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punktu nr 4, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim i biegnie w linii ∏amanej wzd∏u˝ torów kolejowych
do punktu nr 1, od którego opis rozpocz´to.

VI. Podstrefa bielska

Obszar A — obr´b 16, gmina katastralna Stare Bielsko
i Dolne PrzedmieÊcie

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 w kie-
runku wschodnim do punktu granicznego nr 2 pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki nr 32/13 i dalej przez punkty granicz-
ne nr 3, 4 i 5 do punktu granicznego nr 6 pó∏nocnà gra-
nicà dzia∏ki nr 5/10, a nast´pnie za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowym i biegnie przez punkty graniczne nr 7,
8, 9, 10, 11, i dalej przez punkty graniczne nr 12 i 13 do
punktu nr 14 wschodnià granicà dzia∏ki nr 5/10, po
czym granica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i bie-
gnie przez punkty graniczne nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 i 23 do punktu granicznego nr 24 po∏udniowà grani-
cà dzia∏ki nr 5/10 i dalej w kierunku zachodnim przez
punkty graniczne nr 25, 26, 27 i 28 do punktu granicz-
nego nr 29 po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 32/13, nast´p-
nie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym przez punkt

graniczny nr 30 i biegnie dalej przez punkty graniczne
nr 31, 32, i dochodzi do punktu granicznego nr 1.

Obszar A1 — obr´b 17, gmina katastralna Dolne Przed-
mieÊcie i Komornice Âlàskie

Granica biegnie w kierunku wschodnim od punktu
granicznego nr 1 przez punkt graniczny nr 2 do punktu
granicznego nr 3 pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 2/7 i dalej
do punktu granicznego nr 4 przez punkty graniczne
nr 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu granicznego nr 10 pó∏nocnà
granicà dzia∏ki nr 3564/4, gdzie granica za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie przez punkty gra-
niczne nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 do punktu graniczne-
go nr 18 wschodnià granicà dzia∏ki nr 3564/4, gdzie gra-
nica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie przez
punkty graniczne nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28
do punktu granicznego nr 29 po∏udniowà granicà dzia∏-
ki nr 3564/4, i dalej w kierunku zachodnim przez punkt
graniczny nr 30 do punktu granicznego nr 31 po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki nr 2/7, gdzie granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym do punktu granicznego nr 32,
i dalej przez punkty graniczne nr 33, 34 i 35 dochodzi do
punktu granicznego nr 1.

832

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Dz. U. Nr 135,
poz. 906) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-

ni 122,6162 ha, po∏o˝onych na terenie miasta
Starachowice.”;

2) w § 2 w ust. 1 w pkt 1:
a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „podmiotowi go-

spodarczemu (zwanemu dalej «podmiotem»)”
zast´puje si´ wyrazem „przedsi´biorcy”,

b) lit. a) i b) otrzymujà brzmienie:
„a) na zakup i monta˝ fabrycznie nowych ma-

szyn i urzàdzeƒ przyj´tych przez przedsi´-
biorc´ do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na terenie strefy, zaliczonych, zgod-
nie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfi-
kacji Ârodków Trwa∏ych (KÂT) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1317), do grup 3—6 i 8 oraz Êrodków
transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasy-
fikacji, z wyjàtkiem samochodów osobo-
wych i innych samochodów o dopuszczalnej
∏adownoÊci nie przekraczajàcej 500 kg, a tak-
˝e na modernizacj´ lub wytwarzanie we w∏a-
snym zakresie tych urzàdzeƒ,

b) na zakup, budow´, rozbudow´ lub moderni-
zacj´ budynków i budowli po∏o˝onych na te-
renie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporzà-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
1999 r. w sprawie Klasyfikacji Ârodków Trwa-
∏ych (KÂT) (Dz. U. Nr 112, poz.1317), do gru-
py 1 podgrupy 10 rodzajów 101, 102, 104
oraz grupy 2 podgrupy 20, 21 i podgrupy 22
rodzajów 220, 223 i 224,”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na te-

renie strefy nast´pujàcych rodzajów dzia∏al-
noÊci gospodarczej:
1) us∏ug instalowania, napraw, konserwacji

i remontu maszyn i urzàdzeƒ wykorzysty-
wanych do prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
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spodarczej na terenie strefy oraz przed-
miotów osobistego u˝ytku,

2) robót budowlanych okreÊlonych w sekcji
F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug,
zwanej dalej «PKWiU»,

3) us∏ug w zakresie handlu hurtowego i deta-
licznego, naprawy pojazdów mechanicz-
nych, motocykli oraz artyku∏ów u˝ytku
osobistego i domowego, us∏ug hoteli i re-
stauracji, okreÊlonych w sekcjach
G i H PKWiU,

4) us∏ug transportowych, magazynowych
oraz ∏àcznoÊci, okreÊlonych w sekcji
I PKWiU,

5) us∏ug poÊrednictwa finansowego oraz
us∏ug zwiàzanych z nieruchomoÊciami,
wynajmem, naukà i prowadzeniem dzia∏al-
noÊci gospodarczej, okreÊlonych w sek-
cjach J i K PKWiU,

6) us∏ug w zakresie administracji publicznej,
obrony narodowej, obowiàzkowych
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, edukacji,
ochrony zdrowia i opieki spo∏ecznej,
us∏ug komunalnych, pozosta∏ych spo-
∏ecznych i indywidualnych us∏ug Êwiad-

czonych w gospodarstwach domowych,
us∏ug Êwiadczonych przez organizacje
i zespo∏y eksterytorialne, okreÊlonych
w sekcjach L—Q PKWiU.”;

4) w § 5 w ust. 1 wyrazy „podmiot gospodarczy” za-
st´puje si´ wyrazem „przedsi´biorc´”;

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienie od podatku dochodowego mo˝e

uzyskaç przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏al-
noÊç gospodarczà wy∏àcznie na terenie strefy,
a w przypadku osób prawnych — majàcy tak˝e
siedzib´ na terenie strefy.”;

6) u˝yty w rozporzàdzeniu w ró˝nych przypadkach
i liczbach wyraz „podmiot” zast´puje si´ u˝ytym
w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem
„przedsi´biorca”;

7) za∏àcznik do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 30 czerwca 2000 r. (poz. 832)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „STARACHOWICE”

Opisywany obszar specjalnej strefy ekonomicznej
„Starachowice”, zlokalizowany w pó∏nocnej cz´Êci
Starachowic, obejmuje swym zasi´giem nierucho-
moÊci gruntowe zabudowane, uwidocznione w ewi-
dencji gruntów w obr´bach nr 01 i 02, o ∏àcznej po-
wierzchni 122,6162 ha.

Obszar nr 1 — obr´b 01, arkusze map nr 1, 3, 6, 7, 9, 10,
11, 14, 15, 16.

Opis granicy rozpocz´to od punktu nr 00162 zloka-
lizowanego w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki o numerze
ewidencyjnym 163/4, wspólnego dla dzia∏ek oznaczo-
nych geodezyjnymi numerami 163/3, 162/5 i 162/6. Od
punktu nr 00162 granica biegnie w kierunku wschod-
nim do punktu nr 00163. Odcinek od punktu nr 00162
do punktu 00163 stanowi granic´ dzia∏ek o numerach
ewidencyjnych 162/5 i 163/4. Z punktu nr 00163 grani-
ca biegnie w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 00164,
w którym za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i biegnie w linii ∏amanej przez punkty nr 00165,
00166, 00167, 00168, 00169, 00170, 00171, 00172,
00173, 00174, 00175, 00176, 00177, 00178, 00179,
00180, 00181, 00182, 00183, 00184 do punktu nr 00185,
pó∏nocnà stronà toru próbnych jazd. Wy˝ej opisany
odcinek stanowi granic´ dzia∏ki nr 162/5 z dzia∏kà 
nr 162/6. Od punktu nr 00185, który jest punktem gra-
nicznym pomi´dzy dzia∏kami nr 3/1, 3/2, 162/5 i 162/6,
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do punktu nr
00186, na którym za∏amuje si´ w kierunku wschodnim

i od punktu nr 1107 przebiega linià prostà po∏udniowà
kraw´dzià ulicy Bugaj do punktu nr 4. Odcinek granicy
od punktu nr 00185 do punktu nr 1107 stanowi granic´
mi´dzy dzia∏kami nr 3/1 i 3/2. W punkcie nr 4 granica
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie przez
punkty nr 5, 1163 do punktu nr 1138. Odcinek granicy
od punktu nr 1107 do punktu nr 5 stanowi granic´ mi´-
dzy dzia∏kà nr 21/1 i dzia∏kami nr 20 i 21/2, a od punktu
nr 5 do punktu nr 1138 — granic´ mi´dzy dzia∏kà nr 28
i dzia∏kami nr 21/2 i 29. Od punktu nr 1138 za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie w linii ∏amanej przez
punkty nr 1111, 1112, 1136, 281, 280, 1228, 1189 do
punktu nr 1190. Wy˝ej opisany odcinek stanowi grani-
c´ dzia∏ek nr 162/4 i 162/3 z dzia∏kami nr 29, 21, 22, 24,
25. Od punktu nr 1190, który jest punktem granicznym
pomi´dzy dzia∏kami nr 162/3, 25, 27, 15 i 328, granica
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim prawà
stronà toru kolejowego o numerze ewidencyjnym
dzia∏ki 328 przez punkty nr 1211, 1219, 1221, 1223,
1224, 1227 do punktu nr 1191, nast´pnie za∏amuje si´
pod kàtem prostym w kierunku wschodnim do punktu
nr 1456. W punkcie nr 1456 granica za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i biegnie przez punkty 
nr 1595, 1591, 1462, 0137, 794, 795 do punktu nr 796,
stanowiàc granic´ mi´dzy dzia∏kami nr 329, 331, 381,
327/20, 327/18, 327/66 i 327/46.

Od punktu nr 796 granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie przez punkt graniczny nr 797 do
punktu nr 0136, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
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dniowym i biegnie przez punkty graniczne nr 1455 i
1442 do punktu nr 1166. Wy˝ej opisany odcinek stano-
wi granic´ mi´dzy dzia∏kà nr 327/19 a dzia∏kami 
nr 327/18, 332, 347, 350. Z punktu granicznego nr 1166
granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu 
nr 1157, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i przez punkty nr 792, 0275, 1156, 1155,
0276, 1137, 1113, 1096 biegnie do punktu nr 1095.
W punkcie nr 1095 granica za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowym i biegnie przez punkty nr 1454, 1452, 1449
do punktu nr 023. Odcinek granicy od punktu nr 1166
do punktu nr 023 stanowi granic´ mi´dzy dzia∏kami
ewidencyjnymi nr 327/19, 327/48, 327/49, 327/50, 727/7
i dzia∏kami nr 351/4, 352, 327/3, 724, 727/1. Od punktu 
nr 023 granica za∏amuje si´ w kierunku wschodnim
i biegnie do punktu nr 024, który jest punktem granicz-
nym dzia∏ek nr 727/3, 727/5, 729/20. Od punktu nr 024
granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie w linii ∏amanej przez punkty nr 1568, 1569, 1570,
1571 do punktu nr 1572.

Odcinek od punktu nr 024 do punktu nr 1572 stano-
wi granic´ mi´dzy dzia∏kami nr 729/20, 729/22 a dzia∏ka-
mi nr 729/5, 730, 732. W punkcie nr 1572 granica za∏amu-
je si´ w kierunku wschodnim i przez punkty nr 0155, 1573
biegnie do punktu nr 1574, gdzie pod kàtem prostym za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i przez punkty nr 1576,
2372, 1585, 1586 biegnie do punktu nr 1559, za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i przez punkty nr 1583 i 1584 bie-
gnie do punktu granicznego nr 2-30.

Od punktu nr 2-30 granica za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym i linià ∏amanà przez punkty 2-31, 2-32, 2-
-33 biegnie do punktu nr 1582. Opisany odcinek grani-
cy od punktu nr 1572 do punktu nr 2-30 stanowi grani-
c´ mi´dzy dzia∏kami nr 729/22, 729/11 i 734 a dzia∏kami
nr 732, 731, 730 i 733.

Od punktu nr 2-30 do punktu nr 1582 granica prze-
biega mi´dzy dzia∏kà nr 734 a granicà obr´bu nr 02,
prawà stronà ulicy Radomskiej. Od punktu nr 1582, któ-
ry jest punktem granicznym dzia∏ek nr 734 i 729/11 gra-
nica biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ granicy
obr´bu ewidencyjnego nr 01 i 02, ul. Radomskà linià ∏a-
manà przez punkty nr 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39,
2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46 do punktu nr 2-47
i stanowi granic´ ewidencyjnà dzia∏ek nr 729/16,
729/17, 729/18, 729/28, 729/24 i 3/2.

W punkcie nr 2-47 granica za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i przez punkty nr 0138, 0139
biegnie do punktu nr 1664, nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i przez punkty nr 1665 i 1666 bie-
gnie do punktu nr 1667, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym do punktu nr 0140. Odcinek od punktu nr 2-
-47 do punktu nr 0140 stanowi granic´ mi´dzy dzia∏ka-
mi nr 729/24 i 729/28 a dzia∏kami nr 742, 729/14, 740,
729/13. Nast´pnie w punkcie nr 0140 granica za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim i biegnie linià ∏amanà po po-
∏udniowej stronie muru oporowego przez punkty 
nr 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 do punktu nr 1043.

Odcinek granicy od punktu nr 0140 do punktu 
nr 1043 stanowi granic´ mi´dzy dzia∏kà nr 729/13 a dzia∏-
kami nr 729/28, 738/2 i 738/1. Od punktu nr 1043 granica
SSE biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim prawà

stronà drogi przez punkty nr 1738, 1739, 1741, 1745,
1746, 1747, 1749, 1751, 1764, 1765, 1766, 076 do punktu
nr 1767, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
przez punkt nr 1768 do punktu nr 1753, przecina drog´
dojazdowà i biegnie przez punkty nr 1763, 1762 do punk-
tu nr 1761, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i przez
punkty nr 1760, 1759, 1758, 019, 020, 0141, 0142, 0143
biegnie do punktu nr 0144. Odcinek granicy od punktu
nr 1043 do punktu nr 0144 stanowi granic´ mi´dzy dzia∏-
kami ewidencyjnymi nr 727/12, 727/13, 735/9, 735/8,
735/7, 735/6 a dzia∏kami nr 738/1, 727/3, 737/4, 727/9,
736, 735/1, 735/2 i 735/4. W punkcie granicznym nr 0144
granica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
przez punkty nr 1511, 1512, 1514 do punktu nr 1515. Od-
cinek od punktu nr 0144 do punktu nr 1515 jest granicà
mi´dzy dzia∏kà nr 728/4 a drogà o numerze 727/12. Od
punktu nr 1515 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym
linià ∏amanà po zachodniej kraw´dzi muru oporowego
przez punkty nr 0146, 0147, 0148, 0149 do punktu
nr 0150 i dalej linià prostà przez punkt nr 1518 do punk-
tu nr 0151, i dalej w kierunku zachodnim po∏udniowà
stronà drogi przez punkt nr 0152 do punktu nr 0153.

Odcinek granicy obszaru od punktu nr 1515 do
punktu nr 1518 jest granicà mi´dzy dzia∏kami nr 728/3
i 728/4, od punktu nr 1518 do punktu nr 0153 mi´dzy
dzia∏kà nr 727/11 a dzia∏kami nr 727/7 i 327/66.

Od punktu nr 0153 granica za∏amuje si´ pod kàtem
prostym w kierunku po∏udniowym i do punktu nr 0154
przebiega Êrodkiem drogi. W punkcie nr 0154 za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim do punktu nr 1620, nast´pnie
pod kàtem prostym za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wym i przez punkt nr 1618 biegnie do punktu nr 1251.
Odcinek od punktu nr 0153 do punktu nr 1251 jest grani-
cà mi´dzy dzia∏kà nr 727/11 a dzia∏kami nr 727/8, 726
i 725. Z punktu nr 1251 granica biegnie w kierunku za-
chodnim przez punkty nr 1250, 1245, 1244, 1243 do punk-
tu nr 697, nast´pnie za∏amuje si´ w punkcie nr 697 w kie-
runku po∏udniowym i przez punkt nr 696 biegnie linià
prostà do punktu nr 692, nast´pnie za∏amuje si´ w punk-
cie nr 692 pod kàtem prostym w kierunku zachodnim
przez punkt nr 583 do punktu nr 0147. Odcinek od punk-
tu nr 1251 do punktu nr 0147 stanowi granic´ dzia∏ek 
nr 725, 327/15 i 327/1 z dzia∏kami nr 327/58 i 327/33.

Od punktu nr 0147 granica biegnie w kierunku po-
∏udniowym zachodnià stronà dzia∏ki nr 327/52 przez
punkt nr 0149 linià prostà. W punkcie nr 0149 granica
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
linià ∏amanà punktami nr 1605, 1604, 1603, 1602, 1601,
1600, 1599, 1596, 1575, 1531, 1528, 1461, 1459 do punk-
tu nr 1765, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki nr 327/31 przez
punkty nr 1833, 1733, 1732 do punktu nr 1597. Od punk-
tu nr 1597 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim przez
punkt nr 1598 do punktu nr 0149, gdzie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 0150 i w punkcie
nr 0150 za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku za-
chodnim do punktu nr 0151, i przebiega po∏udniowà
granicà dzia∏ek nr 327/39, 327/38, 327/36 z dzia∏kami nr
327/45 i 327/44. Nast´pnie od punktu nr 0151 przebie-
ga linià prostà w kierunku zachodnim przez punkty nr
0152, 0153 do punktu nr 00155 i stanowi pó∏nocnà gra-
nic´ dzia∏ki nr 163/2 z dzia∏kà nr 163/4.
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W punkcie nr 00155 granica za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i przez punkty nr 00156, 00157, 00158, 00159,
00160, 00161 biegnie do punktu nr 00162, od którego roz-
pocz´to opis granicy specjalnej strefy ekonomicznej. Od-
cinek od punktu nr 00155 do punktu nr 00162 stanowi
granic´ mi´dzy dzia∏kà nr 163/3 a dzia∏kà nr 163/4.

Powierzchnia obszaru nr 1 wynosi 111,5662 ha.

Obszar nr 2 — obr´b 01, arkusz 2

Opis granicy rozpoczyna si´ od punktu nr 1090.
Jest to po∏udniowy naro˝nik dzia∏ki nr 5/1. Od punktu
nr 1090 przez punkty nr 1086, 1099 do punktu nr 1100
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym. W punkcie
nr 1100 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i linià ∏a-
manà punktami nr 1101, 1102, 1103, 1104 biegnie
pó∏nocnà kraw´dzià dzia∏ki nr 5/1. Na odcinku od
punktu nr 1090 do punktu nr 1104 granic´ stanowi
wschodnia i po∏udniowa linia rozgraniczajàca dzia∏-
k´ nr 4 b´dàcà w zarzàdzie Lasów Paƒstwowych
NadleÊnictwa Starachowice z dzia∏kà nr 5/1. Z punk-
tu nr 1104 granica biegnie w kierunku po∏udniowym
linià ∏amanà przez punkty nr 1094, 3, 2 do punktu
nr 1.

Odcinek granicy od punktu nr 1104 do punktu nr 1
stanowi granic´ mi´dzy dzia∏kami nr 5/1, 6/1 i 5/2, 6/2.
Nast´pnie od punktu nr 1 granica biegnie w kierunku
zachodnim linià prostà do punktu nr 1088, na którym
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i przez
punkt nr 1091 dochodzi do punktu nr 1090, od którego
rozpocz´to opis obszaru nr 2. Odcinek granicy od punk-

tu nr 1 do punktu nr 1090 stanowi granic´ ewidencyj-
nà dzia∏ek nr 7, 2 i 6/1, 5/1.

Powierzchnia obszaru nr 2 wynosi 2,0312 ha.

Obszar nr 3 — obr´b 02, arkusz 3

Opis granicy rozpocz´to od punktu nr 568, zlokalizo-
wanego w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki o numerze ewi-
dencyjnym 7/47, wspólnego dla dzia∏ek oznaczonych nu-
merami 7/56 i 6. Od punktu nr 568 granica biegnie w kie-
runku wschodnim przez punkt nr 560 do punktu 
nr 561. W punkcie nr 561 za∏amuje si´ pod kàtem prostym
w kierunku po∏udniowym do punktu nr 562, nast´pnie za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim do punktu nr 563.

Z punktu nr 563 granica biegnie w kierunku po∏u-
dniowym do punktu nr 564, na którym za∏amuje si´
w kierunku zachodnim do punktu nr 6224. Odcinek od
punktu nr 568 do punktu nr 6224 stanowi granic´ mi´-
dzy dzia∏kà nr 7/47 a dzia∏kà nr 6, b´dàcà w zarzàdzie
Lasów Paƒstwowych NadleÊnictwa Starachowice.

Od punktu nr 6224 granica biegnie linià ∏amanà
w kierunku pó∏nocnym przez punkty nr 6225, 6223,
6222, 6216, 6211, 6212, 6214, 6328, 6213, 6223, 6323,
6324, 6325, 6326, 570, 569 do punktu nr 568, od które-
go rozpocz´to opis granic obszaru nr 3.

Wy˝ej opisany odcinek stanowi granic´ mi´dzy
dzia∏kami nr 7/47, 7/46, 7/45, 7/44 a dzia∏kami nr 7/39,
7/38, 7/34, 7/35, 7/48, 7/56.

Powierzchnia obszaru nr 3 wynosi 9,0188 ha.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrze-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135,
poz. 907) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt. 1:
a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „podmiotowi go-

spodarczemu (zwanemu dalej «podmiotem»)”
zast´puje si´ wyrazem „przedsi´biorcy”,

b) lit. a) i b) otrzymujà brzmienie:

„a) na zakup i monta˝ fabrycznie nowych ma-
szyn i urzàdzeƒ przyj´tych przez przedsi´-
biorc´ do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na terenie strefy, zaliczonych, zgod-
nie z rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfi-
kacji Ârodków Trwa∏ych (KÂT) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1317), do grup 3—6 i 8 oraz Êrodków
transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasy-
fikacji, z wyjàtkiem samochodów osobo-
wych i innych samochodów o dopuszczalnej
∏adownoÊci nie przekraczajàcej 500 kg, a tak-
˝e na modernizacj´ lub wytwarzanie we w∏a-
snym zakresie tych urzàdzeƒ,

b) na zakup, budow´, rozbudow´ lub moderni-
zacj´ budynków i budowli po∏o˝onych na te-


