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ewid. nr 129) graniczàcà z dzia∏kami ewid. nr 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Z punktu nr 8 do punktu
nr 9 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim. Punkt nr 9 po∏o˝ony jest przy zachodniej kraw´dzi
ulicy Ks. Jana Ziei w naro˝niku dzia∏ki nr 15. Od punktu
nr 9 do punktu nr 10 granica biegnie w kierunku
wschodnim. Punkt nr 10 po∏o˝ony jest na styku ulicy Ks.
Jana Ziei (dzia∏ka ewid. nr 146) i ulicy Aleksego Grobic-
kiego (dzia∏ka ewid. nr 147/1). Od punktu nr 10 granica
biegnie do punktu nr 11 w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim. Punkt nr 11 po∏o˝ony jest przy po∏udniowej stronie
ulicy Aleksego Grobickiego (dzia∏ka ewid. nr 147/1). Od
punktu nr 11 do punktu nr 12 granica biegnie w kierun-
ku wschodnim po∏udniowà stronà ulicy Aleksandra
Grobickiego (dzia∏ki ewid. nr 147/1, 160/9 i 147/2) i przez
ulic´ Warszawskà (dzia∏ka ewid. nr 148) graniczàcymi
z dzia∏kami ewid. nr 1, 3, 4, 5, 6/1, 160/2, 7/1, 8, 9, 150, 41,
42/1, 42/3 i 42/2. W punkcie nr 12 granica zmienia swój
kierunek na po∏udniowo-wschodni i biegnie do punktu
nr 13 po∏o˝onego w odleg∏oÊci 11 m od zachodniej kra-
w´dzi ulicy Warszawskiej (dzia∏ka ewid. nr 148). Od
punktu nr 13 do punktu nr 14 granica biegnie prostoli-
nijnie w odleg∏oÊci 11 m od zachodniej kraw´dzi ulicy
Warszawskiej (dzia∏ka ewid. nr 148). W punkcie nr 14
granica zmienia swój kierunek na zachodni i biegnie do
punktu nr 15 po∏o˝onego w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 82/2.
Z punktu nr 15 do punktu nr 16 granica biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ dzia∏ki ewid. nr 82/2
graniczàcej z ulicà W∏adys∏awa Malawskiego (dzia∏ka
ewid. nr 151/3). Z punktu nr 16 do punktu nr 17 granica
biegnie w kierunku zachodnim po∏udniowà stronà ulicy
W∏adys∏awa Malawskiego (dzia∏ka ewid. nr 151/3) grani-

czàcà z dzia∏kami ewid. nr 82/2, 82/3, 82/1 i 81/2. Z punk-
tu nr 17 po∏o˝onego w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 80 grani-
ca zmienia swój kierunek na po∏udniowy i biegnie do
punktu nr 18 wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 81/2 i 81/1. Z punk-
tu nr 18 do punktu nr 19 granica biegnie w kierunku za-
chodnim wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 80, 79, 152 i 70.
W punkcie nr 19 po∏o˝onym w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 70
granica zmienia swój kierunek na po∏udniowo-zachodni
i biegnie do punktu nr 20 wzd∏u˝ dzia∏ki ewid. nr 70.
Z punktu nr 20 granica zmienia kierunek na zachodni
i biegnie do punktu nr 21 wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 70, 71,
160/6, 72/1 i 73/1. Z punktu nr 21 do punktu nr 22 grani-
ca biegnie prostolinijnie w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝
dzia∏ek ewid. nr 73/1, 66/1, 151/2, 35/1, 26/1, 149/2 i 15/1.
Punkt nr 22 po∏o˝ony jest w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 15/1.
Z punktu nr 22 do punktu nr 23 granica biegnie w kierun-
ku zachodnim wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 15/1, 16/1 i 17/1.
W punkcie nr 23 granica zmienia swój kierunek na po∏u-
dniowy i biegnie do punktu nr 24 prostolinijnie wzd∏u˝
dzia∏ek ewid. nr 18, 149/1, 24/1, 37/1, 151/1, 64/1, 75/1,
153/1 i 96/1. Z punktu nr 24 granica biegnie w kierunku
zachodnim do punktu nr 25 usytuowanego w naro˝u
dzia∏ki ewid. nr 102. W punkcie nr 25 granica zmienia po-
nownie swój kierunek na po∏udniowy i biegnie wzd∏u˝
dzia∏ki ewid. nr 102 do punktu nr 26. Z punktu nr 26 do
punktu nr 27 granica biegnie w kierunku zachodnim
wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 102 i 101. W punkcie nr 27 gra-
nica zmienia swój kierunek na pó∏nocno-zachodni i bie-
gnie do punktu nr 28 usytuowanego w naro˝u dzia∏ki
ewid. nr 101 przy wschodniej stronie ulicy Ks. Jana Ziei
(dzia∏ka ewid. nr 146). Z punktu nr 28 do punktu nr 1 gra-
nica biegnie w kierunku zachodnim ulicà Ks. Jana Ziei.

1178

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie po∏àczenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” i Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „˚arnowiec” w specjalnà stref´ ekonomicznà pod nazwà „Pomorska Specjalna Strefa Eko-

nomiczna”.

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lip-
ca 2001 r. w sprawie po∏àczenia Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Tczew” i Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„˚arnowiec” w specjalnà stref´ ekonomicznà pod na-
zwà „Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna”
(Dz. U. Nr 84, poz. 909) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni

348,37 ha po∏o˝one na terenie gminy Krokowa,

gminy Gniewino, gminy Tczew, gminy miasta
Tczew, gminy miasta Kwidzyn oraz gminy mia-
sta Starogard Gdaƒski.”;

2) szczegó∏owy opis granic i terenu pomorskiej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcy za∏àcznik
do rozporzàdzenia, otrzymuje brzmienie okreÊlone
w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwe-
stycyjnych — na obszarze, o który na podstawie niniej-
szego rozporzàdzenia zosta∏ powi´kszony teren strefy,
nie stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci  pomo-
cy publicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy
otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych
na dotychczasowym terenie strefy.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
(poz. 1178)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zlokalizo-
wana jest na gruntach o ∏àcznej powierzchni 348,37 ha
po∏o˝onych w województwie pomorskim na terenie
gminy Krokowa, gminy Gniewino, gminy Tczew, gmi-
ny Miasta Tczew, gminy Miasta Kwidzyn oraz gminy
Miasta Starogard Gdaƒski.

1. Teren ROKITKI zlokalizowany w gminie miejskiej
Tczew i gminie wiejskiej Tczew (42,3900 ha)

Teren zlokalizowany jest w po∏udniowo-zachodnim
rejonie miasta na dzia∏kach ewidencyjnych po∏o˝o-
nych w obr´bach: 

— dla terenów gminy miejskiej Tczew — obr´b 5, 

— dla terenów gminy wiejskiej Tczew — obr´b Rokit-
ki. 

Opis granic terenu 

W mieÊcie Tczewie poczàwszy od pkt 1, po∏o˝one-
go na styku granic dzia∏ki ewidencyjnej 165/15 z dzia∏-
kà ewidencyjnà 24, granica biegnie linià ∏amanà przez
punkty 2 i 3 wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 165/15
do punktu 4 i dalej po granicy dzia∏ki ewidencyjnej
165/9 do punktu 5 po∏o˝onego na styku z ulicà Rokickà
i dalej pó∏nocno-zachodnià stronà ulicy Rokickiej
wzd∏u˝ dzia∏ek ewidencyjnych 165/9, 165/7 i 165/6 do
pkt 6 po∏o˝onego na styku obr´bów ewidencyjnych —
miasto Tczew i wieÊ Rokitki, gmina Tczew. We wsi Ro-
kitki gmina Tczew granica biegnie od pkt 6 po granicy
dzia∏ek ewidencyjnych 117/4, 117/11, 117/2 i 117/6 z uli-
cà Tczewskà (przed∏u˝enie ulicy Rokickiej) poprzez pkt
7 do pkt 8. Nast´pnie po granicy dzia∏ek ewidencyjnych
117/6, 117/7, 117/10 i 117/9 z dzia∏kami ewidencyjnymi
120/5, 120/3 i 120/4 linià prostà do pkt 9 po∏o˝onego na
skraju drogi wewn´trznej — dzia∏ka ewidencyjna
116/2. Od pkt 9 biegnie granicà dzia∏ki ewidencyjnej
117/9 do pkt 10, przecina drog´ — dzia∏ka ewidencyjna
116/2 do pkt 11, skàd w linii prostej biegnie po granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 111 do pkt 12. Od pkt 12 biegnie
po granicy dzia∏ki ewidencyjnej 112/2 z dzia∏kà 111
przez pkt 13 do pkt 14 i dalej pó∏nocno-zachodnià stro-
nà drogi (dzia∏ka ewidencyjna 116/1) do pkt 15, nast´p-
nie skr´ca w kierunku pó∏nocnym i biegnie po granicy
z dzia∏kà 113 do pkt 16. 

Od pkt 16 biegnie po granicy dzia∏ek ewidencyj-
nych 112/2, 112/4, 109/1, 109/3 i 109/4 z torami PKP
przez pkt 17 do pkt 18, po∏o˝onego na granicy wsi Ro-
kitki z miastem Tczew. Dalej w mieÊcie Tczew biegnie

wzd∏u˝ granic dzia∏ek ewidencyjnych 23/30, 23/25,
23/24 i 23/23 od pkt 18 poprzez pkt 19 do pkt 20 le˝àce-
go na styku z ulicà Jagielloƒskà i dalej wzd∏u˝ dzia∏ek
ewidencyjnych 23/21 i 23/27 poprzez pkt 21 do pkt 22.
Od pkt 22 granica terenu biegnie po granicy dzia∏ki ewi-
dencyjnej 23/27 przez pkt 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do pkt
29 po granicy dzia∏ek 23/27 do pkt 30 po granicy dzia-
∏ek 23/28 i 23/27, a nast´pnie od pkt 30 po granicy dzia∏-
ki ewidencyjnej 165/15 do punktu wyjÊciowego 1. 

2. Teren CZATKOWY zlokalizowany w gminie miej-
skiej Tczew (70,3260 ha)

Teren zlokalizowany jest w pó∏nocno-wschodnim
rejonie miasta, na dzia∏kach ewidencyjnych po∏o˝o-
nych w obr´bie 2. 

Opis granic terenu 

Poczàwszy od pkt 1 po∏o˝onego na granicy dzia∏ki
ewidencyjnej 10/4 w rejonie skrzy˝owania ulic Czat-
kowskiej i Szkolnej granica terenu biegnie w kierunku
po∏udniowym wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej
10/4 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku zachodnim
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 10/4 do pkt 3,
a nast´pnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝
granic dzia∏ek ewidencyjnych 10/4 i 10/7 do pkt 4. Od
pkt 4 do pkt 5 granica terenu biegnie wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 10/7 w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim, a nast´pnie od pkt 5 w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim wzd∏u˝ dzia∏ek ewidencyjnych 10/7,
10/5 i 4/11 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 7 do pkt 7 i od pkt 7 w kierunku
po∏udniowym wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 7
do pkt 8, zmieniajàc swój kierunek na po∏udniowo-za-
chodni do pkt 9 wzd∏u˝ dzia∏ki ewidencyjnej nr 7. Od
pkt 9 do pkt 10 granica terenu biegnie wzd∏u˝ dzia∏ek
ewidencyjnych 7 i 6/6, a nast´pnie do pkt 11 i 12
wzd∏u˝ dzia∏ki ewidencyjnej 6/6. W pkt 12 granica
zmienia swój bieg w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝
dzia∏ki ewidencyjnej 7 do pkt 13 po∏o˝onego na grani-
cy dzia∏ek ewidencyjnych 7, 6/1 i 6/9. Od pkt 13 grani-
ca biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ek ewidencyjnych 6/1
i 4/11 do pkt 14 i od pkt 14 w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim wzd∏u˝ dzia∏ki ewidencyjnej 4/11 do pkt 15
po∏o˝onego na styku dzia∏ek ewidencyjnych 4/11
i 5/10, a nast´pnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 10/5 do pkt 16. Od
pkt 16 do pkt 20 poprzez pkt 17, 18 i 19 granica prze-
biega wzd∏u˝ dzia∏ek ewidencyjnych 10/7, 10/6 i 4/4.
Od pkt 20 do pkt 21 granica przebiega w kierunku po-

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´te-
go z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporzà-
dzenia zosta∏ powi´kszony teren strefy.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ styku dzia∏ek ewidencyj-
nych 10/6 i 6/7, a nast´pnie od pkt 21 wzd∏u˝ dzia∏ek
ewidencyjnych 10/7 i 10/8 do pkt 22. Od pkt 22 granica
przebiega w kierunku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝
dzia∏ki ewidencyjnej 10/8 do pkt 23 po∏o˝onego na sty-
ku dzia∏ek ewidencyjnych 10/8 i 18/4. Od pkt 23 grani-
ca biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 10/8
poprzez pkt 24 do pkt 25 na granicy dzia∏ki ewidencyj-
nej 19/3, z kolei wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej
19/3 w kierunku po∏udniowym do pkt 26 na granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 18/7, od pkt 26 wzd∏u˝ granic dro-
gi — dzia∏ki ewidencyjnej 18/7 z dzia∏kà ewidencyjnà
19/3 do pkt 27, z ulicà Czatkowskà do pkt 28 i z dzia∏kà
ewidencyjnà 18/6, od pkt 28 przez pkt 29 i 30 do pkt 31,
nast´pnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 19/4
z ulicà Czatkowskà do pkt 32. Od pkt 32 biegnie wzd∏u˝
granicy dzia∏ek ewidencyjnych 19/4 i 10/11 z ulicà Ret-
maƒskà do pkt 33, nast´pnie linià ∏amanà wzd∏u˝ gra-
nic dzia∏ek ewidencyjnych 10/11, 10/12, 10/15, 10/16
i 10/17 z dzia∏kà ewidencyjnà 26 do pkt 34 po∏o˝onego
na granicy z dzia∏kà ewidencyjnà 20 (ogródki dzia∏ko-
we) i dalej wzd∏u˝ tej dzia∏ki do pkt 35. Nast´pnie bie-
gnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ek ewidencyjnych 10/17
i 10/14 do pkt 37 poprzez pkt 36. Od pkt 37 granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ dzia∏ek
ewidencyjnych 10/8 i 14/1 do pkt 39 po∏o˝onego przy
ul. Malinowskiej na styku dzia∏ek ewidencyjnych 10/2
i 14/1. Od pkt 39 do pkt 40 granica biegnie w kierunku
pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewiden-
cyjnej 10/2 (cz´Êç ul. Malinowskiej),a nast´pnie od
pkt 40 do pkt 41 przecina ul. Malinowskà wzd∏u˝ grani-
cy dzia∏ki ewidencyjnej 10/2. Od pkt 41 do pkt 42 gra-
nica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝
granicy dzia∏ki ewidencyjnej 10/2 (cz´Êç ul. Malinow-
skiej) i dalej w kierunku pó∏nocnym po granicy dzia∏ki
ewidencyjnej 3 do pkt 43. Od pkt 43 do pkt 44 granica
przebiega w kierunku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝
granicy dzia∏ki ewidencyjnej 3, a nast´pnie od pkt 44
do pkt 45 w kierunku wschodnim wzd∏u˝ granic dzia-
∏ek ewidencyjnych 3 i 10/2, a nast´pnie od pkt 45 do
pkt 47 poprzez pkt 46 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim wzd∏u˝ dzia∏ki ewidencyjnej 10/2.
Od pkt 47 do punktu wyjÊciowego 1 poprzez pkt 48
granica terenu biegnie linià krzywà w kierunku
wschodnim wzd∏u˝ dzia∏ek ewidencyjnych 10/2, 10/3,
10/7 i 10/4. 

3. Teren KWIDZYN zlokalizowany w gminie miejskiej
Kwidzyn (9,77 ha)

Teren zlokalizowany jest w po∏udniowo-wschod-
niej cz´Êci miasta na dzia∏kach po∏o˝onych w obr´-
bach: 14, 16 i 17. Teren przedzielony jest linià kolejowà
biegnàcà od dworca kolejowego w Kwidzynie do
INTERNATIONAL PAPER — KWIDZYN S.A. 

Opis granic terenu

Poczàwszy od pkt 1, po∏o˝onego na styku granic
dzia∏ki ewidencyjnej 24/10 z dzia∏kà ewidencyjnà 24/9,
granica biegnie na po∏udnie linià ∏amanà wzd∏u˝
dzia∏ki ewidencyjnej 24/10 do pkt 2 po∏o˝onego na
styku dzia∏ki ewidencyjnej 24/10 z dzia∏kà ewidencyj-
nà 24/11 i dalej do pkt 3 po∏o˝onego na styku dzia∏ki
ewidencyjnej 24/11 z dzia∏kà ewidencyjnà 24/12. Od

pkt 3 biegnie granicà dzia∏ki ewidencyjnej 24/12 po-
przez pkt 4 do pkt 5 po∏o˝onego na styku dzia∏ki ewi-
dencyjnej 24/12 z dzia∏kà 25 i dalej wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 24/11 poprzez pkt 6 i 7 do pkt 8
po∏o˝onego na styku dzia∏ki ewidencyjnej 3/27 z dzia∏-
kà 24/10. Od pkt 8 biegnie po granicy dzia∏ki ewiden-
cyjnej 24/10 w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 9
po∏o˝onego na styku dzia∏ek 3/27 z dzia∏kà 24/17 i da-
lej po granicy dzia∏ki 24/17 poprzez pkt 10 do pkt 11
po∏o˝onego na styku granic dzia∏ki 24/20 z dzia∏-
kà 24/19. Od pkt 11 biegnie po granicy dzia∏ki ewiden-
cyjnej 24/20 w kierunku po∏udniowo-zachodnim do
pkt 12 i dalej granicà dzia∏ki ewidencyjnej 24/15 po-
przez pkt 13, 14, 15 do pkt 16 po∏o˝onego na styku
dzia∏ki 3/29 z dzia∏kà 5/45 (ulica Lotnicza) i dalej wzd∏u˝
ulicy Lotniczej w kierunku pó∏nocno-zachodnim do
pkt 17. Od pkt 17 biegnie po granicy dzia∏ki 24/15
w kierunku pó∏nocno-zachodnim poprzez punkty: 18
i 19 do pkt 20, po∏o˝onego na styku dzia∏ki 24/15
z dzia∏kà 24/19 i dalej wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 24/19 do
pkt 21 po∏o˝onego na styku dzia∏ki 24/19 z dzia∏-
kà 24/14. Od pkt 21 wzd∏u˝ granic dzia∏ek: 24/19, 24/17
i 24/10 biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim po-
przez punkty: 22 i 23 do punktu wyjÊciowego 1.

Po drugiej stronie linii kolejowej do
INTERNATIONAL PAPER — KWIDZYN S.A. poczàwszy
od pkt 24 granica biegnie w kierunku wschodnim do
pkt 25 po∏o˝onego na styku dzia∏ki 3/58 z dzia∏kà 2/8
(nieczynny tor kolejowy do Kisielic) i dalej po∏udniowà
stronà torów poprzez pkt 26 i 27 do pkt 28 po∏o˝onego
przy ul. Zielnej na styku dzia∏ki 3/58 z dzia∏kà 3/68 i da-
lej zachodnià stronà ulicy granica biegnie w kierunku
po∏udniowym do pkt 29 po∏o˝onego na styku dzia∏ki
3/58 z dzia∏kà 3/35. Od pkt 29 biegnie w linii ∏amanej do
pkt 30 po∏o˝onego na styku dzia∏ki 3/66 z dzia∏kà 3/47
i dalej po granicy dzia∏ek 3/47 i 3/49 w kierunku po∏u-
dniowym do pkt 31 po∏o˝onego przy ul. Zielnej na sty-
ku dzia∏ki 3/49 z dzia∏kà 3/50. Od pkt 31 granica biegnie
w kierunku po∏udniowym do pkt 32 i dalej w kierunku
zachodnim do pkt 33 po∏o˝onego na styku dzia∏ki 3/66
z dzia∏kà 3/43, gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowym
i biegnie poprzez pkt 34 do pkt 35 i dalej w kierunku za-
chodnim do pkt 36 po∏o˝onego na styku dzia∏ki 3/45
z dzia∏kà 3/51. Od pkt 36 granica biegnie wzd∏u˝ dzia∏ki
3/51 w kierunku po∏udniowym poprzez punkty: 37, 38
i 39 do pkt 40 po∏o˝onego przy torze kolejowym do
INTERNATIONAL PAPER — KWIDZYN S.A. na styku
dzia∏ki 3/51 z dzia∏kà 3/42. Od pkt 40 granica biegnie
wschodnià stronà toru kolejowego wzd∏u˝ dzia∏ki 3/21
w kierunku pó∏nocnym poprzez pkt 41, 42 i 43 do punk-
tu wyjÊciowego 24. 

Z terenu KWIDZYN wy∏àczone sà dzia∏ki o nume-
rach ewidencyjnych 3/59, 3/60 i 3/65 po∏o˝one we-
wnàtrz opisanego obszaru, których granica biegnie po-
czàwszy od pkt 44 po∏o˝onego na styku dzia∏ki 3/64
z dzia∏kà 3/65 w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ dzia∏ki
3/64 do pkt 45 po∏o˝onego na styku dzia∏ki 3/64 z dzia∏-
kà 3/59 i dalej w kierunku wschodnim po ∏uku kraw´˝-
nika do pkt 46. Od pkt 46 granica biegnie w kierunku
po∏udniowym wzd∏u˝ dzia∏ki 3/60 i 3/65 do pkt 47 po∏o-
˝onego na styku dzia∏ki 3/65 z dzia∏kà 3/66 i dalej w kie-
runku zachodnim do punktu wyjÊciowego 44. 
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4. Teren STAROGARD I zlokalizowany w gminie miej-
skiej Starogard Gdaƒski (2,9204 ha).

Teren zlokalizowany jest w centrum miasta Staro-
gard Gdaƒski, na dzia∏kach ewidencyjnych po∏o˝onych
w obr´bie 24.

Opis granic terenu

Poczàwszy od pkt 1 po∏o˝onego na granicy dzia∏ki
ewidencyjnej 83/5 w rejonie skrzy˝owania ulic Pelpliƒ-
skiej i Pomorskiej granica terenu biegnie w kierunku
wschodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 83/5 do pkt 2. Od
pkt 2 biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki 83/5 do punktu 3, a nast´pnie w kierunku
wschodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ek 82/4 i 82/6 do punk-
tu 4. Od punktu 4 do punktu 5 granica biegnie w kierun-
ku po∏udniowym wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 82/6. Od punk-
tu 5 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu
6 wzd∏u˝ granicy dzia∏ek 82/4  i 82/6. Od punktu 6 gra-
nica biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 81/3: w kierunku po-
∏udniowym do punktu 7, od 7 do 8 w kierunku zachod-
nim, od 8 do 9 w kierunku po∏udniowym, od 9 do 10
w kierunku zachodnim, od 10 do 11 w kierunku po∏u-
dniowym, od 11 do 12 w kierunku zachodnim, a na-
st´pnie — do punktu 13 po∏o˝onego na granicy dzia∏ki
z ulicà Pelpliƒskà — w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim. Od punktu 13 granica biegnie wzd∏u˝ ulicy Pel-
pliƒskiej na granicy z dzia∏kà 81/3 do punktu 14 w kie-
runku pó∏nocnym. Od pkt 14 granica biegnie wzd∏u˝
granicy z dzia∏kà 81/2 i 81/3 do punktu 15 w kierunku
pó∏nocnym. Od punktu 15 do punktu 16 granica bie-
gnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ granicy z dzia∏kà
81/3, od 16 w kierunku pó∏nocnym do punktu 17 wzd∏u˝
granicy z dzia∏kà 83/5, od punktu 17 do punktu 18 w kie-
runku zachodnim wzd∏u˝ granicy z tà samà dzia∏kà. Od
punktu 18 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym
wzd∏u˝ granicy z dzia∏kà 83/5 do punktu wyjÊciowego 1.

5. Teren STAROGARD II zlokalizowany w gminie miej-
skiej Starogard Gdaƒski (25,9522 ha)

Teren zlokalizowany jest w po∏udniowo-wschod-
niej cz´Êci miasta , na dzia∏kach ewidencyjnych po∏o-
˝onych w obr´bie 24 i 25.

Opis granic terenu

Od punktu 1 po∏o˝onego na styku dzia∏ki 10 z dzia∏-
kà 21/2 stanowiàcà ul. Jab∏owskà granica biegnie
w kierunku wschodnim do punktu 2 po granicy dzia∏ki
10, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
punktu 3 po granicy dzia∏ki 3/15. Od punktu 3 granica
biegnie w kierunku wschodnim do punktu 4 po grani-
cy dzia∏ki 3/15, nast´pnie skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i linià ∏amanà biegnie przez punkty 5 i 6 do
punktu 7 po granicy dzia∏ki 3/13. Od punktu 7 granica
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punktu
8, od punktu 8 granica biegnie do punktu 9 w kierunku
po∏udniowo-wschodnim, w punkcie 9 granica skr´ca
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu 10 po gra-
nicy dzia∏ki 3/13. Od punktu 10 granica biegnie w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim linià ∏amanà do punktu
11, w punkcie 11 granica skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i przechodzàc przez punkt 12 na grani-
cy dzia∏ek 3/13 i 3/15 biegnie do punktu 13 na granicy

dzia∏ki 3/15. Od punktu 13 granica biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim do punktu 14, nast´pnie skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu 15 na
granicy dzia∏ki 3/15. Od punktu nr 15 granica biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 16 na
granicy dzia∏ki 3/15, nast´pnie skr´ca w kierunku za-
chodnim do punktu nr 17 po granicy dzia∏ek 17/1 i 17/2,
z którego w kierunku pó∏nocno-wschodnim biegnie
wzd∏u˝ granicy z dzia∏kà nr 21/3 — ul. Jab∏owska do
punktu 18. Od punktu 18 granica biegnie w kierunku za-
chodnim wzd∏u˝ granicy z dzia∏kà 21/3 do punktu 19,
a nast´pnie w tym samym kierunku do punktu 20
wzd∏u˝ granicy z dzia∏kà 28. Od punktu 20 granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ granicy
z dzia∏kami 73 i 72 do punktu 21, a nast´pnie do punk-
tu 22 wzd∏u˝ granicy z dzia∏kà 38. W punkcie 22 grani-
ca skr´ca w kierunku wschodnim do punktu 23 wzd∏u˝
granicy z dzia∏kà 37, a nast´pnie skr´ca w kierunku po-
∏udniowym do punktu 24, biegnàc wzd∏u˝ granicy
z ul. Jab∏owskà — dzia∏kà 21/1. W punkcie 24 granica
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punktu
poczàtkowego 1.

6. Teren ˚ARNOWIEC zlokalizowany w gminie Kroko-
wa oraz gminie Gniewino (197,01 ha)

Teren zlokalizowany jest na dzia∏kach ewidencyj-
nych po∏o˝onych w obr´bach: ˚ARNOWIEC,
KARTOSZYNO i NADOLE.

Opis granic i terenu

Poczàwszy od pkt 1 zlokalizowanego na granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 199/13 (obr´b Kartoszyno) przy
po∏udniowej bramie wjazdowej na teren obszaru gra-
nica biegnie na zachód do pkt 2 na brzegu Jeziora ˚ar-
nowieckiego wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej
199/13 i 97/2, nast´pnie brzegiem jeziora wzd∏u˝ dzia∏-
ki ewidencyjnej 199/13 do pkt 3 na granicy dzia∏ki ewi-
dencyjnej 293/30 (obr´b Nadole). Od pkt 3 biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim, brzegiem jeziora,
wzd∏u˝ granic dzia∏ek ewidencyjnych 293/30 i 293/29
do pkt 4 na granicy z dzia∏kà ewidencyjnà 293/13. 

Od pkt 4 granica odchodzi od Jeziora ̊ arnowieckie-
go w kierunku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 293/13 i 199/74 do pkt 5, nast´pnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ granicy dzia-
∏ek ewidencyjnych 199/74 i 199/75 do pkt 6 na granicy
z dzia∏kà ewidencyjnà 199/30. Od pkt 6 biegnie w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ki
ewidencyjnej 199/75 i 293/15 do pkt 7, z kolei w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do pkt 8, nast´pnie w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim do pkt 9 zlokalizowanego
nad brzegiem jeziora na granicy dzia∏ek ewidencyjnych
293/15 i 293/22. Od pkt 9 granica biegnie brzegiem je-
ziora wzd∏u˝ granicy dzia∏ek ewidencyjnych 293/28
i 293/19 do pkt 10, nast´pnie od pkt 10 wzd∏u˝ granicy
obr´bu Kartoszyno do pkt 11 na granicy dzia∏ki ewiden-
cyjnej 199/96. Od pkt 11 biegnie w kierunku wschod-
nim wzd∏u˝ granic dzia∏ek ewidencyjnych 199/96, 36/5,
35/5 i 9/9 do pkt 12, przecinajàc na wysokoÊci dzia∏ki
ewidencyjnej 35/5 drog´ asfaltowà w kierunku wsi
Lubkowo. Od pkt 12 biegnie w kierunku po∏udniowym
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 9/9 do pkt 13, na-
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st´pnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 197 w kie-
runku wschodnim do pkt 14, z kolei w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim do pkt 15 na granicy dzia∏ki ewi-
dencyjnej 50/3. Od pkt 15 biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏-
ki ewidencyjnej 50/3 do pkt 16, nast´pnie wzd∏u˝ grani-
cy dzia∏ki ewidencyjnej 50/3 do pkt 17, z kolei w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim do pkt 18 — na granicy
z dzia∏kà ewidencyjnà 197. Od pkt 18 biegnie wzd∏u˝
granicy dzia∏ki ewidencyjnej 197 do pkt 19 na granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 204, nast´pnie od pkt 19 w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim do pkt 20 — na granicy
z dzia∏kà ewidencyjnà 50/5. Od pkt 20 biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewi-
dencyjnej 50/5 do pkt 21, od pkt 21 w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyj-
nej 204 do pkt 22 na granicy z dzia∏kà ewidencyjnà
198/11 i od pkt 22 w kierunku pó∏nocno-wschodnim
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 198/11 do pkt 23.
Od pkt 23 biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 198/11 do pkt 24,
nast´pnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
pkt 25, z kolei zgodnie z granicà dzia∏ki ewidencyjnej
198/11 do pkt 26 i od pkt 26 w kierunku wschodnim
wzd∏u˝ granicy dzia∏ek ewidencyjnych 198/26 i 198/24
do pkt 27, z kolei zgodnie z granicà dzia∏ki ewidencyj-
nej 198/25 do pkt 28, nast´pnie do pkt 29. Od pkt 29 bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ grani-
cy dzia∏ki ewidencyjnej 198/25 do pkt 30 na granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 198/22 i nast´pnie wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 198/22 do punktu 31 na granicy
z dzia∏kà ewidencyjnà 24/6,z kolei w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ek ewidencyjnych
24/6 i 25/4 do pkt 32, nast´pnie od pkt 32 w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim do pkt 33 na granicy dzia∏ek ewi-
dencyjnych 26/8 i 198/22, z kolei od pkt 33 do pkt 34 le-
˝àcego na granicy dzia∏ek ewidencyjnych 198/22
i 198/7, nast´pnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej
198/22 do pkt 35 na granicy z dzia∏kà ewidencyjnà 205
(droga), nast´pnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej
205 w kierunku po∏udniowo-wschodnim do pkt 36 na
granicy dzia∏ki ewidencyjnej 67/4. Od pkt 36 biegnie
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 67/4 do pkt 37, na-

st´pnie przecinajàc drog´ asfaltowà do wsi Ty∏owo do
pkt 38 na granicy z dzia∏kà ewidencyjnà 199/51. Od
pkt 38 biegnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 199/37 do pkt 39 na granicy dzia-
∏ek ewidencyjnych 199/36, 199/37 i po∏udniowego skra-
ju dzia∏ki ewidencyjnej 206 (drogi), z kolei w kierunku
po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowego skraju
drogi (dzia∏ki ewidencyjnej 206) do pkt 40 na granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 199/39. Od pkt 40 biegnie w kie-
runku po∏udniowym do pkt 41, nast´pnie wzd∏u˝ dzia-
∏ek ewidencyjnych 199/47 i 199/48 do pkt 42 na granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 104/2, z kolei wzd∏u˝ granicy dzia∏-
ki ewidencyjnej 104/2 do pkt 43 i od pkt 43 w kierunku
po∏udniowo-zachodnim do pkt 44, nast´pnie wzd∏u˝
granicy dzia∏ki ewidencyjnej 104/2 do pkt 45, z kolei
w kierunku zachodnim do pkt 46. Od pkt 46 biegnie
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 199/47 do pkt 47,
nast´pnie w kierunku zachodnim do pkt 48, z kolei
w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt 49 i nast´p-
nie w kierunku zachodnim do pkt 50 na granicy dzia∏ki
ewidencyjnej 199/46 i 102/2 i od pkt 50 w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim do pkt 51, na granicy dzia∏ek ewi-
dencyjnych 102/2 i 102/3, z kolei do pkt 52 i nast´pnie
w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt 53 na grani-
cy z dzia∏kà ewidencyjnà 87. Od pkt 53 biegnie wzd∏u˝
granicy dzia∏ki ewidencyjnej 87 poprzez pkt 54 i 55 do
pkt 56,z kolei w kierunku po∏udniowo-zachodnim do
pkt 57 na granicy dzia∏ki ewidencyjnej 89 i od pkt 57
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 89 poprzez pkt 58,
59 do pkt 60 na granicy z dzia∏kà ewidencyjnà 102/2. Od
pkt 60 biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 90
do pkt 61, nast´pnie wzd∏u˝ dzia∏ki ewidencyjnej 91/5
do pkt 62, z kolei wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej
199/73 do pkt 63 na granicy dzia∏ki ewidencyjnej 199/27
i od pkt 63 wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyjnej 199/27
do pkt 64 i od pkt 64 wzd∏u˝ granicy dzia∏ki ewidencyj-
nej 199/73 do pkt 65. Od pkt 65 biegnie wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 99/1 do pkt 66 na granicy dzia∏ki
ewidencyjnej 207 (wschodnim skraju drogi), nast´pnie
przecinajàc dzia∏k´ ewidencyjnà 207 (drog´) do pkt 1
(pkt wyjÊciowego) na granicy dzia∏ki ewidencyjnej
199/13.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia wa∏brzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wa∏brzy-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46,

poz. 290, z 1999 r. Nr 53, poz. 556 i z 2001 r. Nr 31,
poz. 355)  wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 473,8034 ha, po∏o˝onych na terenie miasta
Wa∏brzych, miasta gminy Nowa Ruda, miasta
gminy K∏odzko, miasta Dzier˝oniów, gminy
Jelcz-Laskowice i gminy ˚arów.”;


