
 
UCHWAŁA NR XXXIV/624/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 27 maja 2013 r. 
 

 
w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego 
przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu  
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2000r. Nr 22, 
poz. 168 ze zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
 uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1  
Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjmuje stanowisko w sprawie przedłużenia 
działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Treść stanowiska stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2  
Uchwałę przesyła się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów,  Ministrowi 
Gospodarki, parlamentarzystom Województwa Podkarpackiego oraz Marszałkom 
Województw. 
 

§ 3  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku  Województwa 
Podkarpackiego.  
 

§ 4  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Załącznik do Uchwały NR XXXIV/624/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 maja 2013 r. 
 

 Stanowisko 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 27 maja 2013 roku 
w sprawie przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego podkreślając rolę Specjalnych Stref 
Ekonomicznych w rozwoju gospodarczym regionów i całego kraju postuluje 
przedłużenie ich funkcjonowania. 

 
Uzasadnienie 

 
Specjalne Strefy Ekonomiczne są skutecznym instrumentem wpierania rozwoju 

regionalnego, minimalizowania skutków bezrobocia oraz walki z bezrobociem                         
i pauperyzacją całego społeczeństwa. W konsekwencji przyczyniają się do gospodarczej 
aktywizacji regionów, tworzenia nowych miejsc pracy umożliwiają rozwój przemysłu i 
nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Popularność Specjalnych 
Stref Ekonomicznych w Polsce polega na prostocie i efektywności narzędzia jakim jest 
zwolnienie podatkowe od przedsiębiorców.  

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce na dobre wpisały się w krajobraz 
prowadzonej działalności gospodarczej  i trudno odnaleźć obecnie duży projekt 
inwestycyjny, który nie byłby ulokowany na terenie jednej z nich. Na terenie  
województwa podkarpackiego prowadzą działalność dwie strefy tj.  Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Euro-Park Mielec, której termin funkcjonowania wyznaczono 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej 
specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 1555 oraz Tarnobrzeska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park WISŁOSAN, której termin funkcjonowania 
wyznaczono na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w 
sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 2008 r. Nr 232, poz. 
1560. 

 Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC jest najstarszą specjalną 
strefą ekonomiczną w Polsce. Została założona w 1995 r. i od początku swego istnienia 
zarządzana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. Główny obszar SSE ulokowany 
jest w Mielcu na terenach należących uprzednio do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
„PZL-Mielec". Strefa, poza Mielcem, obejmuje ponadto tereny głównie południowo-
wschodniej części Polski. Wśród atutów mieleckiej SSE wymienić należy orientację na 
wschodzące rynki zbytu, niskie koszty pracy, niskie koszty kooperacyjne (duża liczba 
kooperujących podwykonawców na obszarze strefy),  niskie koszty wdrożenia inwestycji 
(dostępność pełnej i tańszej infrastruktury). SSE jest obszarem o wyjątkowych dla 
przedsiębiorców warunkach do szybkiego zwrotu inwestycji i efektywnego 
gospodarowania, oferującym wieloletnie ulgi podatkowe i udogodnienia. Obecnie SSE 
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EURO-PARK Mielec obejmuje obszar ok. 1246 ha, a w jej skład wchodzą tereny 
położone w: Mielcu - 605 ha, Rzeszowie (tereny miasta oraz gm. Głogów Młp. i gm. 
Trzebownisko) – 170ha, Lublinie – 118 ha,  Szczecinie – 73 ha, Zamościu – 54 ha, 
Krośnie – 36 ha, Leżajsku (tereny miasta i gminy) – 27 ha, Dębicy (tereny miasta                   
i gminy) – 35 ha, Gorlicach – 21 ha, Lubartowie – 20 ha, Jarosławiu (tereny miasta                  
i gminy Jarosław ) – 14 ha, Ropczycach (tereny miasta Ropczyce i gminy Ostrów) – 39 
ha, Sanoku i Zagórzu – 15 ha, Lubaczowie – 9 ha, Kolbuszowej – 8 ha, Radzyniu 
Podlaskim – 2 ha.  Ilość zezwoleń na prowadzenie działalności: 239. Wielkość nakładów 
poniesionych przez inwestorów: 5,7 mld zł .Ilość nowych miejsc pracy utworzonych 
przez inwestorów: 17.485. Liczba ogółem zatrudnionych w firmach działających w SSE 
EURO-PARK Mielec: 21.241 pracowników. 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN została 
utworzona w 1997 roku na terenach byłego Zagłębia Siarkowego, jako jeden z głównych 
instrumentów wsparcia przemian gospodarczych upadających przedsiębiorstw 
państwowych, działających w obszarach wydobycia i przetwórstwa siarki (okolice 
Tarnobrzega i Staszowa) oraz w branży metalowej (Nowa Dęba) i hutniczej (Stalowa 
Wola). Recesja na rynkach w tych branżach spowodowała masowe zwolnienia załóg 
kopalni siarki oraz w potężnych przedsiębiorstwach z branży metalowej i hutniczej. 
Zarządcą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN jest 
Agencja Rozwoju Przemysłu  S.A. Strefa jest zlokalizowana w dwudziestu podstrefach 
na terenie sześciu województw: Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, 
Lubelskiego, Dolnośląskiego i Podlaskiego. Obecnie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 
obejmuje obszar ok. 1632 ha, a w jej skład wchodzą tereny położone w: Tarnobrzegu - 
150 ha, Stalowej Woli - 277 ha, Nowej Dębie - 114 ha, Radomiu - 152 ha, Staszowie - 
104 ha, Jaśle - 58 ha, Wrocławiu-Kobierzycach - 411 ha, Przemyślu - 82 ha, Janowie 
Lubelskim - 19 ha, Siedlcach - 65 ha, Łukowie - 40 ha, Tomaszowie Lubelskim - 11 ha, 
Węgrowie - 29 ha, Nowym Mieście nad Pilicą - 15 ha, Kraśniku - 23 ha, Przasnyszu - 55 
ha, Horodle - 5 ha, Rykach - 4 ha, Łapach - 12 ha, Mińsku Mazowieckim - 6 ha. Ilość 
zezwoleń na prowadzenie działalności: 233 Wielkość nakładów poniesionych przez 
inwestorów: 7,3 mld złotych. Ilość nowych miejsc pracy utworzonych przez inwestorów: 
19.443. Liczba ogółem zatrudnionych w firmach działających w TSSE EURO-PARK 
WISŁOSAN: 28.831 pracowników. 

W związku z tym, iż obowiązujące obecnie rozporządzenia  Rady Ministrów w 
sprawie funkcjonowania poszczególnych stref ustalają okres ich działania do 31 grudnia 
2020 roku celowym jest przedłużenie ich funkcjonowania. Wymaga to nowelizacji 
poszczególnych rozporządzeń w części dotyczącej wskazania terminu  ich działania.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego postuluje przedłużenie okresu działania 
Specjalnych Stref Ekonomicznych  na czas nieoznaczony. 
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