Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Specjalna strefa ekonomiczna jest to
administracyjnie wyodrêbniona czêœæ terytorium
pañstwa, w obrêbie której obowi¹zuje specjalny
system norm prawnych, wprowadzony aktem
ustanawiaj¹cym specjalna strefê ekonomiczn¹.
Specjalna strefa ekonomiczna jest instytucj¹
prawa administracyjnego, maj¹c¹ wszelkie
cechy obszaru specjalnego.
W granicach strefy mo¿e byæ prowadzona
ró¿norodna dzia³alnoœæ gospodarcza.
Podmiotowi gospodarczemu, który uzyska³
zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej na obszarze specjalnej strefy
ekonomicznej przys³uguje prawo do zwolnieñ
podatkowych oraz pewne preferencje przy
zatrudnianiu. Dysponentem terenu strefy s¹
podmioty gospodarcze z jednej strony
i w³aœciwy minister oraz zarz¹dzaj¹cy stref¹
z drugiej strony. Do zakresu dzia³ania tego
ostatniego nale¿y sprawowanie nadzoru
i kontroli nad podmiotami gospodarczymi
prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
terenie strefy.
Dnia 1 sierpnia 2006 roku Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej podpisa³ Ustawê z dnia
23 czerwca 2006 roku o zmianie ustawy
z 1994 roku o specjalnych strefach
ekonomicznych.

Wrzesieñ 2006

G³ówne cele przed³o¿onej nowelizacji
ustawy s¹ nastêpuj¹ce:
•

mo¿liwoœæ zwiêkszenia obszaru stref
– poprzez przekazanie Radzie Ministrów
uprawnienia do zniesienia strefy przed
up³ywem okresu, na jaki zosta³a ona
ustanowiona, zmieniania jej obszaru lub
³¹czenia stref z tym, ¿e ³¹czny obszar
wszystkich stref na terenie Polski nie mo¿e
przekroczyæ 12 tys. ha

•

przekazanie ministrowi w³aœciwemu do
spraw gospodarki uprawnieñ
w³aœcicielskich w stosunku do spó³ek
zarz¹dzaj¹cych specjalnymi strefami
ekonomicznymi –Minister Gospodarki,
odpowiadaj¹c za prawid³owe funkcjonowanie
i rozwój specjalnych stref ekonomicznych,
powinien dysponowaæ instrumentarium
pozwalaj¹cym na realizacjê na³o¿onych
ustaw¹ zadañ. Proponowany przepis przez
sformu³owanie „z wy³¹czeniem spó³ek,
w których Skarb Pañstwa posiada 100% akcji
lub udzia³ów” wy³¹cza wykonywanie prawa
z akcji przez Ministra Gospodarki w Agencji
Rozwoju Przemys³u S.A.

•

zwiêkszenie mo¿liwoœci wykorzystania
œrodków z Funduszu Strefowego na
wsparcie nowych inwestycji - umo¿liwiono
sukcesywne przekazywanie œrodków
beneficjentowi w miarê zgromadzonych na
Funduszu Strefowym kwot. W œwietle
dotychczasowych przepisów przedsiêbiorca
strefowy realizuj¹cy now¹ inwestycjê na
terenie Polski móg³ otrzymaæ wsparcie
z Funduszu Strefowego tylko raz,
do wysokoœci zgromadzonych œrodków
wed³ug stanu na dzieñ ostatniego rocznego
rozliczenia podatkowego

•

wprowadzenie mo¿liwoœci nieodp³atnego
przekazania mienia z Zasobu Agencji
Nieruchomoœci Rolnych spó³kom
zarz¹dzaj¹cym specjalnymi strefami
ekonomicznymi na cele inwestycyjne
– tego typu rozwi¹zanie ma na celu
zniwelowanie problemu powolnego
udostêpnienia gruntu inwestorom. Dotychczas
obowi¹zuj¹ca procedura stanowi³a bowiem
istotn¹ barierê w lokowaniu du¿ych inwestycji,
które wymagaj¹ rozleg³ych terenów
o charakterze „greenfield”, a takimi dysponuje
g³ównie ANR. Przy zastosowaniu
proponowanego rozwi¹zania czas potrzebny
na udostêpnienie gruntu ma ulec znacznemu
skróceniu

Zaproponowane w nowej ustawie rozwi¹zania
maj¹ przyczyniæ siê do poprawy funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicznych, a tym samym
- u³atwienia i uproszczenia zasad dzia³ania firm
na ich terenie.
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