią regionalną pomoc publiczną na
wspieranie nowych inwestycji.
3. Wielkość zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do maksymalnej dopuszczalnej
pomocy publicznej określonej w art. 5 ust. 2.
4. Wysokość zwolnienia określa się według stanu gruntów, budowli i budynków będących
podstawą obliczenia podatku za rok 2000 i według stawek podatku obowiązujących w
roku 2000 w danej gminie.
5. Gmina, która w danym roku podatkowym nie uzyskała dochodów na skutek zwolnienia
przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, z podatku od nieruchomości, otrzymuje w
następnym roku z budżetu państwa część rekompensującą subwencji ogólnej na
wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w
wysokości tego zwolnienia.
6. Kwotę przeznaczoną na część rekompensującą subwencji, o której mowa w ust. 5, określa
dla każdego roku budżetowego ustawa budżetowa.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki określa corocznie, w drodze rozporządzenia,
wykaz gmin, o których mowa w ust. 5, którym przysługuje część rekompensująca
subwencji ogólnej za rok poprzedni, mając na uwadze sprawne przekazanie subwencji.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób ustalania i tryb przekazywania części rekompensującej subwencji ogólnej, o
której mowa w ust. 5,
2) szczegółowe dane niezbędne do ustalenia wysokości utraconych dochodów gmin z
tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości,
3) wzór wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej, o której mowa
w ust. 5, oraz termin jego składania
- mając na uwadze sprawne przekazywanie subwencji.
9. Kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej minister właściwy do spraw finansów
publicznych przekazuje gminom w terminie do dnia 25 listopada roku, w którym gmina
złożyła wniosek, za rok poprzedni.
10. Do części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, o której mowa w ust. 5, w
zakresie prawidłowości sporządzania wniosku oraz zwrotu nienależnie otrzymanych kwot,
stosuje się przepisy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
<11. W przypadku cofnięcia albo stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia, zmienionego
stosownie do przepisów art. 6, przedsiębiorcy, do którego stosuje się art. 5 ust. 2,
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-7minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) właściwemu dla przedsiębiorcy w sprawach podatku od
nieruchomości kopię wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta
stała się prawomocna.>

U S T A W A

z dnia 30 maja 2008 r. o ZMIANIE USTAWY O SPECJALNYCH

STREFACH EKONOMICZNYCH (Dz. U. Nr 118, poz. 746)
Art. 4.
1. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref wydane przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.
[2. Do zezwoleń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 19 ust. 4 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.]
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