
  
 

NOWE TERENY W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ  
 Informacja dla Przedsiębiorców 

 

 
Prowadzone są działania na rzecz poszerzenia granic krakowskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej.  
 
Zachęcamy Przedsiębiorców do skorzystania z przywilejów podatkowych, jakie 
daje prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, poprzez 
włączenie terenów prywatnych do granic Podstrefy Nowy Sącz, w związku         
z planowaną realizacją inwestycji. 
 
KTO MOŻE INWESTOWAĆ W STREFIE? 

Specjalna strefa ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora przemysłu 
tradycyjnego z wyjątkiem produkcji wyrobów koncesjonowanych przez państwo (m.in. 
alkohol, wyroby tytoniowe, produkcja stali). 
Zezwolenie na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre firmy z sektora usług. 
Należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie 
księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz 
technicznych, usługi centrów telefonicznych. 
 
ZWOLNIENIA PODATKOWE 

Inwestorzy prowadzący działalność w strefie korzystają z pomocy publicznej na: 
■  wspieranie nowych inwestycji albo 
■  tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 
 
W przypadku pomocy przeznaczonej na nową inwestycję inwestor otrzymuje zwrot 
maksymalnie 55% wydatków inwestycyjnych, natomiast w przypadku pomocy 
przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 55% 
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. 
 
Wysokość wsparcia zróżnicowana jest ze względu na wielkość firmy: 
■  35% dla dużych przedsiębiorców; 
■  45% dla średnich przedsiębiorców; 
■  55% dla małych przedsiębiorców. 
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Sposoby naliczania pomocy publicznej - przykład 
Nakłady inwestycyjne (PLN)  Nowe miejsca pracy 

1. Grunt 3 mln 1. M-czne koszty pracy (brutto) 5 000 

2. Budynek 10 mln 2. Nowe miejsca pracy 150 

3. Inne środki trwałe 11 mln 3. 2 lata = 24 m-ce 24 

Razem (1+2+3) 24 mln Razem (1x2x3) 18 mln 

Pomoc publiczna (35%) 8,4 mln Pomoc publiczna (35%) 6,3 mln 

Pomoc publiczna (45%) 10,8 mln Pomoc publiczna (45%) 8,1 mln 

Pomoc publiczna (55%) 13,2 mln Pomoc publiczna (55%) 9,9 mln 
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Kwota wsparcia, obliczona w powyższy sposób, może być odbierana przez przedsiębiorcę  
w postaci nie płaconego podatku dochodowego do końca funkcjonowania strefy, czyli 
obecnie do 31 grudnia 2026 roku lub do chwili wyczerpania wyliczonej wielkości pomocy. 
 
Warunkiem korzystania z pomocy publicznej na terenie Podstrefy Nowy Sącz jest uzyskanie 
przez inwestora zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie. Zezwolenie wydaje 
spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną - Krakowski Park 
Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w imieniu ministra właściwego              
ds. gospodarki. 
 
WŁĄCZENIE PRYWATNEGO TERENU DO STREFY - WARUNKI  

Teren prywatny inwestora może być objęty specjalną strefą ekonomiczną, pod warunkiem, 
że w rezultacie realizacji inwestycji, na potrzeby której grunt włączany jest do strefy, 
zostanie utworzona określona liczba nowych miejsc pracy oraz poniesione zostaną nakłady 
inwestycyjne o określonej wartości. Warunki te szczegółowo określa Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia 
objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną. 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Do końca 2015 r. inwestorzy mogą ubiegać się o włączenie gruntów prywatnych do granic 
Podstrefy Nowy Sącz.  

Składanie wniosków i dodatkowe informacje w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy 
Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Narutowicza 6, tel. [18] 44 44 369 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 

■  Ustawa   z   dnia   20   października   1994 r.   o   specjalnych   strefach   ekonomicznych 
   (Dz.U. z 2015 r., poz. 282). 
■  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w  sprawie  pomocy  publicznej   
   udzielanej  przedsiębiorcom  działającym   na   podstawie   zezwolenia  na  prowadzenie   
   działalności     gospodarczej   na    terenach     specjalnych     stref    ekonomicznych   
   (Dz.U. z 2015 r., poz. 465). 
■  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których   
    spełnienie   umożliwia   objęcie   niektórych   gruntów   specjalną   strefą  ekonomiczną 
   (Dz.U. Nr 224, poz. 1477, z późn. zm.).  
■  Rozporządzenie   Rady  Ministrów   z   dnia  15  grudnia  2008 r.  w  sprawie  krakowskiej   
    specjalnej  strefy  ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 760). 
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