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DZIENNIK . USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 14 czerwca 1989 r. Nr 37 

T·RESC: 
Poz.: 

R o Z p o R Z Ą D Z E N I A R A D Y M I N I S T R o W: 

201 :- z' dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie, ustanowienia wolnych obszarów celnych 585 
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202 - z dni ęl 2 cźerwca 1989 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Ustce 

203 ' ..,... z dnia 2 czerwca 1989 r. w sprawie s zczegółowyth zasad pOWoływania komendantów gmin
nych straży pożarnych 598 

204 - z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie zniesienia wyższych s zkół oficerskich nadzorowanych ' 
pr t ez Ministra Spraw Wewnętrznych . ' 598 

205 - z dnia 10 czerwca 1989 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat 
za energię elektryczną, gazową, i cieplną , 598 

ROZPORZĄDZENIE 

206 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ' 
utworzenia sądów pracy i uJjezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecz
nych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz 
ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości • 599 

, 201 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 czerwca 1989· r. 

w sprawie ustanowienia wolnych obszarów celnych. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 marc;:a 
1975 r. - Prawo celne (Dz. U. z ' 1984 r.Nr 57, poz. 290 
i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się wolne obszary celne w: 

1) Darłowie oraz w mieście i gminie Kołobrzeg (woje
wództwo koszalińskie), których szczegółowe opisy 
granic stanowią załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia; 
przebieg granic tych obszarów jest oznaczony na ma
pach w skali 1 :5000, przechowywanych w Urzędzie 
Wojewódzkim ' w Koszalinie, 

2) Szczecinie, Świnoujściu, w gminach Goleniów i Koł
baskowo oraz w mieście i gminie Gryfino (woje
wództwo sz.czecińskie), których szczegółowe opisy 
granic stanowis załączniki nr 3-7 do rozporządzenia; 
przebieg granic tych obszarów jest oznacżony na ma
pach w skali 1 :5000, przechowywanych w Urzędzie 

W ojewódzkim w Szczecinie, 

3) gminach Brody i Sulechów (województwo zielono
górskie), których szczegółowe opisy granic stanowią 
załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia; przebieg granic 
tych obszarów jest oznaczony na mapach w skali 
1:5000, przechowywanych w Urzędzie Wojewódzkim 
w Zielonej Górze, 

4) Wrocławiu (województwo wrocławskie), I którego 
szczegółowy .opis granic stanowi załącznik nr 10 do 
rozporządzenia; przebieg granic tego obszaru jest 
oznaczony na mapie w skali 1 :5000, przechowywanej 
w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, 

5) . Kędzierzynie-Kożlu ' (województwo opolskie), którego 
szczegółowy opis granic stanowi załącznik nr 11 do 
rozporządzenia; przebieg granic tego obszaru jest 
oznaczony na mapie w skali 1 :5000, przechowywanej 
w Urzędzie Wojewódzkim W Opolu, 

6) Gliwicach (województwo katowickie), którego szcze
gółowy opis granic stanowi załącznik nr 12 do roz
porządzenia; przebieg granic tego obszaru jest ozna
czony na mapie w skali 1 :5000, przechowywanej w ' 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. I 

2. Mapy wymienione w ust. 1 pozostają do wglądu 
we właściwych urzędach wojewódzkich. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 czerwca 1989 r. 

Prezes Rady Minł'sLrów: M; F. Rakowski 
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Załączniki do rozporządzenia Rady_ 
Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. 
(poz. 201) 

Załącznik nr 

sztZ~t:OŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO ' OBSZARU CELNEGO W DARŁOWIE 

kejon 1 

Poczynając od pkt nr 1. położonego pagr'obJi prze
Ciwpowodziowej przy rzece Grabowej ' w odległości 60 fi 

od przepustu granica ' biegnIe' przez działkę ewidencyjną 
nr 21/1 w kierunku południowo-wsch9dnim do pkt nr 2 
znąjdującego się na zachodniej krawędzi projektowanej 
dr09i. ,Tu zmienia , kieru~ek nf południowy i bieg~ie za
chodmą stroną tej drogi do pkt nr 3. W punkcie tym 
załamuje się, zmieniając -kierunek na zachodni i biegnie 
równolegle do drogi położonej wzdłuż torów kolejowych 
do pkt nr' 4. Tu zmienia kierunek na półłnocny i groblą 
zmierza do pkt nr 1, od którego opis rozpoczęto. 

_ Rejon 2 

Poczynając od pkt nr 6 . położon~go na wscpodniej 
krawędzi rowu odwadniającego nr ~9 granica biegnie po 
łuku stanowiącym wschodnią śtronę pr6jektowanej drogi 
w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 7, następnie 

w kierunku wschodnim do pkt nr 8.W punkcie tym 
załamuje się i ,biegnie linią łamaną zachodnią stroną 

projektowanej drogi przez kolejne pkt nr 9, 10 i 11 w 
ogólnym ,kierunku południowo-wschodnim.' W pk~nr 11 
zmienia kierunek na południowy i vi dalszym ciągu za
chodnią stroną tej drogi dochodzi do pkt nr 12. W punk
cie tym zmienia kierunek, początkowo na południowo-

' -zachodni, póżniej ' zachodni i przechodząc przez kolejne 
pkt ,nr 13, 14 i 15 położone wzdłuż rowu nr 20 zmierza 
do pkt nr 16 znajdującego się na wschodniej krawędzi 
rowu. Tu zmienia l{ierunek na północny i pr~ez pkt 
nr 17 i 18 wschódnią stroną rowu dochodzi do pkt ,nr 6, 
od którego op~s roz!)oczęto. 

Rejon 3 

Poczynając od pkt nr 19 położonego na linii rozgril
niczającej działki ewidencyjne nr 1/2 i 21/1 granica 
biegnie w/ kierunku północno:-wschodnim do pkt nr 20 

zlokalizowanego u podnóża grobli przeciwpowodziowej 
przy rzece Wieprzy. Tu zmienia kierunek na , południow0-

-wschodni i groblą linią łaplaną przez kolejne pkt nr 21, '{. 
22 i 23 dochodzi do ,pkt nr 24. W pun~cie tym załamuje \,'}")\:ł 
się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kie~ ,r;;~ 
runku południowo-zachodnim ' przez pkt nr 25 do pkt "'<i 
nr 26 znajdującego się na 'zachodniej stronie drogi _ " r;!.,~ 
nr 2/2. Zmieniając kierunek na poł!ldniowo-wschodni '/~ 
zmierza zachodnią stroną tej drogi przez kolejne pkt : ' 'M': 
nr 27 i 28 do pkt 29. W punkcie tJym zmienia ~ferunek , -:: Il~~ 
na południowy, przecina dziatkę ewidencyjną nt -21/1 i ' ,r~~!;i 
dochodzi do pkt nr 30. Tu załamuje się i biegnie linią '~ ,~ t'q;.: 
prostą równolegle do r9wu przydrożnego w kierunku za- .}~ 
chodnim do ,pkt nr 31 położonego 'na wschodniej stronie ~ 
projektowanej drogi. Następnie linią łamaną stanowiącą -' 1': l 
wschodnią. krawędż tej drogi w ' ogólnym kierunku pół
nocno-zachodnim biegnie prźez kolejne pkt, nr 32, ,33, 34 
i 35, do pkt nr 19, od 'którego opis rozpoczęto. ' 

Rejon 4 

Poczynając od pkt nr 36 P9łożonego na grobli prze~ 
chypowodziowej przy rzeće Grabowej granica biegnie , 
południową krawędzią row,u nr 27 przez kolejne pkt 
nr 37, 38, 39 i 40 do pkt 'nr 41, dalej linią łamaną zachod
nią stroną projektowanej drogi w ogólnym kierunku po
łudniowo-wschodnim do pkt ,nr. 42, zna~dującego się na 
przecięciu się tej drogi z drogą .istniejącą nr 37. TIU 7JI:me-

, rua kierune!k na południowo-zachodni -i ' zachodnią - stroną 
drogi nr 37 zmierza do pkt I1r 43. W punkcie tym zała
muje się i linią prostą przez łąki biegnie w ' kierunku 
północno-zachodnim przez pkt nr 44 do pkt nr 45. W pkt 
nr 45 położonym ' u podn'óża grobli przeciwpowodziowej ' 
przy rzece Grabowej załamuje się i biegnącwzdłuż~ grobli, 
ciągle w tym samym kierunku, przez pkt nr 46 i 47 do- . 
chodzi do pkt nr 36, od którego opis rozpo.częto. 

Powierzchnia wolnego obszaru telne.go w Darłowie , 
wynosi p,9 ha. 
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SZCZEGOŁOWY . OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU ' CELNEGO W MIEŚCIE I GMINIE KOŁOBRZEG 

Rejon 1 (w ~orzy'stnie~gmina Kołobrzeg) , 

Poczynając od pkt -nr 1 położonego na przecięciu się 
południowego skraju drogi z Grzybowa · do Kołobrzegu 

z granicą kqmpleksu leśnego nr ewidencyjny 1/3 granica 
biegnie południową stroną wymienionej drogi w kienin- -

, ku północno-wschodnim i w odległości 500 m dochodzi 
- do pkt nr 2. W punkcie tym załamuje ' się zmieniając 

kierunek na południowo-wschodni. Biegnie lillią prostą 

wzdłuż nieruchomości rol~ych wsi Korzystno, aż do prze
cięcia się z granicą terenów . kolejowych · w pkt nr 3. Tu 

zmienia kierunek na południowb-zachoctni i biegnie pół
nocną stroną działki PKP (szlak kolejowy Szczecin-Ko
łobrzeg) na długości 375 m do pkt nr 4. W punkcie 
tym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie 
dalej zachodnią krawędzią ' drogi polnej i rowu docho
dząc do pkt nr 5~ W pkt nr 5 gTani~a załamuje się, obie
rając kierunek z,achodni, i biegnie rowem do pkt nr ' 6. 
Tu zmienia ki~ninek · na północno-zachodni i zmierza 
-skraJem lą.su 'do pkt nr, 1, 'od k,tórego opis rozpoczęto. 

, Powierzchnia rejonu 1 'Volnego obszaru -celnego 'W 

Kołobrzegu wynosi 58 ha . 

~' 

I I 

, \, ' . 

, " 



, I 

'. 

, ,h 

, , 

" I 

Dzienni1k Ustaw Nr 37 587' Poz. 201 
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Rejon 2 (w Kołobrzegu) 

Poczynając od pkt nr 1 położonego na linii rozgra
, niczającej teręny Urzędu Morskiego Vi Słupsku i ulicę 
Morską, ,granica biegnie południową stroną ulicy w kie
runku pÓłnocno-wschodnim i dochodzi do ulicy Obroń
<;ów Westerplatte w pkt nr 2. Tam załamuje się, zmienia
jąc k'ierunek na południowo-wsChodni i biegnie zachod
nią stroną ulicy Obrońców Westerplatte do pkt nr 3. , 
W punkcie tym zmienia kierunek i biegnąc granicą po
sesji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalno-Mieszka
niowej nr domów 14 i 14a linią łamaną w ogólnym 

, ' 

kierunku południowo-zachodnim dochodzi do ulicy Towa
rowEfj w pkt nr 4. Tu załamuje / się zmieniając kierunek 
na północno-za!=hodni i biegnie północną stroną tej ulicy 

' do pkt nr 5. Od tego punktu, nie zmieniając kierunku, 
biegnie łukiem granicą terenów Urzędu Morskiego Vi 
Słupsku, wżdłuż budynków administracyjnych Kapitanatu 
Portu i dochodzi 'do pkt nr 6. Tu , zmienia kierunek na 

'północny i zmierza dalej linią prostą do pkt nr l, od 
którego opis rozpoczęto. . 

Powierzchnia rejonu 2 wolnego obszaru celnegO' w , 
Kołobrzegu wynosi 2,1 ha. 

ZałąC7:Dik Dr' 3 
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SZCZEGOŁOWY OPIS G,RANIC WOLNEGÓ OBSZARU ' CELNEGO W?ZCZECINIE , 

, 
Rej'on 1 (ul. Andrzeja Struga) " 

_ Począwszy od pkt nr (zlokalizowanego na wspólnej 
gran.icy działek nr 1 i ,nr 4/3, na wysokdści zachodniej 
bramy , wjazdowej z - ulicy Andrzeja Struga na -działkę 
nr 1, pozostającą w zarządżie Przedsiębiorstwa Spedycji 
Międzynarodowej C" Hartwig, granica ' obszaru celneg-o 
biegnie w kierunku północnym wzdłuż ogrodzenia grani
cą działek nr 1 i 4/3, przez punkty o , numerach kolejnych 
do pkt nr 6. Punkty o -numerach od 2 do 6 stanowią jed
nocześnie ,punkty graniczne działek nr -1 i 4/3. 

W pkt nr 6 granica. skręca w kierhnku p~łudniowo
-wschodnim i biegnie w;zdłuż ogrodzenia działki nr 1 do 
pkt nr 1 zlokalizowanego , na narożniku ' ogrodzenia. 
W pkt nr ' 7 granica załamuje ' się wraz z ogrodzeniem 
i przecinając tory odgałęzienia bocznicy kolejowej do
chodzi do pkt nr 8 usytuowanego na narozniku ogro
dzenia. W pkt nr 8 granica , załamuje się ponownie wraz 
z ogrodzeniem i ' biegnie ' dalej w kierunk.u południowo
-wschodnim wzdłuż o'gro'dzenia działki nr 1. de;> pkt nr 9. 

,, W pkt nr 9' granica skręca w kierunku południowym 
i biegnie wzdłuż ogrodzenia granicą działek nr 1 i 5, 
przez pkt Iir 10 do pkt nr 11. Punk,ty o numerach .od 9 
do ' 11 stanowią jednocześnie punkty graniczne działek 

nr 1 i nr 5. 

W pkt nr, 11 granica skręca i bieghie w 'kierunku 
zachodnim po ogrodzeniu ' działki nr 1 od strony ul. , 
A. Struga przez punkty o numerach kolejnych do pkt 
nr 18. 

W pkt nr 18, zlokalizowanym na narożniku ogrodze
nia, granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w 
kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia, do pkt nr 19 
położonego na narożniku budynku administracyjnego. 

W pkt nr 19 granica , załamuje się ponownie pod 
kątttm prostym i biegnie po południowej ścianie budynku 
administracyjnego do pkt , nr 20 zlokalizowanego na na
rożniku tego budynku. Z pkt , nr 20 granica biegnie w 
kierunku zachodnim' wzdłuż ogrodzenia, przez punkty" o 
n'r 21 i 22 usytuowane przy zachodniej bramie wjazdowej 
na działkę nr 1, dochodząc do pkt nr 1, od którego roz
poczęto opis granic. 

Obszar rejonu wynosi 5,0 ha. 

Rejon 2, (ul. Franciszka Ksawerego DruCklego-Lubecklego) 
(w dwóch działach) , 

Dział pierwszy 

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego na terenie 
, działki nr 11, będące) w , zarządzie Stoczni Szczecińskiej 
im. Adolfa Warskiego, w odległości 300 m na zachód 
od ulicy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, 
granica działu pierwszego wolnego óbszaru celnego bieg
nie przez tereny będące w zarządzie Stoczni Szczeciń

skiej linią , łamaną w kierunku wschodnim przez pkt nr ' 2 
i 3 do pkt nr 4, u podnóża skarpy. Tu skręca na południe 
wzdłuż pasa drogowego ulicy Dr~ckiego-Lubeckiego, 
przecina ulicę Kołobrzeską będącą wewnętrzną drogą na 
terenie Stoczni i dochodzi ' do pkt nr 5. W pkt nr 5 gt'a
nica załamuje się pod kątem prostym i biegnie łukiem 
na północny zachód ' przez pkt nr 6 i 7 do pkt nr 8, 
zlokalizowanego :na skraju ulicy Kołobrzeskiej. W tym 
punkcieskręc,a ' w kierunku ,pó)nocno-wschbdIiim, prze
cina ulicę Kołobrzeską i dochodzi do pkt nr , 1, od które
go rozpoczęto opis granic. 

Obs~ar działu pierws~ego wynosi 2,36 ha. 
I 

Dział drugi 

Począwszy od, pkt nr 9, zlokaIizowanęgo w pasie dro
gowym, na skraju jezdni ulicy Kołobrzeskiej, będącej 
drogą wewnętrzną na terenie Stoczni Szczecinskiej, a jed
nocześnie na skraju pasa drogowego ulicy Druckiego-Lu
beckiego, granica biegnie skrajem jezdni ulicy Koło
brzeskiej na w,schód, do pkt nr 10, po czym załamuje się 
pdd kątem prostym w kierunku południowym i dochodzi 
do pkt nr 11, znajdującego się na linii granicznej działki 
nr 15/1. Dalej granica biegnie na zachód linią 9raniczną 
tej działki, do pkt nr 12, będącego punktem granicznym 
dziiiłki, a jednocześnie pasa drogowego ulicy Druckiego
-Lubeckiego. W pkt nr 12 granica skręca pod kątem 
ostrym i biegnie na północ; granicą pąsa drogowego wy
mienionej ulicy i dochodzi do pkt nr 9, od którego rozpo
częto opis granic. 

Obszar działu dnjgi~go wynosi , 1,48 ha. 
~ 

Ogółem obszar rejonu 2 wynosi 3,84 ha. 

/' 
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Rejon 3 (na terenach portowych) 
(w sześciu działach) 

Dział pierwszy 

1 ?',. 

u 

Dział ' pierWszy bbejmuj~ t~teliy I poło~orle na wyspie 
Łasztowni, pomiędzy nabrzeżem StarówĘa a , ulicą inż. Ta
deusza Wendy. 

Począwszy od PĘt nr l, zlokalizowanego na zachod
nim brzegu Basenu Wschodniegc>, w odległości 75 m od 
nabrzeża ,StarówĘa granica wolnego obszaru celnego 
biegnie na południowy zachód terenami Przedsiębiorstwa 
Połowów DaleĘomorsĘich i Usług RybacĘich "Gryf" 
przez , PĘt nr la zloĘalizowany na narożubudynĘu i 
dalej do PĘt nr 2. Tu granica sĘręca pod Ęątem prostym 
na południowy 'wschód i wzdłui ogrodzenia, linią gra~ 
niczną działki dochodzi do PĘt nr 3, po czym shęca na 
południowy , zachód do ~Ęt nr 4. ' 

W pĘt, nr 4 granica shęca na południowy wschód 
i przez -pkt nr 4a dochod~i do PĘt nr 5. Tu skręca na po-

, ł-udn~owy .zachód i dochodzi do pkt nr 6.W pkt nr , 6 
załamuje się pod kątem prostym i biegnie ' na północny 
zachód, przez pkt nr 7 i 8 dochodzi do pkt nr '9, obejmu
jąc po stronie wolnego obszaru celnego zabudowania 
warsztatów. . , 

Punkty o numerach od 2 do 9 są jednoGześnie punk
, tami granicznymi terenu, będącego w zarządzie Zarządu 
Portu Szczecin-Świnoujście .. 

Od PĘt nr 9 granica biegnie na zachód do pkt nr lO, 
-zlokalizowanego na narożu budynku, po czym biegnie 
północno-zachodnim licem _ tego budynku do pkt nr 11 
zlokalizowanego na jego drugim naz;ożu. Stąd biegnie gra-
nicą działki~ linią łamaną na południe przez pkt nr 12 
i 13 do pkt nr 14. Tu granica skręca biegnąc na południo
wy zachód do pkt nr 15 wzdłuż ulicy Wendy: ' Wymie
nione punkty są jednocześnie punktami granicznymi 
działki, będącej w zarząclzie Żarządu Po~tu . . 

Od pkt nr 15 granica biegnie nadal na południowy 
zachód, północno-zachodnim skrajem ulicy , Wendy, przez 
punkty o numeracji kolejnej, do pkt nr 23. 

W ~kt nr 2~ granica ' załamuje się pod kątem prostym 
i ' biegnie , Vi kierunku północno-zachoąnim linią ) łamaną 
przez punkty o numeracji kolejnej do pkt nr 28" zlokali
zowanego na linii brzegowej nabrzeża Starówka.l Punkty 
o numerach od 24 do 28 są jednocześnie punktami. gra
nicznymi działki będącej w zarządzie Zarządu Portu. 

vv pkt nr 28 granica wolnego obszaru celnego skręca 
pod kątem prostym w kierunku półhocno-wschodnim i 
biegnie linią brzegową rzeki Duńczycy, nabrzeżem Sta
rówka, początkowo łukiem, a następnie odcinĘiem pro
stym. Na północno-wschodnim krańcu tego nabrzeża 
załamuje się pod kątem prostym i biegnie na południowy 
wschód, a następnie pod kątem rozwartym na południe, 
zachodnim brzegiem, Basenu Wschodniego do pkt nr 1, 
od Ętór,ego rozpoczęto opis granic. ' 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 6,96 ha. 

Dział drugi 

Dział drugi obejmuje środkową - część wyspy Łasz
towni ?raz całą wyspę Ostrów Grabowski, wraz z nasy
pem łączącym oble wymienione wyspy. 

Począwszy od pkt nr 29, zlokalizowanego na brzegu 
rzeki Duńczycy, w odległości 140 m na północny zachód 
od krańca nabrzeża Cichego, grańica biegnie na połud
niowy-zachód granicą działki Zarządu Portu Szczecin-

) , 

Poz. ~O l 
' ) r ł 

-Świno~jście, linią łamaną przez punkty o numeracji ko
lejnej do pkt nr 33, zlokalizowanego na linii granicznej 
działki. Punkty o numerach 29 do 32 są jednocześnie; 
punktami granicznymi działki. 

W pkt nr 33 granica załamuje się i biegnie na 'zachód 
północnym skrajem drogi wewnętrznej do pkt rlr 34, 
znajdującego się na granicy ' pasa drogowego ulicy Sta
nisława Hryniewieckiego. Tu skręca w kierunku pó.!:' 
nocnym i biegnie skrajem pasa drogowego tej ulicy do 
~kt nr 35. - , -

I yv pkt nr 35 granica skręca na wschód do pkt nr 36, 
na północ do pkt nr 37 znajdującego się na skraju pasa 
drogi dojazdowej do nabrzeża Cichego. Następnie biegnie 
na północny zachód, a następnie na zachód skrajem tej 
drogi przez punkty o numeracji kolejnej do pkt nr 4Ó, 
zlokalizowanego na granicy pasa drogowego ulicy Hry
niewieckiego. Punkty o ' numerach od 35 do 40 są jedno
cześnie punktami granicznymi działki będącej w zarz,<l
dzie Centrali Produktów Naftowych. 

Z pkt nr 40 granica wolnego obszaru ce,lnego nadal 
biegnie na zachód,przecina końcowy odcinek ulicy 
.Hryniewickiego, 'przecina drogę dojazdową do chłodni 
składowej dcichodząc dq pkt nr 41. Dalej biegnie na pół
nocny zachód skrajem pasa tej drogi przez punkty o nu
meracji kolejnej do pkt ' nr 46. Wszystkie ' punkty na 
opisanym odcinku są jednocześnie punktami granicznymi 
działek. 

Z pkt nr 46 granica biegnie na zachód, przecina tory 
kolejowe i dochodzi do pkt nr 47. Tu Załamuje się · pod 
kątem prostym i biegnie na południe linią graniczną te-, 
renów Polskich Kolei Państwowych (PKP) przez punkty 
o numeracji kolejnej do pkt lU 60. W pkt nr 60 załamuje 
się, przecina tor kolejowy i . dochodzi_ do pkt nr 61 zloka
lizowanego na skraju drogi wewnętrznej, stanowiącej , 

przedłużenie ulicy Bytomskiej. Dalej biegnie łukiem, 

skrajem pasa drogowego, przez pkt nr 62 i 63 do pkt 
nr 64. Wszystkie punkty na opisanym odcinku -są jedno
cześnie punktami granicznymi terenów PKP. 

Z pkt nr 64 granica wolnego obszaru celnego prze
biega północnym skrajem pasa drogowego. ulicy Bytom
skiej, przez punkty o numeracji kolejnej ' do pkt nr 68. Tu 
skręca pod kątem prostym w kierunku północnym linią ' 

łamaną przez punkty o numerach 69 i 70 do pkt nr 71, 
wzdłuż ogrodzenia wewnętrznego terenów Zarządu Portu. 
Dalej granica biegnie linią łamaną wśród zabudowy tere
nów portowych będących w zarządzie Zarządu Portu 
Szczecin-Świnoujście, w ogólnym kierunku zachodnim i 
północno-zachodnim, przez punkty o , numeracji kolejnej 
do pkt nr 78, zlokalizowanego na skraju wewnętrznej 

drogi ·, dojazdowej do Basenu Zachodniego ' Basenu 
Wschodniego. 

W pkt tJ.r 78 granica skręca w kierunku południo
wo-zachodnim i biegnie skrajein wymienionej drogi przez 
pkt nr 79, 80 i 81 do pkt nr 81a, zlokalizowanego na 
narożu budowli bramy wjazdowej do portu. Tu skręca 

na północny zachód zamykając wjazd i dochodzi do pkt 
nr 82, położonego przy przeciwległ~m krańcu bramy 
wjazdowej do po.rtu, na granicy terenów będących w za
rządzie Zarządu Portu. Dalej granicą wolnego' obszaru 
celnego biegnie na północny zachód, skrajem pasa dro
gowego ulicy Władysława IV przez pkt nr 84 do pkt 
nr 85; Tu skręca na północ i -biegnie linią łamaną przez 
punkty o numeracji kolejnej do pkt nr 90. Dalej skręca 
pod kątem ostrym na wschód do pkt nr 91 i pod k,<ltem 
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prostym na północ do pkt nr 92, zlokalizowanego w po
łudniowo~zachodnim narożu Basenu Zachodniego. Na od
cinku od pkt nr 8la do pkf nr 92, granica wolnego obsza
ru celnego biegnie granicą terenów będących w zarzą

dzie Zat;:ądu Portu Szczecin-Świnoujście. 
. . -
Z pkt nr 92 granica biegnie liniami brzegowymi: 

na wschód nabrzeżem Tureckim, na północ i północny 

wschód nabrze~ami: Radzieckim, Kubańskim i Jugosło
wiańskim, . na południowy wschód nabrzeżem Albańskim, 
położonych w Basenie Zachodnim. Następnie granica 
skręca na południowy wschód~ biegnąc skrajem nabrzeża 

,\ Albańskiego, po czym skręca na południe, biegnąc nabrze
żem Greckim, na wschód nabrzeżem Egipskim, na północ 
nabrzeżami Rumuńskim i Węgierskim w Basenie 
Wschodnim. Dalej granica biegnie na , północ skrajem 
nabrzeża Polskiego, stanowiącego wschodni brzeg Kanału 
Grodzkiego. 

Od północnego krańca nabrzeża Polskiego granica 
biegpie nieregularną linią brzegową rzeki Odry w kie
runku północno-wschodnim, a . następnie '('schodnim, do
chodząc do nabrzeża Zbożowego . Biegnie n'a półrioc skra
jem tego nabrzeża, stanowiącego brzeg Odry, załamuje się 
na wschód, po czym linią brzegową, nieregularną częścio
wo, stanowi.ącą nabrzeże NRD dochodzi do północnego 

skraju nabrzeża Czechosłowackiego w Kanale Dębickim. 

Dalej biegnie na południe skra jem ' nabrzeża Czecho
słowackiego i dochodzi do nabrzeża Spółdzielczego, sta
nm.viącego południowy brzeg rzeki Duńczycy. Biegnie 
na południowy 'wschód skrajem tego nabrzeża, a następ
nie nieregularnym brzegiem rzeki Duńczycy i dochodzi 
do nasypu łączącego wyspę Łasztownię z wyspą Ostrów 
Grabowski.· 

Linią brzegową wymienionego nasypu granica wol
neg9 obszaru celnego biegnie na północny wschód do 
brzegu wyspy Ostrów Grabowski. Tu skręca na północny 
zachód, biegnąc brZegiem tej wyspy i rzeki Duń
czycy. Dalej biegnie brzegiem wymienionej wyspy na 
północ w Kanale Dębickim, na ' północny wschód w Ka
nale 'Grabowskim, skręca na wschód i dochodzi do Prze
kopu Mieleńskiego . Tu skręca na południowy wschód, 
przebiegając linią nieregularną brzegiem wyspy w Prze
kopie Mieleńskim od km 64,0 do km 66,1 toru wodnego, 
w miejscu, gdzie przecina on rzekę Duńczycę. W tym 
miejscu granica biegnąc nadal brzegiem wy spy skrę.

ca na południowy zachód, ' a następnie na zachód i na 
północny zachód. Na całym tym odcinku brzeg wyspy 
stanowią wody rzeki Duńczycy. Brzegiem tej rzeki granica 
dochodżi do nasypu łączącego wyspę Ostrów Grabowski 
i wyspę Łasztownię, biegnie dalej na południowy zachód 
brzegiem tego' nasypu i dochodzi do pkt nr 29, od które-
go rozpoczęto opis granic. ' 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 395,42 ha. 

Dział trzeci 

Dział trzeci stanowi działkę będącą w zarządzie Za-, 
rządu Portu Szczecin-Swinoujście, położoną przy ulicy 
ks. Stanisława Kujota na wyspie Łasztowni. 

Począwszy od pkt nr 93, zlokalizo,wanego na purikcie 
granicznym dziaTki, w jej północno-zachodnim narożu, 
granica przebiega linią ' łamaną na wschód przez pkt nr 94, 
94a do pkt nr 94b, położonego na granicy pasa drogowe
go ulicy Kujota, po czym skręca ' na południe, biegnąc 

I • 

granicą pasa drogowego tej ulicy<io pkt nr 95, skręca 

na zachód do pkt nr 96, po cz~m załamuje się na półńoc 
i dochodzi do Ekt nr 93, ód którego rozpoczęto 'opis. 

Ogólny -obszar opisanego terenu wynosi 2,62 ha. 

Dział czwarty 

Dział czwarty położony jest na wyspie Łasztowni, 

pomiędzy ulicą ks. Stanisława Kujota a Kanałem Wroc
ławskim. 

Począwszy od pkt nr 97, zlokalizowanego n~ skraju 
nabrzeża Przemysłowego; stanowiącego brzeg Kanału 

Wrocławskiego, granica wolnego obszaru celnego pz:ze
biega wzdłuż ogrodzenia . na zachód do pkt nr 98, znajdu
jącego się na granicy pasa drogowego ,ulicy Kujota. Tu 
skręca na półn()c i biegnie skrajem ulicy, przez punkty 
o numeracji kcilejnej ido pkt nr 104. W pkt nr 104 granica 
skręca na wschód do pkt nr 105, po czym skręca na po
łudnie do pkt nr 106 i ponownie na wschód do pkt nr 107, 
zlokalizowanego na pOłudniowym krańcu nabrzeża PRCiP., 
Punkty o numerach od 102 do 107 są jednocześnie punk
tami granicznymi działki, będącej , w zarządzie, Zarządu 
Portu. ' 

W pkt nr 107 !granica skręca na południe i biegnie ' 
brzegiem nieregularnym Kanału Wrocławskiego, a na- --" 
stępnie skrajem nabrzeża Przemysłowego do pkt nr 97, 
od którego rozpoczęto opis. 

I 

Ogólny obszai opisanego terenu wynosi 4,16 ha. 

I 
Dział piąty 

Dział piąty stanowi wyspę Ostrów Mielenski '- za
chodni. 

Granicą wolnego obszaru celnego są brzegi wyspy, 
otoczone wodami: od zachodu Kanału Wrocławskiego, 
od północy rzeki Duńczycy, od północnego wschodu 
Przekopu Mieleńskiego 'na odcinku od km 66,2 do km 67,5 
toru wodnego oraz od południa rzeki Parnicy. 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 148,48 ha. 

Dział szósly 

Działszóst'y staJ;lowi teren położony .nad rzeką Par-
nicą, na wschód- od nabrzeży Katowickiego ' Zabrzań-

skiego. 

Począwszy od pkt nr 108, zlokalizowanego na połud
niowym brzegu rzeki Parnicy, granica wolnego obszaru 
celnego biegnie na ,południe do pkt nr 109, gdzie załamuje 
się pod kątem })rostym i biegnie na zachód do pkt nr 110. 
Tu sk,ręca na południe dochodząc do pkt nr 111, po czy'm 

, łukiem przez pkt nr 112 dochodzi do pkt nr 113, położo
nego w 09~egłości 140 , m od nabrzeża Katowickiego. 
W pkt nr 113 skręca na , północ, biegnie do pkt nr , 114 
położonego w odległości 60 m od nabrżeża Zabrzańskiego, 
po czym linią łamaną przez pkt nr 115 dochodzi do pkt 
nr 116 na brzegu rzeki Parnicy.Tu skręca na wschód , 
i linią projektowaną nabrzeża dochodzi do pkt nr 108, 
od którego rozpoczęto opis granic. 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 4,67 ha. 

Ogóiny ' obszar działów od pierwszego do szóstego 
rejonu ' 3 (na terenach portowych) wynosi 562,31 ha. 
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Rejon 4 (ul. Tama Pomorzańska) 

Począwszy od pkt nr 1 zlokalizowanego na naro'~niku 
ogrodzenia działki nr '912 Zakładów Gazowniczych granica 
biegnie w ' kierunku północno-wschodnim wzdłuż ogrodze
nia, przez pkt nr 2 i 3 położone przy bramie wjazdowej 
od ulicy Koksowej, przecina działkę drogową nr 12 i do-o 
chodzi do .. pkt nr, 4. 

W pkt nr 4 granica skręca wraz 'z ogrodzeniem w kie
runku północno-wschodnim i biegn'ie wzdłuż , ogrodzenia 
.zakładów Gazowniczych, przez punkty o numeracji kolej
nej do pkt nr 8, zlokalizowanego na ścianie budynku. 

' Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w 
kierunku północnym po ścianie budynku i dalej wzdłuż 
ogrodzenia do pkt , nr 9 na narożnikti ogrodzenia przy 
zbiegu ' ulic Zapadłej i Nadodrzą.ńskiej. W pkt nr 9 granica' 
załamuje się ponownie pod kątem prosty wraz : z ogro
dzeniem, . zmienia kierunek na wschódni i iegnie wzdłuż 

' odrodzenia, połudnIowym skrajem ulicy Zapadłej, przeż 
punkty o numeracji kolejnej do pkt 1)r 13. Z pkt nr 13 
'granica biegnie do pkt nr 14' położonego ' na narożniku 
umocnień nabrzetnych przy rzece Odrze. Tu granica skręca 
i bjegnie dalej zachodnim brzegiem Odry w kierunku 
południowym, skrajem umocnień nabrzeżnych, przez pkt 
nr 15 do pkt nr 16. ' 

W pkt nr 16 granica skręca w kierunku zachodnim 
i .biegnie północnym brzegiem kanału, skrajem umocnień 
nabrzeżnych, przez pkt nr 17 do pkt nr 18. W pkt nr 18 
granica zalamuje się ' w kien/nku południowym i biegnie 

\ ' 
zachodnim brzegiem kana~u, przez pkt nr 19 i 20 do pkt , 
nr 2i. W pkt nr 21 granica sbęca w kierunku wschodnim i 
i biegnie południowym brzegiem kanału do pkt nr 22. 
Od pkt nr 22 granica biegnie zachodnim brzegiem Odry 
w kierunku południowym, przez pkt nr 23 do pkt nr ' 24. 
Od pkt nr 24 granica biegnie dalej skrajem umocnień na'" 
brzeżnych, przez pkt nr 25 do pkt nr 26. 

W pkt nr 26 granica skręca w kierunku zachodnim 
i biegnie skrajem umocnień nabrzeżnych na północnym 
brzegu kanału, przez pkt nr 27 do pkt nr 28. W pkt nr 28 ' 
granica skręca w kierunku południowym i biegnie zachod- . 
nim brzegiem kanału do pkt nr 29 położonego na naroż
niku kanału. Z pkt nr 29 granica biegnie nadal w kierun
ku południowym, granicą rozdzielającą działki nr 9/2 i 16', 
do pkt nr 30 położonego na południowo-zachodnim naroż
niku przybudówki do budynku usytuowanego na granicy 
działki nr 9/2 Zakładów Gazowniczych i działki nr, 13 , 
Skarbu Państwa. Z pkt nr 30 granica biegnie po ścianie 
tego budynku w kierunku zachodnim do pkt nr 31, na
stępnie' w kierunku południowym do pkt nr 32 .. Pkt nr 31 
i 32 są naroznikJami budynku. 

W pkt nr 32 granica skręca VI 'kierunku ' zachodnim 
i biegnie wzdłuz ogrodzenia Zakładów Gazowniczych, 
przez punkty o n~merach kolejny ch od 33 do 38, dochodząc . . ,. 
do pkt nr l, od którego rozpoczęto opis granic. ' 

Wszystkie punkty _granicy wolnego obszaru celnego 
wymienione w opisie .' są jednocześnie punkt~mi granicz
nymi dzialki nr 9/2 z obrębu 52. 

Ogólny obsźar opisanego terenu wynosi 10,77 ha. 

. Załącznik nr" I. 

SZCZEGOŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNE90 W ŚWINOUJŚCIU 

Rejon 1 

Rejon 1 obejmuje tereny portowe, . b~dące w zarzą
dzie bądi użytkowaniu Zarządu Portu Szczecin-Świno
ujście. 

Począwszy od pkt nr l, zlokalizowanego na brzegu 
Świny, na południowym krańcu nabrzeża Granicznego 

W pkt nr 22 skr.ęca pod . kątem ' prostym w kierunku. 
północnym, biegnie sl}rajem wymienionej ulicy do , pkt 

~ nr 23. Tu skręca wzdłuż ogrodzenia na wschód do pkt 
nr 24, po czym na północ, biegnąc ' u podnóża skarpy to
rowiska wywrotnicy, do pkt nr 25. Skręca na wschód 
nadal wzdłuż ogrodzenia' przez pkt nr 26 i 27 do pkt 
nr 28. 

Punktu Kontroli, granica wolnego obszaru celnego prze- Z pkt · .nr 28 granica biegnie .' wzdłuż ogrodz.enia 
biega w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2; po rozrządu kolejowego wywrotnicy . i rozmrażalni ogól ~ 
cZYłD załamuje się pod .kątem prostym i biegnie wzdłuż nie w kierunku południowym przez punkty o numeracji 
brzegu Świny i nabrzeża Chemików w kierunku połud- kolejnej do pkt nr 35. Tu odchyla się w kierunku półud
niowo-wschodnim" przez punkty o numeracji kolejnej do niowo-wschodnim ,i podnóżem skarpy torowiska · kolej 0-

pkt nr . 7, zIokalizciwanegona narożu budynku, i dalej wego biegnie przez pkt nr 36 i 37 do pkt nr 38. W · pkt 
do pkt nr 8, znajdującego się na- skraju pasa drogowego. nr ,38 granica ~ałamuje się pod kątem prostym w kierun-

ku południowo-zachodnim i dochodzi do linii granicznej 
W pkt nr 8 granica skręca w kierunku wschodnim pasa kolejowego Polskich Kolei Państwowych (PKP) w 

do · pkt 9 na narożu oudynku, na . półnoooy wschód do pkt nr 39. ' 
pkt nr lO, przecina wewnętrzną ulicG Bunkrową i do-
chodzi do pkt nr 11 na jej wschodnim skraju. ' Następnie W pkt · nr 39 granica skręca pod kątem prostym' w 
granica biegnie na północ 'skrajem ulicy Bunkrowej, kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą pasa ko
przez punkty o numeracji kolejnej; w tym , 12a" do pkt lejowego PKP przez pkt nr 40 i 41 do pkt nr ·42. 
nr 16. Dochodzi do pkt nr [7 położonego na skraju ctrogi , 
dojazdowej do Punktu Obserwacyjnego i biegnie na 
wschód, południowym skrajem tej drogi do · pkt nr 18, 
po czym wzdłuż ogrodzenia przy dJodze przez pkt nr 19 
do pkt hi 20. Biegnie dalej wz..dłuż ogrodzenia na południe 
do pkt nr 21 i na wschód, przecina ulicę Nowoartyleryj
ską i ' dochodzi do pkt nr 22, zlokalizowanego na jej ' 
wschodnim skraju. ' 

W pkt nr 42 odchyla $ię w kierunku północnym i 
wzdłuż starej drogi dojażdowej dochodzi do pkt nr '43 
zlokalizowanego na wschodnim skraju pasa drogowego 
ulicy Nowoartyleryjskiej.Dalej . granica biegnie ,na 
północ skrajem tej ulicy, przez pkt nr 44 do pkt nr 45. 
Tu skręca pod kątem prostym na zachód, przecina ulicę 
Nowoartyleryjską i biegnie wzdłuż ogrodzenia parkingu' 
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do pkt nr 4p. Tu' załamuje się w kierunku południowym, 
1;>iegnąc nadal ' wzdłuż tego ogrodzznia do pkt nr 47. 
.f 

W pkt nr 47 granica wolnego obszaru celnego skręca 
_pod kątem prostym na zachód i biegnie skrajem ulicy 
wewnętrznej do pkt nr 4ą, skr~ca na południe, przecina
jąc tę ulicę, dochodzi do pkt nr 49, skręca ponownie 
na, zachód i biegnie przeciwległym skrajem ulicy przez· 
pkt "nr 50 i 51 do pkt nr 52 . . Tu skręca na północny 
za~hód, dochodząc do' pkt nr 53, i na zachód, dochpdząc 

' do pkt nr 54, ' zlokalizowanego na linii rurociągu' . . Dalej 
granica skręca pod kątem ostrym, dochodząc do pkt 
nr 55, zlokalizowanego na licu budynku. Tu skręca pod 
kątem prostym, biegnie w kierunku południowo-zachod

nim licem tego budynku, a następnie linią graniczną 

działki nr 31/8, będącej w zarządzie Zarządu Portu, przez 
pkt ~r 56 do pkt nr 57. ' 

W pkt nr 57 granica załamuje się pod kątem rozwar
tym i biegnie na . zachód granicą działki nr 31/8 do pkt 
nr 58. Tu skręca na południowy zachód, biegnąc górą 

skarpy do pkt nr 59. Załamuje się nę. półnócny zachód, 
dochodzi do pkt nr 60, a następnie do pkt nr 61. ' Skręca 
pod kątem prostym na południe, przecina drogę .dojazdo
W,ą, pozos'tawiając poza granicami wolnego obszaru bramę 
wjazdową. Z, pkt nr 62 granica ponownie skręca w kie
runku zachodnim i biegnie południowym skrajem drogi 
przez pkt nr 63 i 64 do pkt nr 65. Na opisanym odcinku 
granica obszaru przebiega granicą działki nr 31/8 będącej 
w zarządzie Zarządu Portu. 

W pkt nr 65 granica skręca na południowy zachód 
i prz~biega linią łamaną przez tereny zabudowane, pozo

zachodniego brzegu Basenu Bosmańskiego, do pkt nr 87. 
Dalej granica przecina tory kolejowe dochodząc do pkt, 
nr 88, skręca pod kątem prostym i biegnie w·- kierunku 
północno-wschodnim, a następnie wschodnim u podnóża 
nasypu kolejowego, przez punkty o numeracji kolejąej, 
do pkt nr 93. 

W pkt nr 93 granica ' skręc.a w kierunku południowo- ' 
-wschodnim i dochodzi do pkt nr 94, zlokalizowanego na 
północnym skraju ' ulicy Okólnej, biegnie wzdłuż ulicy 
do pkt nr 95, biegnie nadal na południowy wschód, prze
cina 'wymienioną ulicę i przez pkt nr 96 dochodzi do 
pkt nr 9'7, polożonego na p'ółnocnym skraju ulicy Fiń
skiej. Następnie granica biegnie północnym skrajem pasa 
drogowego tej ' ulicy na południowy zachód, do pkt nr 98, 
odchyla się ku południowi do pkt nr 99 zlokalizowanego 
na krańcu terenu kolejowego Polskich Kolei Państwo
wych przy drodze dojazdowej. Biegnie wzdłuż tej drogi 
n:a wschód do pkt nr 100, po czym skręca pod kątem 
prostym na południe, biegnąc licami budynków do pkt 
nr 101, położone~o na brzegu Świny. 

St.ąd granica wolnego obszaru celnego przebiega linią 
brzegową Świny, skrajem brzegów nie urządzonych oraz 
nabrzeży bazy promowej kolejowej i pasażerskiej, bieg
nąc początkowo w kieru'nku zachodnim, południowym, 

ponownie zachodnim, a następnie północnym i ogólnie 
północno-wschodnim, dochodzi do pkt nr 86, od którego 
rozpoczęto opis granic. 

Ogólny ooszar op-isanego terenu wynosi 34,80 ha. ' 

stawiając w granicach ~lnegO ob~zaru celnego kotłow- ' Rejon 3 
nię portową oraz tereny, nie zabudowane, pozostające po -.-' 
południowej stronie uli Bunkrowej, przE1z punkty o R ' 3 b' . . ' 
numeracji kolejnej do pkt nr 78. ' Przecina ulicę Bunkrową eJon. ~ eJInuJe tereny bazy rybołows~wa I?orskie-
i aochodzi do pkt nr 79 zlokalizowanego na skraju pasa go . Przedslęblorstwa PołowoW Dalekomorsklch l Usług 
drogowedo tej uliCy.', Rybackich "Odra" oraz ' Morskiej Stoczni Remontowej. 

Z ' pkt nr 79 granica biegnie ' na południowy zachód ' Począwszy od pkt nr 102, zlokalizowanego {na skraju 
granicą pasa ?-rogowego uli<;:y Bunkrowej przez pkt nr 80, nabrzeża Wyposażeniowego w Basenie Bałtyckim, granica 
81 i 82 do . pkt nr 83. Tu skręca na p9-łnocny zachód i wolnego obszaru celnego biegnie w kierunku północno
wzdłuż ogrodzenia terenów będących w zarządzie Zarzą- / -zachodnim, wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 103, po czym 
tiu Portu przez pkt nr 84 dochodzi do pkt nr 85, zlokali; . linią łamaną ' przez pkt nr 104 i 105 dochodzi do pkt 
zowanego na brzegu Świny. nr 106, zlokalizowanego na narożu budynku. Dalej gra

Dalej granica biegnie brzegiem ŚWiny, skrajem na
brzeży· portowych : . Portowców, CPN-2, Górników,Hutni
ków, ogólnie w kierunku północno-wschodnim. ,Na pół
nocnym krańcu nabrzeża Hutników granica skręca na 
południowy wschód, biegnąc skrajem nabrzeża Czysz
czenia Barek, na północny wschód skrajem nabrzeża 

Wschodniego i na północny zachód skrajem nabrzeża 

Barkowego, znajdujących się w Basenie Trymerskim. Na 
zachodnim krańcu nabrzeża Barkowego granica skręca 

. na północ i bie9nie skrajem nabrzeża Chemików, a na
stępnie brzegiem nie · umocnionym Swiny i dochodzi do 

,pkt nr l, od którego rozpoczęto opis granic. 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 89,82 ha. 

Rejon 2 

Rejon 2 obejmiIje tereny rozrządu towarowej stacji 
kolejowej oraz tereny bazy promów ~orskich. 

Począwszy od pkt nr .86, położonego na brzegu' Świ
ny, granica biegni'e na południowy wschód, wzdłuż 

nicą b~egnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ogrodzenia 
do pkt nr 107. 

Od pkt nr 107 granica biegnie -w kierunku połud
niowo-wschodnim skrajem pasa drogowego i dochodzi 
do pkt nr 1ą8. Tu skręca pod kątem rozwartym i biegnie . 

.w . kierunku wschodnim, wzdłuż ogrodzenia, do pkt 
nr 109. W pkt nr 109 granica załamuje się pod ,kątem 

prostym i biegnie na północ do pkt nr 110, a: następnie 
piłamujesię pod kątem .ostrym, biegnie na wschód, prze
cina bocznicę kolejową i dochodzi do pkt nr 111, zlokali
zowaneg.o przy ogrodzeniu bazy rybołówstwa morskiego 

' "Odra". Dalej granica biegnie wzdłuż tego ogrodzenia 
na południowy wschód, przecina bocznicę kolejową i do
chodzi do pkt nr 112, położonego przy budynku. Linią 
łamaną oznaczoną pkt nr 113, 114 .115 wyłącza budynek 
z wolnego obszaru celnego. 

Z pkt nr 115 granica biegnie na południowy 
wschód, wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 116, po czym skręca , . 
na wschód i przez pkt nr 117 i 118 dochodzi do pkt nr 119, 
zlokalizowanego na granicy pasa drogowego ulicy Ludzi 
Mor:z:a. ' . 
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Od pkt , nr 119 granica 'biegnie w kierunku połud
niowym, zachodnim skrajem pasa drogowego ulicy Ludz-i 
Morza, dochodzi do pkt nr 120 na narożu budynku, bieg
nie licem tego budynku do pkt nr 121. Linią łamaną 
przebiega wzdłuż bramy wjazdowej i ogrodzeń, przez 
pkt nr 122 do pkt nr 123. 

Z · pkt nr 123 biegnie w kierunku poŁudniowo
-wschodnim, odchylając się ku południowi, projektowaną 
granicą pasa drogowego ulicy Ludzi Morza, przez punkty 
o numeracji kolejnej, do pkt nr 131. 

, W pkt nr 131 granica skręca pod ltątem prostym w 
kierunku zachodnim, biegnąc granicą nieruchomości bę" 
dącej w zarządzie Morskiej Stoczni Remontowej i do
chodzi do pkt nr 1'32. \ Tu skręca w kierunku południo
wym i biegnie granicą tej nieruchomości prz~z punkty o 
numeracji kolejnej do pkt nr 137, zlokalizowany~ na 
brzeguŚwiny. Z pkt nr 137 granica biegnie wodami za
toczki Świny w kierunku północno-zachodnim dochodzi 
do pkt nr 138 na brzegu Swiny. 

Z pkt nr 138 granica wolnego obszaru celnego bieg
nie brzegiem Świny w kierunku północno-zachodnim, 
odchylając się ku zachodowi, brzegami nie umocnionymi, 
a następnie skrajem nabrzeży: Remontowego nr 4 oraz 
nr '3 w rejonie Stacji Prób, nabrzeżem nr 2, Pirsem oraz 
nabrzeżem nr 1 ogólnie w kierunku północno-zachodnim. 
Od- p6łnocnego krańca nabrzeża nr 1 granica skręca na 
północny wschód 'skrajem nabrzeża Stac;ji Prób, ' nabrze
żami Remontowo-Zaopatrzeniowym, TOP i RoiładUnko, 
wym znajdujących się w Basenie Atlantyckim. 

Następnie granica skręca na północny zachód i bieg- \ 
nie nabrzeżami Rybackim i Komunikacyjnym. Dalej 
biegnie nabrzeżami -Zaopatrzeniowym, NOK i Wyposaże
niowym, znajdującymi się w Basenie Bałtyckim. 

/ Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 95,84 ha. 

Rejon .. 

Rejon 4 obejmuje tereny rolne na osiedlu Ognic.a.· 

Począwszy od pkt nr 139, położonego na brzegu . Świ
ny na południowym . skraju ka~ału melioracyjnego, sta
nowiącego 'działki nr 39 i 40. granica biegnie połud

niowym skrajem tego kanału do pkt nr 140 zlokalizowa
nego na przecięciu brzegu kanału i wschodniego skraju 
pasa drogowego, po czym biegnie dalej na wschód po
łudniowym brzegiem wymięn~onego ka~ału przez pkt 
nr 141 do pkt nr 142, położonego u wylotu kanału ' dó 
rzeki Ognicy. 

Następnie granica biegnie . południowo-zachodnim 

brzegiem rz~ki Ognky przez punkty o numeracji kolej
nej do pkt nr 150. Na opisanym odcinku punkty i linie 
graniczne są jednocześnie punktami i liniami graniczny
mi działek rolnych. 

W pkt nr 150 ,granica wolnego obszaru celnego skręca 
pod kątem prostym na południe, dochodzi do pkt nr ' 151, 
po czym załamuje się pod kątem rozwartym i dochodzi do 
pkt nr 152 -położonego na granicy działek nr 121/1 .i 10411. 
Z pkt nr 152 granica ibiegnie na południe do pkt nr 153 
linią graniczną między dz'iałkami 104/1 i 10S/1. 

. \ 

W pkt nr 153 granica skręca w 15ierunku południowo-
-zachodnim i -biegnie do pkt nr 154 w przeciętnej odleg
łości 85 . m od skraju pasa drogowego arterii dojazdowej , 
do przeprawy Promowej. W pkt nr 154 granka za,łamuje ' 
się ku zachodowi, dochodząc do pkt nr 155, zlokalizowa
nego w odległości 150 m na północ od kana1u meliora-_ 
cyjnego. W dalszym przebiegu granica biegnie na zachód 
w ·odległości 150:in od wymieni'onego kanału, przecina 
drogę i wał ochronny nad ŚWipą, ,po czym dochodzi do /' 
pkt nr 156, położonego na brźegu Świny. Stąd granica 
biegnie brzegiem Swiny na północ, dochodząc do pkt 
nr 139, od ktÓrego rozpoczęto opis granic. 

Ogólny obszar tpisanego terenu wynpsi 70,30 ha. 

Ogólny obszar rejonów 1-4 wynosi 290,76 ha. 

, Załącznik nr 5 

I 

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC ,WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GMINIE GOLENIÓW 

Począwszy od pkt nr lz1okalizow'anego przypołud
niowo-zachodnim skraju drogi dojazdowej do Portu Lot
niczego w p'obliżu bramy wjazdowej, granica wolnego 

\ obszaru celnego biegnie granicą terenu Porty Lotniczego z 
terenami różnymi, przez punkty o numeracji kolejnej do 
pkt nr 10. Punkty o numerach od 1 do 10 są jednocześnie 
punktami gr-anicznymi działki nr l z obrębu Glewice. 

Od pkt nr 10 granica skręca w kierunku południowo
-zachodnim i biegnie linią łamaną granicy terenu 'Portu 
Lotniczego ~ terenami różnymi, przez punkty o numera
cji kolejnej do pkt nr 15. Punkty o numerach od 10 do 
1,5 są jednocześnie punktami .granicżnymi działki nr 2 
z obrębu Glewice. 

Od pkt nr 15 granica biegnie granicą terenu Portu 
Lotniczego z terenahli różnymi, przez pkt nr 16 do pkt 

nr 17. Punkty o numerach od 15 do 17 są jednocześnie 
punktami granicznymi działki nr l z obrębu Glewice. 

Od pkt nr 17 granica biegnie granicą terenu Portu 
Lotniczego· z terenami Państwowego Gospodarst wa Leśne
go ---, Nadleśn'icŁwo Goleniów, przez punkty o numerach 
od 18 do 20. Punkty o numerach od 17 do ' 20 są jedno
cześnie punktami granicznymi I działek nr 669/1 i 669/2 
z obrębu Glewice. 

Od pkt nr 20 granica biegnie gr?-nicą terenu PO,rtu 
Lotniczego wzdłuż południowo-zachodniego 'skraju dtogi 
dojazdowej do Portu Lotniczego, dochodząc do pkt nr 1, 
od którego rozpoczęto opis granic. 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 2,67 ha. 
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Załącznik ·nr6 

SZCZEGOŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GMINIE KOŁBASKOWO 

Poczynając od pkt m 1 zlokalizowanego na granicy 
Państwa z Niemiecką Republiką Demokratyczną, 9ranica 
wolnego obszaru celnego biegnie w kierunku północno
-zachodnim granicą Panstwa i jednocześnie granicą dział-

I ki nr 207, przez . pkt m 2 do pkf m 3. Punkty o numerach 
L 2 i 3 są jednocześnie punktami . granicznymi działki 

' nr 207, pkt nr 2 jest jednocześnie punktem granicy 
Państwa. 

W pkt m 3 granica skręca w kierunku północno

-vyschodnim i biegńi.e południow,ą granicą pasa drogowe
go autostrady, przez punkty o numerach kolejnych do 
pkt nr 20. Punkty o numerach od 4 do 20 są jednocześnie 
punktami granicznymi pasa drogowego autostrady i dzia
łek Kombinat\;! Państwowych Gospodarstw Ogrodniczy~h 
W Szczecinie. . 

W ' pkt m 20 granica skręca w kierunku południowo
-zachodnim i biegIJ:ie północno-zachodnią granicą pasa 
Polskich Kolei Pań~twowych (PKP). przez punkty o ,nu
mera'ch kolejnych do pkt m 31. Punkty o numerach od 
20 do 31 są jednocześnie punktami granicznymi pasa 

. PKP. Opisany odcinek granicy włącza do wolnego obszaru 

część działki m 37/1 połozoną między szlakiem PKP 
autostradą· 

W pkt nr 31 granica skręca w kierunku zachodnim 
i biegnie w linii prostej do pkt nr 32, tu załamuje ' się 
pod kątem rozwartym i biegnie dalej w kierunkupołud
niowym do pkt m 33, wyłączając z wolnego o'bszaru teren 
zabudowań owczarni K~mbinatu Państwowych ' Gospo
darstw Ogrodniczych w Szczecinie. 

Pkt m 32 jest zlokalizowany w odległości 515 ID od 
pkt m 31. na pr,ostej łączącej [pk'tnr 31 z punktem ge'o
dezyjnym o numerze 133 będącym jednocześnie punktem 
granicznym działek m 205 i 207. ' 

Od pkt 'm 33 granica biegnie ponownie północno-za
chodnią granicą pasa PKP w kierunku południowo-za

chodnim, przez punkty o numerach kolej'nych od 34 do 
50, . dochodząc do pkt m 1, od którego rozpoczęto opis 
granic. 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 87 ha . 

Załącznik nr 7 

SZCZEGOŁOWY OPIS GRĄNIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W MIEŚCIE I ciMINIE GRYFINO 

Rej~n 1 (w Gryfinie) . 

Począwszy ód pkt nr zlokaliz'owanego ' na wschod-
nim brzegu Odry granica biegnie brzegiem Odry w kie
runku północnym do pkt !lr 2. Na odcinku tym granica 
wolnego obsz,aru celnego jest j ednocześnie granicą działki 

rzeki · m 292 z przyległymi działkami na, lądzie nr 290 i 291. 

W pkt nr 2 granica skręca w kierunku wschodnim 
i biegnie w linii prostej przez pkt m 3 i dalej granicą 

działek nr 55 i 56 ~iędzy posesjami ul. Rybacka ,8 i ul. 
Rybacka 10 do ,pkt nr 4. Pkt nr: 3 i 4 są jednocześnie 

punktami granicznymi działek. Z pkt nr 4 gninica biegnie 
nadal w lini'iprostej, przecina ulicę RY'backą tido:chodzi 
do pkt nr 5. VV pkt nr 5 granica skręca w kierunku pół
nocnym i biegnie wschodnią granicą ulicy Rybackiej do 
pkt nr 6. W pkt m 6 granica s.kręca w kie!unku połud
niowo-wschodnim i biegnie południową granicą drogi 
oznaczonej jako działka nr 61 do pkt nr 7. Od pkt nr 7 
granica biegnie nadal w kierunku południowo-wsćhodnim, 
przecina ulicę Fabryczną i dochodzi do pkt nr 8. Punkty 
o numerach od 6 do 8 są jednocześnie punktami' granicz
nymi działek. 

Od pkt nr 8 granica biegnie nadal w kierunku po
łudniowo-wschodnim granicą działek nr 94 i.' 95 do pkt 
nr 9 zlokalizowanego na t ej granicy w odległości 35 m 
'od ipkit nr 8. W pkt nr 9 'granica załamuje się pod kątem 
prostym i biegnie w kierunku półriocno~wschodnim, 
przez nieruchomości prywatne i Skarbu Państwa, do pkt 
nr 10. od pkt nr 10 do pkt nr 11 granica biegnie nadal 
w kierunku pÓłnocno-wschodnim tylną linią gr~miczną 

działki nr 92 o adresie ul. Fabryczna 11. PKt m 10 
i 11 są jednocześnie punktami grariicznymi działki. Od 
ł'Jkt m 11 granica biegnie nie zmieniając kierunku, prze
cina działki Skarbu Państwa i dochodzi do pkt nr 12 
zlokalizowanego na załamaniu wschodniej granicy pasa ' 
drogowego ulicy Fabrycznej naprzeciwko budynku 'o 
adresie ul. Fabryczna 22. Od pkt m 12 granica biegnie 
nadal w kierunku północno-wschodnim, po wschodniej 
granicy ulicy Fabryczne j, do pkt m '13. Pkt nr 13 jest 
jednocześnie punktem granicznym działki. , 

W pkt m 13 granica załamuje się pod kątem prostym 
i ł:fiegnie w , kierunku południowo-wschodnim po prosto
liniowym odcinku południowej granicy działki bocznicy 
kolejowej Gryfińskiego Przedsiębiorstwa Suchej Desty
lacji Drewna, przez pkt nr 14 i 15 do pk;t nr 16. Pkt nr 14, 
15 -i 16 są Jednocześnie punktami gr a,ndcznymi działelc 
Od pkt nr 16 do p~t nr 17 granica biegnie w Hniiproste j 
przez działkę. nr 86 Polskieg'o Związku Działkowców .. 

,w pkt m ił granica skręca w kierunku południowo
-zachodnim i biegnie zachodnią granicą pasa Polskich 
Kolei Państwowych (PKP) przez punkty o numerach ko
lejnych do pkt m 44 położonego ~ przy zbiegu ul. Flisacze j 
z drogą stanowiącą odnogę uL Łącznej przy posesji ul. 
Łączna 18. Punkty o numerach od 17 do 44 są jednocześ
ni,e punktami granicznymi działki PKP l działek przy
ległych. W ,pkt . nr 44 g\fanica wolnego obszaru schodzi 
z granicy pasa PKP! i biegnie 'nadal w kierunku połud
niowo-zachodnim '" po zachodniej granićy ulicy Flisaczej, 
przez punkty o numerach kolejnych do pkt nr 51 zlokali
zowanego na południowo-zachodnim naJTożniku działki 
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nr 211. Punkty o numerach od 45 do ,51 są jednocześnie Rejon 3 (obręb Knypnica) 
puilktami granicznymi działek . 

W pkt nr 51 granica skręca w kierunku północno-za
chodnim i hiegnie granlicą działek nr 211 i 212 do pkt 
nr 52. Pkt nr 52 jest ' jednocześnie , punktem granicznym 
działki. 

, ' 
Od pkt nr 52 granica biegnie linią prostą stanowiącą 

przedłużenie odcinka granicy pomiędzy punktami nr 51 
i 52, przecina ulicę Łączną i działki Skarbu Państwa po
łożone między ulicą Łączną , i Odrą, dochodząc do pkt 
nr 1, od którego rozpoczęto opis granic. 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 140 ha. 

Rejon 2 (obręb Krajnik) 

Poczynając od pkt nr 1 zlokalizowanego na wschod
nim brzegu kanału oznaczonego jako działka nr 309 z 
obrębu ~arwice, granica wolnego obszaru celnego biegnie 
wschodnim brzegiem kanału w kierunku północnym, przez 
punkty o numerach kolejnych do pkt nr 17. Punkty o 
numerach od 1 do 17 są jednocześnie punktami granicz
nymi działek z obrębu Krajnik i obrębu Marwice oraz 
punktami granicy administracyjnej gminy Gryfino z gmi
ną Widuchowa. 

.. / 

\V pkt nr 17 gr.anica skręca w kierunku wschodnim 
i biegnie południowym brzegiem row~ oznaczonego jako 
działka nr 354 z obrębu Krajnik, przez punkty o numerach 
kolejnych dó pkt nr 21. Z pkt nr. 21 granica biegnie do 
pkt nr 22 północną granicą działki drogowej nr ' 378 i 
dalej do pkt nr 23 p6łnocną granicą działki rowu nr 371. 
Z pkt nr 23 granica biegnie nadal w kierunku wschodnim 
po południowym skraju ' drogi oznaczonej jako działka 
nr 136, przez punkty o ~umerach kolejnych do pkt nr 28. 
Wymienione punkty od nr 18 do nr 27 są jednocześnie 
,punktami granicznymi działek z obrębu Krajnik. 

W pkt nr 28 granica , skręca w kierunku pofudniowo
-zachodnim i biegnie zachodnim skrajem drogi oznaczonej 
jako działka nr 413 z obrębu Mę.rwice, przez punkty o nu
m'enich kolejnych do pkt nr ~2. W pkt nr 32 granica 
skręca w kierunku zachodnim i biegnie północnym brze
gi~m rowu o~naczone9"0 jako działka nr 345 z obrębu 
Marwice, przez punkty o numerach kolejnych do pkt nr 48 
i dalej do pkt nr 1, od którego rozpocżęto opis graniC. 
Punkty granicy o numerach od 28 do 48 są jednocześnie 

, punktami granicznymi działek z obrębu Krajnik i obrębu 
Marwice ora'z punktami granicy administracyjnej gminy 
Gryfino z gminą Widuchowa. ' 

- Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 61 ha. 

Poczynając od pkt nr 1 zlokalizowanego przy zbiegu 
dróg ożnaczónych jako działki nr 357 i 353 'z obrębu "Ń1ar
wice, granica woinego opszaru celnego biegnie w kierun
ku północno-wschodnim, przez punkty o numerach kolej
nych do pkt nr 14, południowym skrajem drogi wraz z 

, rowem. Punkty o numerach od 1 do 12 są jednocześnie 
punkfarni granicznymi , działek o numerach 353 i 354 z 
obrębu Marwice oraz punktami granicy administracyjnej 
gminy Gryfino z gminą Widuchowa. 

W pkt nr 14 granica skręca w kierunku połud,niowo
-wschodnim i biegnie zachodnim skrajem drogi oznaczonej 
jako działka nr 136 z obrębu Krajnik i działka nr 153 z 
obrębu Krzypnica, przez imnkty _ o numerach kolejnych 
do pkt nr 29. Punkty o numerach ' od 15 do 29 są jedno
cześnie punktami granicznymi działek z obrębu Krzypnica. 

W pkt nr 29 granica skręca w kierunku zachodnim 
i biegnie granicą rozdzielającą działki nr 132 i 133/l do 
pkt nr 30, który jest jednocześnie wspólnym punktem 
granicznym działek nr 132, 133/5 i 133/4. Z pkt nr 30 gra~ 
nica biegnie północnym brzegiem rowu do pkt nr 31, 
który jest jednocześnie wspólnym punktem granicznym 
działek nr 132, 133/1 i 133/4. 

W pkt nr 31 granica załamuje się i biegnie dalej linią , 
łamaną, ogólnie w kierunku południowo-zachodnim, ' przez 
punkty ,o numerach 32 i , 33 'do pkt nr 34" tnąc UkOŚ

nie działki północnej części wsi Krzypnica. Pkt nr 32 jest 
jednocześnie wspólnym punktem ' granicznym działek 
nr 130/4, 135 i 136. Pkt nr 33 jest jednocześnie punktem 
osnowy geodezyjnej o numerze 18, zlokalizowanym na 
granicy działek nr 117 i 118. Pkt nr 34, jest jednocześnie 
punktem oS'howy geodezyjnej o numerze 15 położQnym 
na granicy działek nr 86/1, 89 i 113. 

Z pkt nr 34 granica biegnie nadal w ,kierunku ' P9łud
ni owo-zachodnim, przez punkty o numerach kolejnych 

' do pkt nr 38 zlokalizowanego przy zbiegu dróg oznacżo- I 

nych jako działka nr 357 z obrębu Marwice i działka 
nr 90 z obrębu Krzypnica. Punkty o numerach od 35 do 37 
są jednocześnie punktami granicznymi działek ' z obrt:bu 
Krzypnica. 

'-
W pkt nr 38 graniCa skręca w kierunku północno-za-

chodnim i ,biegnie wschodnim skrajem drogi oznaczonej , 
jako działka nr 357 z obrębu ,Marwice, przez punkty o nu
merach ko,lejnych od 39 do 46, dochodząc do pkt nr 1, \ 
od którego rozpoczęto opis granic. Punkty granicy 'o nu
merach od . 38 do 46 są jednocześnie punktami granicznymi 
działek z obrębu Krzypnica, a także punktami gr:a~icy 
administracyjnel gminy Gryfino z .gminą Widuchowa.' 

Ogólny obszar opisanego terenu wynosi 127 ha. 

Załącznik ' nr 8 

SZCZEGOŁGWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GMINIE BRODY , 

Poczynająt: od punktu sta,orlOwiącego punkt wyso
kościowy\ 82,9 ,na' skrzyżowaniu drogi polnej z drogą be
tonową łączącą zabudowania wsi Brożek z torem kplejo
wym Zasiekl-,Tuplice granica łYiegnie wschodnią stroną 

drogi P,o' linii prostej w kierunku północno-wschodnim 

dQ pkt nr 1, położonego na granicy terenu Polskich Kolei 
Państwowych (PKP). 

W. pkt nr 1 granica załamuje się i . biegnie w kierun
ku 'południowo-wschodnim południ'o'wij, stroną to,ru kole-
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jowego poprzez punkty rozgraniczaj'ące teren PKP z grun
tami Państwowego Gospodarstwa Leśnego do pkt nr 2, 
położonego przy dukcie leśnym . 

W punkcie tym granica zał,amuje się i biegnie w 
kierunku południowym zachodnią stroną duktu do pkt 

r nr 3" położonego . na skrzyżowaniu dróg leśnych. W pik~ 
nt · 3 granica załamuje się / 'W. kierunku północno-zachod

. riJim i stroną północną drogi biegnie do pkt nr 4. 

\ 

Z punktu tego granica linią prostą biegnie do pkt 
nr 5, oznaczonego punktem wysokościowym 94,9. 

, W pkt nr 5 granica ulega załamaniu i biegnie w kie
runku północno-wschodnim, wschodnią stroną drogi do 
pkt nr '6, a I}astęI>nie po załamaniu biegnie linią prostą 
w kierunku północno-zachodnim, północną stroną drogi 
polnej do punktu oznaczonego punkte.m wysokościowym 
82,9, skąd rozpoczęto opis granic. 

. Ogólny o.bszar opisanego tetenu wynosi 566,71 ha. 
\ 

'. 
Załącznik nr 9 

SZCZEGOŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W GMINIE SULECHOW 

oczyna]ąc od pkt nr 1 położonego ' W p.ołowie od
ległości pomiędzy punktami granicznymi ' rzeki Odry 
nr 3405.26 i nr 3405.27, znajdującymi się przy basenie 
portowym, granica biegnie środkiem tego basenu w 
zasadniczym kierunku zachodnim do pkt nr 2, położonego 
w połowie odległo'śći pomiędzy punktrmi granicznymi 
rzeki Odry nr 3405.32 i nr 3407.20. W pkt nr 2 granica 
załamuje się i biegnie do punktu rzeki Odry nr 3407.20 
i palej do pkt nr 3 położonego przy torach kolejowych, 

· stanowiącego jednocześnie punkt graniczny działki ewi
- dencyjnej nr 115a/2: W punkcie tym granica załamuje 

się pod kątem zbliżonym 'do ,prostego i biegnie w za
sadniczymkierunku północno-zachodnim północną stroną 

' toru kolejowego relacji Port Cigacice,~Sulechów poptzez 
· pkt nr 4, 5, 6 i 7 do pkt nr 8 położonego 'na granicy toru 

\ Polskich Kolei Państwowych i drogi polnej nr ewidencyj
, . ny 135. 'vV pkt nr S granica załamuje się i biegnie 

. ~schodnią stroną drogi do pkt nr 9. W punkcie tym gra-
· nica załamuje się i biegnie w zasadniczym kierunku po~ 
łudniowo-wschodnim południową stroną drogi polnej 
oznaczonej nr ewidencyjnym 135, a następnie ulicy Por-

t, 

towej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 283, ,poprzez 
pkt nr 10 do pkt nr 11, położonego , na granicy ul.' PorJ.owe] 
i działki ewidencyjn'ej ' nr 282/1. W punkcie tym granica 
ulega załamaniu i przebiega w kierunku południowym 

w~dłuż ogr'odzenia ' po granicy działki ewidencyjnej 
nr 281 poprzez pkt nr 12 inr 13 do pkt nr .14 stanowią
cego granicę działek ewidencyjnych nr 282/1 i nr 588. 
W pkt nr 14 granica załamuje .się i biegnie po ~ranicy 
działki ewidencyjnej'nr 282/1 i, nr 588 do pkt nr 15 sta
nowiącego narożnik ogrodzenia trwałego i dalej wzdłuż 
tego ogrodzenia poprzez pkt nr 16 do pkt nr 17·; W pkt 
nr 17 graIllica załamuje się i biegnie po og,r'odzeniu i 
wzdłuż bramy wjazdowej c1Q pkt nr 18 położonego na 
proste] -pomiędzy 'punktami granicznymi rzeki OtU·y 
nr 3405.25 i nr 3405.26. W punkcie tym granica załamuje 
5ię i biegnie linią prostą w kierunku zachodnim do punk
tu granicznego rzeki Odry nr 3405.26, a następnie po zała
maniu biegnie linią prostą wzdłuż ba,senu portowego do 
pkt nr 1. skąd rożpoczęto OpIS granic. 

Wielkość tak określonego obszaru wynosi 11,86 ha. 

Załącznik nr 10 

SZCZEGOŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO WE WROCŁAWIU 

Poczynając od pkt nr l, położonego przy drodze do
jazdowej terrenów 2eglugi na Odrze, granica biegnie 
linią łalJlaną w ogólnyIJl kierunku północnym po 'istnie-. . . , 
]ącym ogrodzeniu przez - pkt nr 2, 3, 4 i 5 do pkt nr 6, 
W pkt nr 6 załamuje się w kierunku wschodnim i w linii 
prostej dochodzi do pkt nr 7, gdzie skręca w kierunku 
Eółnocnym I i przez pkt nr 8 dochodzi do pkt nr 9. Od 
pkt nr 9 granica bregnie linią łamaną przez pkt nr 10 

_ i 11 w kierunku zachodnim między terenami 2eglugi na 
Odrze a, 'terenem ' Polskich Kolei Państwowych (PKP) i 

; dochodzi do pkt nr 12. Następnie skręca w' kierunku pół
no~nym i w linii prostej przecinając teren PKP dochodzi 
do pkt nr 13. W -· punkcie tym załamuje się na wschód 
i przez pkt nr 14 biegnie linią łamaną między terenami 

{ 
PKP a terenami Zarządu Od'Tzańskiej Drogi Wbdnej i do
chodzi do pkt nr 15, położonego przy wiadukcie kolejo
wym. Od pkt nr 15 do pkt nr 16 ,biegnie w kierunku 
północnym zachodnią sClaną wiaduktu kol'ejowego. 
W pkt nr 16 skręca . na. zachód i biegnie _ południowym 
skrajem rzeki Odry przez pkt nr 17 i 18 do pkt nr 19 
leżącego na cyplu przy wylocie basen\.!, portowego do rze
ki Odry. Od ;pkt nr 19 granica biegn'ie ldnią łamaną w 
ogólnym kierunku południowYm przez IPkt nr 20, 21, 22. 
23, 24, 25, 26 :i 27 i dochod:zli do punktu początkowego 
nr 1, -(1 na gruncie stanowi ją ,kanał wjazdowy do pO'Ttu 
oraz istniejące ogrodzenie. 

Powierzchnia wolnego obszaru celnego we Wrocła- . 
Wiu wynosi 6,39 ha, 
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Załącznik nr 11 

SZCZEGOŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

Poczynając .od pkJt nr 1 jJoło;żonego na południowym 
brzegu rzeki Odry w o'brębie ewidencyjnym Kożle w gra; 
nicy działek ewidencyjnych nr 647/4 i 647/12 granica 
biegnie w kierunku północno-za'choldnim wzdłuż południo

wego brzegu 'rzeki , dochodząc do 'Pkt nr 2 leżącego w 
granicy dział elk ewidencyjnych nr 56 i 57/1. W plkt nr 2 
granica załamuje s i ę w kierunku południowym i wsch.od
nim s!krajem f>OWU (działka ewidencyjna nr 56) dochodz,i 
do drogi m ewidencyjny , 2/3 w pkt m: 3, Od pkt ~r 3 
granica biegriie wschodnim brzegiem tej drogi w kie
runku połuc;lniowym do ;pkit nr 4, w 'którym do ' drogi 
nr ewidencyjny 2/3 dochodzi granica działki ewildencyj

'nej m 58/3, i dalej linią łamaną do pkt m 5 wzdłuż · gra
nicy działki ewidencyjnej nr 58/3 z działkami ewiden
'cyjnymi m 351/1 i 355/1. Od pkt nr 5, stanowiącego 
punkt zbie"gu ' wschoc;lnieg'o skraju drogi m ewidencyjny 
355/1 z drogą m ewidencyjny 274/4, granica biegnie do 
pM m 6 położonego na południowym skraju drogi nr ewi
dencyj,r,y 274/4 li stąd wzdłuż 'Ogrodzenia Stoczr.i Rem.on
towej w Kędzierzynie-Koźlu w kierunku zachodnim, a na'"' 
stępnie południowym, dochodzi dp pkl nr , 1 położone'go 

u zbiegu dróg, m ewidencyjny 353/6 i 355/4. Na ,odcinku 
między pkt nr 7i 8 gr,anicę ,stanowi wschodni skraj df10gi 
mewlidencyjny 355/4. Pkt nr 8 jest punktem zbiegu gra
nicy działki ewidencyjnej nr 885/24 z op-i,saną powyżej 
drogą. Z pkt nr 8 granica biegnie linią prostą do pkt m 9:, 
będą,ce'go miejscem zbiegu granic działek ewidencyjnych 
m 685/6, 685/7 i 685/1. Z ipkt m 9 granica biegnie linią 
prostą w kierunk.u północno-wschodnim dO' pkt nr lO, bę-

, dącego punktem przecięcia ' 'Przedłużenia Jinii , rozgrani
czającej działki , ewidencyjnej m 685/6 i 685/7 z północno
wschodnią krawędzią uL St~zniowców i drogą. m - ewi
dencyjny 138. Od ' pkt nr 11 'graniCa 'biegnie wwłuż pół-' 
nocnego skraju drogi m ewidencyjny 738, dochodząc do 
pkt m 12 położ,onegc w odległości 120 m ' w kierunku 
wschodnim od pkt nr 11, dalej w [ogólnym kierun:ku po, 
łudniowym przez pkt nI' 13 stanowiący 'punkt Zbiegu gr,a
nic działek ewidencyjnych m 740/1, 737/2, 736/2, 1192 
i 1191/2, m , 14 będący punkitem granicznym działek e,wi,
dencyjnych m 1153, 1151/3 ri 1151/4. Stąd wzdłużwschod
niej granicy działki ewidencyjnej m 1153, następnie skra-

, jem, rowu ' m ewidencyjny 1163 granica dochodił do pkt 
m 16, a Srtąd linią prostą w kierunku południowym dOi 

pkt m 17, stanowiącego punkt graniczny dla. działek ewi~ 
dencyjnych m 1234/5, 1247 i ' 1246. Z pkJt nr 17 granica 
biegnie łutkiem w ' ogólnym kie,runkuzachodnim przez 
pkt nr 18i 19, dalej wzdłuż południ,owego skraju drog-i 
m ewidencyjny 995: przezpk't nr 20" położony u zbiegu , 
dróg nr ewidencyjny 995 i 979/3, pkt m 21, w kJtórym 
g:ranica międ'zy działkami ewidencyjnymd nr 981/1 i 983/1, 
dochodzi dó drogi nr ewidencyjny 1008 i dalej wzdiuż 
północnego skraju drogi nr ewidencyjny 1008 do pkt 
nr '22 będącego miejscem zbiegu północnego skraju dro- . 
gi nr ewidencyjny 1008 ze wschodnim skrajem drogi 
m ewidencyjny 1004. W pkt nr 22 granica skręca ' w 
kierrn'lku połudn'iowo-zachodnim i wzdłuż południ'owo
-wschodn'iego skraju drogi dochodzi do ,pkt nr 23, stanJO
wiącego miejsce ~biegu granic d:małek ewidencyjnych 
m 1002/4 -i 1005 z orpisaną powyżej drogą;, następnie biey,- . 
nie 'w kierunku południowym dOpikt m 24 położonego 

u 'zbiegu dróg nr ewidencyjny 1014 i 1093. Tutaj 5 . ęca 

w kierunku południowo-wschodnim ~ lin~ą ' prostą docho
dzi dopklt nr 25, w ktÓlrym zachodnia 'granica dzi·ałki ewi
dencyjnej m 1317/1 dochtodzi do terenów Pols,kich Kolei , 
Państwowych (PKP) - działki ewidencyjnej m 1315/1. Od 
pkt m 25 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż 
północnego skraju linii kolejowej Nysa-Kędzierzyn-Ko
źle przez pkt m 26, 27, 28, 29 i 30, położone na zachodnim 
brzegu rzeki Odry, pkt IlIr 31, ipołożony na wschodnim 
brzegu rzeki, pkt m 32, 33, 34 i 35, dochodz1tc do pkt 
nr 36, w którym północny Slkraj -terenów PKP przecina 
się z zachodnim skrajem projektowa'nej drogi głównej 
tranzytowej. Stąd w ogólnym . kierunku północno-zachod
nim, najpierw łukiem IplrZez pkt Im 37, 38, 39, 40, 41 i 42, 
a następnie Hńią prostą wzdłuż zachodniego skraju pro
jekrtowanej drogi granica dochodzi do pkt nr 43, w któ
rym projektowana dr'oga przetnie granicę działki ewiden
cyjnej nr 139. Od pkt nr 43 do pkt nr 44 granicę stanowi 
linia łamana Ibędąca linią rozgraniczającą działkę ewiden
cyjną nr 139 ~ sąsiednimi nieruchomościami. Pkt nr 44 
położony jest na północnym brzegu rzeki Odry, w którym 
granica działki ewidencyjnej nr Hl5 dochodz:i do' rzeki 
Odry; Z tego punktu granica biegnie dO' pkt nr 1, p.ołożo~ 
nego na przeoiwległym brzegu rzeki Odry. Powielfzchnia 
wolnego obszaru celnego w Kędzierzynie -Koźlu wynosi 
519,7 ha. , 

SZCZEGOŁOWY OPIS GRAN'IC WOLNEGO OBSZARU ' CELNEGO W GLIWICACH 

IPoczynając 'od pkt nr 1 poł-ożonego na prawym 
brzegu Kanału Gliwiokiego, na wprost dworca kolej o" 
weg'o Gliwice--Łabędy, granica :b'iegn'ie wzdłuż północno
wschodniej krawędzi Kanalu GliwickiegO' 0'0 pkt nr 2, 
znajdującego się na wysokości osiedla im. M. Kopernika, 
gdzie załamuje się pod kątem prosrtym w kie-runku po
hldniowo-zachodndm, ,przecina rzekę Kłodnicę i od pkt 
nr 3, zlokaliwwanego w odległości 100 m od, rze~ki Kłod- , 
ni€y, biegnie w ogólnym kierunku , północno-ząchodnim 
linią łama,ną przez 'p'ki nr 4 i 5 do [piUńr 6,gd7lie zała
muje się w ogólnym kierunku południowo-zachodnim 

i biegnie poprze~ pkt m 7 i 8 do pkt m 9 zlokalizowa
nego przy północnej - krawędzi autostrady Kraków
Wrocław. 

Od pkt m 9 granica biegnie północno-wchodnim skra
jem autostrady do pkt m 10 i 11, ipołożorwch przy zjeźd~ie 
ul. Wyczółkowskieg'o do autostrady. Od pkt nr 11 gra~ 
nica biegnle zachodnim skrajem ul. WyczółkowsĘ,~ego do 
pkt nr 12. W tym miejscu granica załamuje się ,w 'kierun
Ku Ipołudniowym i omijając tereny za;budowane, zlokali
zowane wzdłuż ulic Starogliwickiej, Staromiejskiej .i Nie
poszyckiej, w linii łamanej o ogólnym kierunku. północ
fiym poprzez pkt nr 14, 15, 16, 17, 118 i19 biegnie do pkJt , 
m 20 stalIl!owiącego stY'k ul. Staromiejskiej z lewym brze- -
giem ,rzeki Kłodnicy, skąd załamuje się w kierunku pół--' 
nocno-wschodnim i biegnie do p,unktu wyjściowego m 4.\ 

Powierzchnia wolnego bbszaru celnego w Gliwicach 
wynosi 355,2 ha; 

, , . 
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ROZP,ORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 2 czerwca 1989 r. 

w sprawie ustanowieni~ wolnego obszaru celnego w Ustce. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z '1lnia 26 marca 
19.75 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 57, poz. 290 
i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza . się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się wolny obszar celny w mieście 
Ustce, którego szc.zegółowy opis granic stanowi załącz
nik do rozporządzenia. Przebieg grapic tego obszaru jest 

oznaczony: na mapie w skaH 1 :5000, przechowywanej w 
Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku'. Mapa :pozostaje do 
wglądu w tym Urzędzie. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 czerwca 1989 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. ' Rakowski 

Załącznik .do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. 
(poz. 202) 

SZCZEGOŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W USTCE 

Poczynając od pkt nr 9725 położonego na północnym 
brzegu pasa drogowego ulicy Westerplatte, a stanowią

cego południowo-zachodni narożnik działki ewidencyjnej 
nr 1023/2, granica biegnie w ogólnym kierunku wschod
nim, wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ul. Wester
platte ob. pkt 9730, poprzez pkt graniczny 4456/365, pkt 
poligonowy 59 R ,oraz punkty graniczne 4457/364, i 4458/ 
/363. W pkt 9730, który stanowi , południowo-wschodni na- ' 
rożnik działkli ewiclencyjnej nr 1023/2, granica załamuje 
się i biegnie w kie.runku północnym poprze:z pkt 4425/359 
do pkt 9741. 

W punkcie tym granica załamuje się w kierunku pół
nocno-wschodnim i biegu'ie wzdłuż ogrodzenia betonowe
go do pkt 9740, po czym zmienia swój kierunek na po
łudniowo-wscp.odni i biegnie do pkt 9739. 

W pkt 9739 ,granica załamuje się w kle:runku północ
no-wschodnim i biegnie linią prostą do pkt 9738, który 
położony je>st na wewnętrznym brzegu kanału portowego. 

Tu granica załamuje się i biegnie zewnętrzną stroną 
nabrzeża portowego w kierunku ' północnym do pkt 9737, 
po czym lekl'o załamując się w kierun~u północno-zachod
nim, biegnie wzdłuż awanportu do pkt 9736, stanowiące

go północno-zachodni narożnik działki ewidencyjnej 
nr 1560/2. ' 

W plli"1kcie tym granica załamuje się w kie.runku po· 
łudniowo-zachodnim i biegnie w poprzek awanportu do 
pkt 4564, leżącego po zewnętrznej strpnie falochronu za
chodniego awanportu. 

Punkt ten , stanowi północno-zachodni narożnik dział

ki eWIdencyjnej nr 1560/2. 

W pkt 4564 granica załamuje się w kierunku połud
, niowo-wschodnim i biegnie zewnętrzną stroną falochronu 

p'oprzez pkt 4563 do pkt 4419, stanowiącego północno
-w'schodrii narożnik działki ewidencyjnej nr 1023/3. 

Tu załamuje się i biegnil'l , w ogólnym kierunku po-

/ 

łudniowo-zachodnim, brzegiem Morza Bałtyckiego" linią 
lekko łamaną do pkt 9731 poprzez pkt 4418, 4417 i 4416. 

Pkt 9731 stanowi północno-zachodni narożnik dział

ki ewidencyjnej nr 1023/3. 

W punkcie tym granica zmienia swój kierunek na po
łudniowo-wschodni . i biegnie w linii prostej do pkt 9732 
położonego u podn0ża wydmy, a stanowiącego południo
wo-zachodni narożnik działki ewidencyjnej nr' 1023/3. 

W pkt 9732 granica załam)lje się w kierunku półnoo
no-wschodnim i biegnie pOdnó'żein wydmy do pkt 4420/354 
linią lekko łamaną poprzez pkt 9733, 9734 i 9735. 

Pkt 4420/354 stanowi południowo-wschodni narożnik 
działki ewidencyjnej nr 1023/3. 

W punkcie tym granica załamuje się w kierunku 
południowo-wschodnim i biegnie zewnę\rzną stroną za
chodniego falochronu awanportu poprzez punkt poligono
wy 3180 do punktu granicznego 4421/355, stanowiącego 
południowy kraniec falochronu. Tu zmienia swój kierunek 

. na ' południowo-zachodni i biegnie linią łamaną dołem 
skarpy poprzez ' pkt 4422/356 i 4423/357 do pk.t 4424/358, 
stanowiącego północno-zachodni narożnik działk.i ewiden
cyjnej , nr 1023/2, a nast~pnie te'renem zakrzaczonym do 
pkt 9729. 'vV punkcie tym granica załamuje się , i biegnie 
linią proslą w kierunku południowo-wschódnim \ do 
pkt 9728, po czym zmienia swój kierunek na południowo
-zachodni i biegnie dalej terenem zakrzaczonym, l.inią 

lekko łamaną, do pkt 9726 poprzez pkt 9727. 

W pkt 9726 granica załamuje się w kierunku ' połud
niowym i biegnie linią prostą do pkt 9725, od którego 
rozpoczęto opis przebiegu granic. 

Cały teren położo~y jest w obrębie geodezyjnym 
nr 11 miasta Ustka i stanowi działki ewidencyjne nr 
1023/2, 1023/3 \ 1560/2 o łącznej powierzchni 8,12 ha, sta
.ą.owiące własność Skarbu Państwa we władaniu ' Urz~du 
Morskiego w Słupsku. 

\ 
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ROZ}>ORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 , czerwca 1989 r. 

Poz. 

w sprawie- szczegółowych zasad powoł}lwania komendan lów gminnych straży pożarnYch. 

, 

',C'~7 , 
f ' 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ll,Śtawy z dnia 12 czerwca 
1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, 

, poz. 106 i z 1988 r . N{" 19, poz. 132) zarządza się, co na
stępuje: 

pożarnych i funkcjonariuszy pożarnictwa, :za zgodą za
intere·sowaneg'o. 

,§ 2. Akty powołania 'komendantów gminnych, Wyr 
dane w trybi_e przepispw obowiązujących przed daiem'_, 
wejścia vi życie rozporządzenia, zacho'wują ważność. 

§ 1. 1. Komendanta gminnego straży pożarnych, 

zwanego dalej "komendantem gminnym", powołuje i od- § 3. Traci m@c ' uchw~ła nr 21'4' R~dy Ministrów .. ,': .. 
z dnia 11 pażdziernika 1982 r. w sprawie zasad powoły- ,: 

. wania komendantów gminnych straży pożarnych (Moni
tor Polski Nr 25, poz. 233, z 1987 r . Nr 33, poz. 278 i z . 

" wołuje terenowy organ a9ministracji państwowej o właś
ciwości ogólnej stopnia podstawowego w porozumieniu 
z komendantem rejonowym straży pożarnych. 

, / 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, ' powołuje ko-
mendanta gminnego spośród mających doświadczenie . w 
działalności .na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz 
umiejętności orgąniz.acyj~e q:lonków ochotniczych straży 

1988 r. Nr 22, poz. 196). 

. § 4. Ro~porządzenie wChQdźi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski 
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ROZPORZĄDZENIE . RADY MINISTRÓW' 

r 
z dnia 10 czeawca 1989 r. 

w sprawie znIesienia wyższych szkół oficerskich nadzorowanych przez ,Ministra Spraw Wewnętrznych . . 

. 2) Wyższą SzkolęOfice.l'ską im. Generała Franciszka 
JÓŹwiaka-Witolda. 

-<;./' 
" ~ 

.1 
. .... <ł, o~ 

'0 I', 
..,.- \, ~ 

Na podstawie ' art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 
1965. r. o wyższym szkolnictw,ie wojs~owym (Dz. U. z 
1987 r. r:-rr 27, poz. 156) zarządza się , co następuje : ' 

t§ . 1. Z dniem 30 wr'ześnia 1989 r. znosi się: · 
,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie 

ogIos-zenia. 
z . dniem '. \ 1;,'t 

1) Wyższą S7Jkołę Oficea-s~ą im. Feliksa Dzierżyńskiego, Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 czerwca 1989 r. 

w sprawie ' podwyższenia ryczałtu dla kombatmtów z tytułu opłat za energię elektryczną, JJazową I cłeplną. 

Na podstawie ' art. 18 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
26 maj!a 1982 r. ° szczególnych uprawnienia<;h loomqatan
tów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i NT 40, 'poz. 269, z 1986 r. 
Nr 42, paz. 202 oraz Z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, 
poz. '180) zaIfządza się, co następuje : 

\ : 

§ 1. Wysokość ryczałtu z tytułu opłat za korzystanie 
z energii efektr'ycznej, ga,zowej i cieplnej na ce-le domo
we, O'kreślonego wart 18 ust. 2 pklt 3 ustawy. z dnia 
26 maja 1982 .r. ° szczególnych uprawnieniach kombatan-

, tów (Dz .. U. Nr 16, 'poz. 122 i N.r 40, poz. '269, z ' 1986 r. 

'. ~ " .. i\ - . 

• 
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j' 
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Poz. 205 i 2ó6 \ 
-_._,., _ ... . 

, I 

/ ' Nr 42, poz. 202 oraz 'Z 1987 r. NT 14, poz. 84 i Nr 33, 
)poz. 180), podwyższa się do kwoty 1500 zł , miesięcznie : 

gazowej i cieplnej dla celów domo'wych (Dz~ U. Nr }, ; 
poz. 20). \ 

. 

§ 2. 'Traci moc roz.porządzenie Rady Ministrów z dnia 
,l lutego 1988 r. w sprawię podwyższenia ryczałtu z tytułu 
,ponoszonych opłat' za korzystanie z energii elektrycznej, 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z ' dniem 
ogłoszenia / z mocą od dnia 1 kwietnia 1989 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. F. Rakowski 
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ROZPORZĄDZENIE MJNIS~RA SPRA WIEDLIWOSCI 
I _ 

z dnia' 12 Czerwca 1989 r. 
" 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społ~czny~h (wydziałów pracy 
1 ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich I sądó w pracy (wydzlafów pracy) w sądach rejono~ych 

, oraz Uslalenia ich siedzib i obszarów właściwości. 

Na podstawie art. 18§ 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju' sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 137 oraz z 19,89 r. Nr 4, poz. 24) zarządza się, 

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

-, '; co następuje: -

,,6) w województwie ciechąnowskim - w Sądzie Re
jonowym w Ciechanowie, obejmujący obszar 
właśCiwości Sądów Rejonowych w': Ciechanowie, 
Działdowie, Mławie, Płońsku i Pułtusku,"; 

I 
-I' 

§ 1. W § 2' w' ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawie
dliwości z dnia 22 stycznia 1986 r. w s'prawie utworzenia 

l 
, sądów, pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy 

i ub~zpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i są
dów pracy (wydziałów pracy) , w sądach rejonowych -oraz 
-ustalenia Ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 3, 
poz. 22, z 1987 r. Nr 2, poz. ' 15 i Nr 39, poz. 225 oraz z 
1988 r. Nr 21, poz. 152 i Nr 37, poz. ,293) wprowadza się 
następujące zmiany: 

, . 

\ 

2) skreśla się pkt 12; 

3) dotychcza~owe pkt 13-23 oznacza się odpowiednIO 
jako pkt 12-+-22. 

§ 2. Rozporządzeńie wchodzi w życie z dni,em 1 lipca 
1989 r. 
~ . 

Minister Sprawiedliwpści: Ł. BaJc er 

" 

. . , 
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Opłata za prenumeratę na rok 1989 wynosi: Dziennika Ustaw zł . 3.200,-; załącznika 
do Dziennika Ustaw zł '1.00,-; Monitora Polskiego zł 2.000,-. 

Prenumeratę na ' rok następny przyjmuje się do dnia 31 paź:dziernika. Do abonentów, 
którzy opłacą prenumeratę po tym terminie,wysyłka pierwszych numerów dokonana 
zostanie z opóźnieniem i spowoduje dodatkowe koszty. Wpłata powinna być dokonana 
"przelewem - zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału 
vVyddwnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okrę
gowy Warszawa nr, 1052-3157-139.11. Rachunków za prenumeratę nie wys~awia się, 
prenumerata jest realizowana na podstawie przedpłat. Druki "przelewów - zamówiep:' 
lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po uprzednim zgłoszeniu zapo
trzebowania pisemnie lub telefonicznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów. Na dowodzie wpłaty należy podać pełną nazwę instytucji (nazwisko i imię) 
l adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich 
informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych nll;merów zgłaszać należy na 
piśmie do Wyd:z;iału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 
00-979 Warszawa, P-l, niezwłocznie po otrzymaniu' następnego kolejnego numeru. 

I 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za 
gotówkę w Warszawie: 

- w punkcie sprzedaży Wydawnictw ' Akcyde~sowych,al. I Armii Wojska 'Polskie
go 2/4 (tel. 29-61-73) - egzemplar:z;e bieżące oraz z lat 1956-1988, 

- w księgarniach: Powszechnego Domu Książki "Uniwersus", ul. Belwederska 20/22 
(tel. 41-40-05); im. Stefana Zeromskiego, al. Gen. K. Swierczewskiego 119/123 
(tel. 20-46-28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Zurawia 1/3, 
przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z. roku 1988; 

poz'a Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z ostatnich 2 / lat: 
- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzęrlach wojewódzkich w: Białej 

Podlaskiej, Białymstoku, , Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Kielcach, Krośnie, Lesznie, 
Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Sie
radzu, Skierniewicach, Suwałkach, Tarnobrzegu, Włocławku, Wrocławiu oraz 
w Urzędach Miast Krakowa i Łodzi; . 

. - w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku, Bielsku
-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, 
Gdyni,' Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu,Katowi
cach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Legnicy; Lublinie, Łodzi, Nowym 
Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim,' Poznaniu, Radomiu, Rzeszo
wie, Słupsku, Szczecinie, Tarnowie. Toruniu, Wałbrzychu z siedzibą w Swid
nicy, Wrocławiu, Zamościu i Zielonej Górze. 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłan:ego 
zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 

00-979 Warszawa P-l. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów. 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-950 Warszawa, P-29, Al. Ujazdowskie 1/3. 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00-979 W arszawa , P-l, 
ul. Powsilj.ska 69/71, tel. 42-14-78 i 694-67-50. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
iW Zakładach Graficznych "Tamka", Za15:ład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3 . 
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