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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 października 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i z 1997 r. Nr121, poz. 770) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej 
strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. Nr 107, poz. 526 
i z 1997 L Nr 120, poz. 757) wprowadza się następują
ce zmiany: 

1)w § 1 ust, 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzch
ni 627,10 ha połoźonych na terenie miasta Mie
lec.", 

2) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) wyroby wytworzone na terenie strefy - wyro
by uzyskane w wyniku wytworzenia, przetwo
rzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli war
tość, pomniejszona o podatek od towarów 
i usług, wszystkich użytych do ich wytworzenia 
materiałów wytworzonych poza strefą oraz 
usług wykonanych poza jej terenem nie prze
kracza 70% przychodów uzyskanych z ich 
sprzedaży pomniejszonych o podatek od towa
rów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3," 

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia na końcu skre
śla się zdanie w brzmieniu: "Ogólny obszar terenu 
SSE wynosi 574,8580 ha" i dodaje się tekst 
w brzmieniu: 

"Obręb Mielec-Cyranka: 

Począwszy od pkt nr 75 zlokalizowanego na połu
dniowo-zachodnim narożniku działki 951/2 granica bie
gnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty 
o numerach od 76 do 113. Punkty te stanowią linię wy
właszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego 
Potok. W pkt nr 113 granica skręca w kierunku wschod
nim i biegnie poprzez pkt nr 114 do pkt nr 115 wzdłuż 
połudoibwej krawędzi działki 507/2. W pkt nr 115 gra
nica skręca na południe i biegnie linią łamaną poprzez 
punkty o numęrach od 116 do 144. Wterenie punkty te 
stanQ~ią zachqdnią krawędź drogi polnej - działka 

1012 na styku z d?iałkami: 508/6, 508/4, 509/2, 432/2, 
433/2, 434/2, 510, 511, 537/2, 439, 440/2, 441/2, 1247, 
444/2, . 4,49/2, 446/2, 447/4, 447/6, 448/2, 942/2, 943/2, 
944, 945/2,1946/2, ,9;47, 948/2, 949/2, 950/2, 951/2. W pkt 
nli 144 pQłc;>żonym na południowo-wschodnim naroż
niku , dj1:iQłki 951/2 granica skręca na zachód i biegnie 
połl;Jdfl-i9wą ·granioą~ działki 951/2 do pkt nr 75, od któ
rego opis rozpoczęto. 

Począwszy od pkt nr 145 zlokalizowanego na połu
dniowo-zachodnim narożniku działki 497/2 granica bie
gnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty 
o numerach 146, 147, 148. Punkty te stanowią linię wy
właszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego 
Potok. W pkt nr 148 granica skręca w kierunku wschod
nim i biegnie poprzez pkt nr 149 do pkt nr 150 wzdłuż 
północnej granicy działki 491/2. W pkt nr 150, który 
w terenie stanowi północno-wschodni narożnik działki 
491/2, granica skręca na południe i biegnie linią łama
ną poprzez punkty o numerach od 151 do 157. W tere
nie punkty te stanowią zachodnią krawędź drogi polnej 
- działka 1216/2 na styku z działkami: 491/2, 492/2, 
493/2, 494/2, 495/2, 496/2 i 497/2. W pkt nr 157, który w 
terenie stanowi południowo-wschodn i narożnik działki 

497/2 granica skręca na zachód i biegnie południową 
granicą działki 497/2 do pkt nr 145, od którego opis 
rozpoczęto. 

Począwszy od pkt nr 158 zlokalizowanego na połu
dniowo-zachodnim narożniku działki 1236 granica bie
gnie w kierunku północnym poprzez punkty o nume
rach od 159 do 164. W terenie punkty te stanowią 
wschodni brzeg rowu melioracyjnego-działka 1217/2 
na styku z działkami: 1236, 1235, 1234, 1233, 1232 
i 1231 . Od pkt nr 164 granica skręca w kierunku północ

no-wschodnim i biegnie poprzez punkty o numerach 
od 165 do 175. W terenie punkty te stanowią wschod
ni brzeg rowu melioracyjnego - działka 1217/2 na sty
ku z działkami: 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225/2, 
1225/1, 1224, 1223, 1222, 1221 i 1220. W pkt nr 176, 
który w terenie stanowi północno-zachodni narożnik 
działki 1220, granica skręca na zachód i biegnie do pkt 
nr 177, który w terenie stanowi południowo-zachodni 
skraj drogi stanowiącej działkę 1216/4. Od pkt nr 177 
granica biegnie na północ wzdłuż zachodniego skraju 
ww. drogi do pkt nr 178. W pkt nr 178 granica skręca na 
wschód północną stroną rowu 1217/3 i biegnie przez 
pkt nr 179 do pkt nr 180. Od pkt nr 180, który w terenie 
stanowi północno-zachodni skraj rowu melioracyjne
go, granica biegnie na wschód północną krawędzią 
tego rowu przez pkt o numerach 181, 182, 183 i jest 
zarazem granicą obrębu. W skład ww. rowu wchodzą 
działki 1219/1, 1218/5, 1218/3, 1218/6, 1218/4. W pkt 183 
granica skręca na południowy zachód i biegnie w linii 
prostej do pkt nr 184. Linia ta rozgranicza tereny 
działek: 1219/2, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225/1, 
1225/2, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 
1234, 1235 i 1236 od terenów PGL - Nadleśnictwo 
Mielec i jest zarazem granicą obrębu. W pkt nr 184, któ
ry w terenie stanowi południowo-wschodni narożnik 
działki 1236, granica skręca na zachód i biegnie połu 
dniową granicą ww. działki do pkt nr 158, od którego 
opis rozpoczęto. 
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Począwszy od pkt nr 185 zlokalizowanego na połu
l " 'wc zachodnim naroż n iku dzi ałki 455/2 granica bie
l:I 'lIt: w kie runku północno-wschodnim w linii prostej 
do pkt nr 186, który w terenie stanowi północ,no-za
chodni narożnik d z iałki 451 /2, Lin ia łącząca ww. pkt sta
nowi l in i ę , . .. ",:ł 8SI(':C'II !" \'. ,1 p(~ ci ros 'Pllenie rowu 
melioracyjnego Potok. VV fJ lI.l nr 186 granica skręca na 
wschód i biegnie do pkt nr 178 wzdłuż północnej gra
nicy działki 451/2, która stanowi zarazem granicę obrę
bu. W pkt 178, który w terenie stanowi północno-za
chodni narożnik działki 451/2, granica skręca na połu
dnie i biegnie przez pkt nr 177 do pkt nr 187. W pkt 
nr 187, który w terenie stanowi południowo-wschodni 
narożnik działki 455/2, granica skręca na zachód i bie
gnie południową granicą ww. działki do pkt nr 185, od 
którego opis rozpoczęto. 

Obręb Mielec-Chorzelów 

Począwszy od pkt nr 188 zlokalizowanego na połu
dniowo-zachodnim narożniku działki 1220/33 granica 
biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 
189 do pkt nr 190. W terenie punkty te stanowią 
wschodni brzeg kanału melioracyjnego Potok. Od pkt 
190, który w terenie stanowi północno-zachodnie naro
że działki 1224/8, granica skręca na południowy 
wschód i biegn ie linią łamaną przez punkty o nume
rach od 191 do 206. Od pkt nr 206 granica biegnie da
lej do pkt nr 182. Linia ta stanowi granicę obrębów Mie
lec-Chorzelów i Mielec-Mościska. Od pkt nr 182 grani
ca skręca na zachód i biegnie przez pkt nr 181, 180, 179, 
178, 186 do pkt 188, od którego opis rozpoczęto. Punk
ty te opisane były w obrębie Mielec-Cyranka. 

Obręb Mielec-Mościska 

Począwszy od pkt nr 190 zlokalizowanego na po
łudniowo-zachodnim narożniku działki 1248/9 grani
ca biegnie w kierunku północno-wschodnim przez 
punkty nr 207 i 208 do pkt nr 209. Punkt ten w terenie 
stanowi północny narożnik działki 1246/165. W pkt 
209 granica skręca na północ i biegnie do pkt nr 210 
wzdłuż zachodniego brzegu rowu działka 

1246/217. W pkt 210 granica skręca na wschód i bie
gnie do pkt 211, który leży w terenie u zbiegu granic 
działek 1246/203,1246/76 - droga i 1246/217 - rów. 
W pkt nr 211 granica skręca na południowy wschód 
i biegnie przez pkt nr 212, 213 i 214 do pkt nr 215 
wzdłuż południowego skraju drogi 1246/79. Od pkt nr 
215 granica biegnie do pkt 216 południowym skrajem 
drogi - działka 1320/3. W pkt 216, który wterenie sta
nowi północno -wschodni narożnik działki 1246/112, 
granica skręca na południe i biegnie linią prostą do 
pkt nr 217 wzdłuż wschodnich granic działek: 
1246/112, 1246/110, 1246/77, 1246/76, 1246/73, 
1246/15,1246/18,1246/72,1246/69,1246/22,1246/23, 
1246/68, 1246/128, 1246/60, 1246/59, 1246/30, 
1246/31, 1246/52, 1246/34, 1246/35, 1246/192, 
1246/191, 1246/186, 1246/185, 1246/178, 1246/177, 
1246/174, 1248/4,1248/13,1248/14 i 1248/17. W pkt nr 
217 granica skręca na północny zachód i biegnie d9 
pkt nr 183 środkiem rowu melioracyjnego --:-działki:l 
1248/7. Od pkt nr 183 granica biegnie dalej pr;z:ez pkt 
182, 206, 205,204,203,202,201,200, 199, 198,197<, 

196, 195, 194, 193, 192, 191 do pktnr 190, od któręgo 
opis rozpoczęto . 

Przebieg granicy pomiędzy ww. punktami opisano 
w Obrębie Mielec-Chorzelów. 

Począwszy od pkt nr 218 zloKallzowdnego na połu
dniowo-zachodnim narożniku działki 1246/158gral')ica 
biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 
nr 219 do pkt 220. W terenie punkty te stanowią linię . 
wywłaszczenia pod poszerzenie rowu Potok. W pkt 220 
kończy się linia wywłaszczenia i granica skręca na ,za
chód do pkt nr 221 położonego na brzegu rowu Potok 
stanowiącego działkę 1246/83. Od pkt nr 22.1 granica, 
biegnie przez pkt nr 222 do pkt nr 223 wzdłuż wschod
niego brzegu ww. rowu. W pkt nr 223, który vV terenie 
stanowi północno-zachodni narożnik działki 1490, gra
nica skręca na wschód i biegnie do pkt nr 39 wzdłuż 
ogrodzenia będącego jednocześnie granicą lotniska. 
W pkt 39, który w terenie stanowi północno-wschodni 
narożnik działki 1490, granica skręca na południowy 
zachód i biegnie w linii prostej do pkt nr 224 i dalej do 
pkt 225 wzdłuż północno-zachodniego skraju drogi -
działka 1246/79 na styku z następującymi działkami: 
1490, 1246/5, 1246/8, 1246/132, 1246/134, 1246/136, 
1246/138, 1246/140, 1246/17 i 1246/144. W pkt nr 225 
granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnego 
skraju drogi 1246/79 do pkt nr 218, od którego opis 
rozpoczęto. 

Począwszy od pkt nr 226 zlokalizowanego na połu
dniowo-zachodnim narożniku działki 1246/110 granica 
biegnie w kierunku północno-wschodnim pr~ez pkt nr 
227 i 228 do pkt nr 229 wzdłuż krawędzi drogi 1246/79 
na styku z następującymi działkami: 1246/100, 
1246/101, 1246/104, 1246/105, 1246/107, 1246/10, 
1246/7, 1246/6 i 1491. W pkt nr 229, który w terenie 
stanowi północno-zachodni narożnik , działki 1491, 
granica skręca na południowy wschód i biegnie w linii 
prostej do pkt nr 230 wzdłuż granicy działki 1491 z 
drogą -1246/79. W pkt 230 granica skręca na południe 
i biegnie poprzez pkt 231 do pkt nr 232, który leży w 
terenie u zbiegu granic działek 1246/6, 1317/1 i 1320/3 
- droga. W pkt nr 232 granica skręca na zachód i 
biegnie północnym skrajem drogi 1320/3 do pkt nr 226, 
od którego opis rozpoczęto . 

Obręb Mielec-Mościska I 

Począwszy od pkt nr 71 zlokalizowanego na 
północno-zachodnim narożniku 'działki 1246/16 granica 
biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia 
lotniska do pkt nr 233. W pkt nr 233, który leży na zbiegu 
granic działek 1243/28, 1246/83 - rów Potok i 6 -
Lotnisko, granica skręca na południowy zachód i 
biegnie wzdłuż brzegu rowu Potok do pkt nr 236. W pkt 
nr 236 granica skręca na zachód i biegnie linią łamaną 
przez pkt o numerach 235, 234 do pkt nr 74 wzdłuż 
południowych granic działek 1243/28, 1243/29, 1243/30, 
1243/31 i 1243/32. W pkt nr 74 granica skręca na północ 
i biegnie do pkt nr 73 wzdłuż zachodniej granicy działki 
1243/32. W pkt nr 73 granica skręca na południowy 
zachód i biegnie do pkt nr 72. W ~kt nr 72 granica skręca 
na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 
1243/16 do pkt nr 71, od którego opis rozpoczęto. 
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Obręb Mielec Przemysłowy 

Począwszy od pkt nr 40 granica biegnie wzdłuż 
ogrodzenia lotniska do pkt nr 71. W pkt nr 71 granica 
skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej 
granicy działki nr 5 do pkt nr 72. 

W pkt nr 72 granica skręca na północny wschód i 
biegnie do pkt nr 73. W pkt 73 granica skręca na 
południe i biegnie do pkt nr 74 wzdłuż wschodniej 
granicy działki nr 5. W pkt nr 74 granica skręca na 
wschód i biegnie linią łamaną przez pkt o numerach 
234, 235 do pkt 236 położonego na brzegu rowu 
Potok. W pkt nr 236 granica skręca na południe i 
biegnie do pkt nr 237 wzdłuż zachodniego brzegu 
rowu Potok. W pkt nr 237 granica skręca na zachód i 

biegnie do pkt nr 44. Od pkt nr 44 granica biegnie 
poprzez pkt o numerach 43, 42, 41 do pkt nr 40, od 
którego opis rozpoczęto. Przebieg granicy od pkt nr 
44 do pkt nr 40 umieszczony jest w pierwszym opisie 
granic niniejszego załącznika. * 

Ogólny obszar terenu SSE EURO-PARK MIELEC 
wynosi 627,10 ha." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 

* Dz. U. z 1995 r. Nr 107, poz. 526. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 pażdziernika 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz 
zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań 

własnych. 

Na podstawie art. 53d pkt 1 i 2 ustawy budżetowej 
na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 
106 i Nr 80, poz. 510) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lip
ca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obsza
rze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania 
i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin 
na finansowanie bieżących zadań własnych (Dz. U. 

Nr 82, poz. 528, Nr 87, poz. 547, Nr 97, poz. 594, Nr 102, 
poz. 645 i Nr 108, poz. 699) załącznik do rozporządzenia 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniej
szego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Belka 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 października 1997 r. (poz. 915) 

WYKAZ GMIN, NA OBSZARZE KTÓRYCH WYSTĄPIŁA POWÓDŹ 

Lp. Województwo Gminy 

1 2 3 

1 bielskie I. gminy miejskie: 
1. Oświęcim 
2. Sucha Beskidzka 
3. Szczyrk 
4. Ustroń 
5. Żywiec 

II. gminy: 
1. Andrychów 
2. Brenna 
3. Brzeźnica 
4. Buczkowice 
5. Budzów 
6. Chełmek 




