
        
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 września 2018 r. 

Poz. 1698 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1) 

z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące obszary, na których poszczególni zarządzający obszarami będą wykonywać zadania określone 
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji: 

1) obszar obejmujący powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, kępiński, lubański, lwówecki, milicki, 
ostrowski (woj. wielkopolskie), trzebnicki, zgorzelecki oraz miasto na prawach powiatu Jelenia Góra pozostaje we 
właściwości zarządzającego Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości; 

2) obszar obejmujący powiaty: będziński, bielski (woj. śląskie), bieruńsko-lędziński, cieszyński, częstochowski, gliwic-
ki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kłobucki, krapkowicki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski, oleski, prud-
nicki, pszczyński, raciborski, rybnicki, strzelecki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, żywiecki oraz miasta na 
prawach powiatu: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Ja-
worzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Święto-
chłowice, Tychy, Zabrze, Żory pozostaje we właściwości zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną; 

3) obszar obejmujący powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, choszczeński, goleniowski, gorzowski, grodziski 
(woj. wielkopolskie), gryficki, gryfiński, gnieźnieński, kamieński, kościański, krośnieński (woj. lubuskie), łobeski, 
międzychodzki, międzyrzecki, myśliborski, nowosolski, nowotomyski, obornicki, pilski, policki, poznański, pyrzycki, 
słubicki, stargardzki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, szamotulski, świebodziński, wągrowiecki, wolsztyński, 
wschowski, zielonogórski, żagański, żarski oraz miasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski, Poznań, Szcze-
cin, Świnoujście, Zielona Góra pozostaje we właściwości zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną; 

4) obszar obejmujący powiaty: bocheński, brzeski (woj. małopolskie), chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, jędrzejowski, 
krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, 
tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki oraz miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów pozostaje 
we właściwości zarządzającego Krakowskim Parkiem Technologicznym; 

5) obszar obejmujący powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, średzki (woj. dolnośląskie), wołow-
ski, złotoryjski oraz miasto na prawach powiatu Legnica pozostaje we właściwości zarządzającego Legnicką Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną; 

6) obszar obejmujący powiaty: bełchatowski, brzeziński, gostyniński, grodziski (woj. mazowieckie), kaliski, kolski, 
koniński, kutnowski, legionowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, ostrzeszowski, otwocki, pa-
bianicki, pajęczański, piaseczyński, piotrkowski, płocki, poddębicki, pruszkowski, radomszczański, rawski, sieradzki, 

                                                           
1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii (Dz. U. poz. 93). 

rknec
Podświetlony

rknec
Podświetlony

rknec
Podświetlony

rknec
Podświetlony

rknec
Podświetlony



    

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1698 

 
sierpecki, skierniewicki, sochaczewski, tomaszowski (woj. łódzkie), turecki, warszawski zachodni, wieluński, wieru-
szowski, wołomiński, zduńskowolski, zgierski, żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Łódź, 
Piotrków Trybunalski, Płock, Skierniewice, m.st. Warszawa pozostaje we właściwości zarządzającego Łódzką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną; 

7) obszar obejmujący powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński 
(woj. podkarpackie), leski, leżajski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, mielecki, przeworski, ropczycko-
-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, świdnicki (woj. lubelskie) oraz miasta na prawach powiatu: Lublin, 
Krosno, Rzeszów pozostaje we właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec; 

8) obszar obejmujący powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, chojnicki, gdański, golubsko-
-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, kartuski, kwidzyński, lipnowski, malborski, mogileński, nakielski, nowo-
dworski (woj. pomorskie), pucki, radziejowski, rypiński, sępoleński, starogardzki, sztumski, świecki, tczewski, toruń-
ski, tucholski, wąbrzeski, wejherowski, włocławski, żniński oraz miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Gdańsk, 
Gdynia, Grudziądz, Sopot, Toruń, Włocławek pozostaje we właściwości zarządzającego Pomorską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną; 

9) obszar obejmujący powiaty: białogardzki, bytowski, człuchowski, drawski, kołobrzeski, koszaliński, kościerski, lę-
borski, sławieński, słupski, szczecinecki, świdwiński, wałecki, złotowski oraz miasta na prawach powiatu: Koszalin, 
Słupsk pozostaje we właściwości zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną; 

10) obszar obejmujący powiaty: buski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, przysuski, 
puławski, radomski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, szydłowiecki, włoszczowski oraz miasto na 
prawach powiatu Kielce pozostaje we właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”; 

11) obszar obejmujący powiaty: augustowski, białostocki, bielski (woj. podlaskie), ełcki, gołdapski, grajewski, hajnowski, 
kolneński, łomżyński, łosicki, moniecki, ostrowski (woj. mazowieckie), sejneński, siemiatycki, sokołowski, sokólski, 
suwalski, węgrowski, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki 
pozostaje we właściwości zarządzającego Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną; 

12) obszar obejmujący powiaty: bialski, białobrzeski, biłgorajski, chełmski, garwoliński, grójecki, hrubieszowski, janow-
ski, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, łęczyński, łukowski, miński, niżański, opolski (woj. lubelskie), par-
czewski, przemyski, radzyński, rycki, siedlecki, stalowowolski, tarnobrzeski, tomaszowski (woj. lubelskie), włodaw-
ski, zamojski, zwoleński oraz miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska, Chełm, Przemyśl, Radom, Siedlce, Tarno-
brzeg, Zamość pozostaje we właściwości zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK 
WISŁOSAN; 

13) obszar obejmujący powiaty: brzeski (woj. opolskie), dzierżoniowski, gostyński, jarociński, jaworski, kluczborski, 
kłodzki, krotoszyński, leszczyński, namysłowski, nyski, oleśnicki, oławski, opolski (woj. opolskie), pleszewski, ra-
wicki, słupecki, strzeliński, średzki (woj. wielkopolskie), śremski, świdnicki (woj. dolnośląskie), wałbrzyski, wro-
cławski, wrzesiński, ząbkowicki oraz miasta na prawach powiatu: Leszno, Opole, Wałbrzych, Wrocław pozostaje we 
właściwości zarządzającego Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK; 

14) obszar obejmujący powiaty: bartoszycki, braniewski, ciechanowski, działdowski, elbląski, giżycki, iławski, kętrzyń-
ski, lidzbarski, makowski, mławski, mrągowski, nidzicki, nowodworski (woj. mazowieckie), nowomiejski, olecki, 
olsztyński, ostrołęcki, ostródzki, piski, płoński, przasnyski, pułtuski, szczycieński, węgorzewski, wyszkowski, żuro-
miński oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg, Olsztyn, Ostrołęka pozostaje we właściwości zarządzającego War-
mińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz 

 




