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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia warmiƒsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994r. 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
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia warmiƒsko-
-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.
Nr 135, poz. 909, z 1999 r. Nr 8, poz. 69 i z 2001 r. Nr 30,
poz. 338) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

ni 372,1 ha po∏o˝onych na terenie gminy mia-

sta Bartoszyce, gminy Dobre Miasto, gminy
Bartoszyce, gminy Szczytno, gminy miasta El-
blàg, gminy miasta Pas∏´k.”;

2) szczegó∏owy opis granic i terenu warmiƒsko-ma-
zurskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowià-
cy za∏àcznik do rozporzàdzenia, otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozpo-
rzàdzenia. 

§ 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
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz.1180)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU WARMI¡SKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Bartoszyce

Obr´b 1 m. Bartoszyce — dzia∏ki nr 41/6 i 48/9

W sk∏ad kompleksu wchodzà dwie dzia∏ki o nume-
rach 41/6 i 48/9 o ∏àcznej powierzchni 2,4034 ha, po∏o-
˝one przy drodze krajowej nr 51 prowadzàcej do przej-
Êcia granicznego z Rosjà w Bezledach (ul. Genera∏a Be-
ma), i rozciàgajàce si´ w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim ok. 250 m od wymienionej drogi.

Po∏udniowo-wschodnia granica kompleksu rozpo-
czyna si´ od punktu granicznego 1587 le˝àcego na
wschodniej kraw´dzi ul. Genera∏a Bema (drogi krajo-
wej nr 51). Z niego granica kompleksu przebiega pó∏-
nocnym skrajem dzia∏ki 41/3 o d∏ugoÊci 100,14 m do
punktu 1585, gdzie za∏amuje si´ lekko w kierunku po∏u-
dniowym, biegnàc dalej pó∏nocnà granicà dzia∏ki 43/1
przez punkty 1586, 1598 do punktu 1594. W tym punk-
cie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym pod kàtem zbli-
˝onym do prostego w kierunku punktu 1613, gdzie po
125,71 m w punkcie 1595 u zbiegu dzia∏ki 48/9 i dzia∏ki
48/4 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i biegnie linià ∏amanà przez punkt 1596 do 1597 b´dà-
cego pó∏nocnà kraw´dzià dzia∏ki 48/9. W tym punkcie
granica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim, biegnàc li-
nià prostà do punktu 1581 b´dàcà w ca∏oÊci pó∏nocnà
granicà dzia∏ki 48/9. Dalej za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim pod kàtem zbli˝onym do proste-
go i biegnie do punktu 1580 i dalej linià prostà b´dàcà
pó∏nocnà kraw´dzià dzia∏ki nr 41/6 przez punkty 1584,
1434, 1433 do punktu 1432. Z tego punktu biegnie pro-
sto w kierunku po∏udniowo-wschodnim kraw´dzià ul.
Genera∏a Bema do punktu poczàtkowego 1587 i stano-
wi zachodnià kraw´dê dzia∏ki 41/6.

Obr´b 1 m. Bartoszyce — dzia∏ki nr 59 i 60

W sk∏ad kompleksu wchodzà dwie dzia∏ki o nume-
rach 59 i 60 o ∏àcznej powierzchni 5,4629 ha, po∏o˝one
przy drodze krajowej nr 51 prowadzàcej do przejÊcia gra-
nicznego z Rosjà w Bezledach (ul. Genera∏a Bema), i roz-
ciàgajàce si´ przy drodze na d∏ugoÊç 297,47 m. Po∏udnio-
wo-wschodnia granica kompleksu rozpoczyna si´ od
punktu granicznego 631 le˝àcego na wschodniej kraw´-
dzi ul. Genera∏a Bema. Z niego granica przebiega po∏u-
dniowym skrajem granicy dzia∏ki numer 60 w kierunku
wschodnim do punktu 1365. W tym punkcie granica za-

∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego i biegnie li-
nià prostà przez punkt 1364 w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do punktu 635 le˝àcego na pó∏nocnym skraju
drogi polnej do wsi Dàbrowa. Od tego miejsca za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim, przebiegajàc po∏udniowà kra-
w´dzià polnej drogi do punktu 636. Dalej za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie linià pro-
stà b´dàcà kraw´dzià ul. Genera∏a Bema przez punkt 632
dochodzàc do punktu poczàtkowego 631, stanowiàc po-
∏udniowo-zachodnià granic´ kompleksu.

Obr´b 3 m. Bartoszyce — dzia∏ka nr 112/3

Teren po∏o˝ony w obr´bie 3 miasta Bartoszyce przy
ul. Bema 27 w sàsiedztwie drogi krajowej nr 51 Olszty-
nek — Granica Paƒstwa. Obejmuje zabudowanà dzia∏-
k´ nr 112/3 o pow. 0,6062 ha — KW 21890. Posiada ure-
gulowany stan prawny i stanowi w∏asnoÊç powiatu
bartoszyckiego.

Pó∏nocna granica terenu rozpoczyna si´ od punktu
granicznego 3-586, po∏o˝onego na górnej kraw´dzi
skarpy nad rzekà ¸ynà, stanowiàcego punkt zbiegu
trzech dzia∏ek, tj. nr 114 — rz. ¸yna, 112/3 i 113/5.
Z punktu tego granica biegnie w kierunku wschodnim
górà skarpy nad rzekà poprzez punkt 3—587 do punk-
tu 2, w którym za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i po murku ogrodzeniowym o d∏ugoÊci 0,86 m poprzez
punkt 3—3 jako naro˝nik budynku, nast´pnie po Êcia-
nie szczytowej tego˝ budynku do pkt 3—4 jako drugie-
go naro˝nika Êciany szczytowej. Z pkt 3—4 biegnie na-
dal w kierunku wschodnim poczàtkowo po ogrodzeniu
do punktu 3—5, a nast´pnie po kraw´˝niku chodnika
do pkt 3—6 stanowiàcego za∏amanie ogrodzenia trwa-
∏ego. Z punktu 3—6 granica biegnie do pkt 3—7 stano-
wiàcego róg budynku, dalej po Êcianie budynku i za∏a-
maniu w punkcie 3—8 do koƒcowego naro˝nika bu-
dynku w pkt 3—9. Z rogu budynku poczàtkowo po mur-
ku oporowym, a nast´pnie ogrodzeniu poprzez pkt 3—
10, 3—11 do pkt nr 3—12 zastabilizowanego jako rurka
metalowa, na kamieniu z krzy˝em znajdujàcym si´ pod
p∏ytkà chodnikowà. W punkcie 3—12 granica za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim i poprzez punkt 3—937
utrwalony w postaci kamienia z butelkà, jako znakiem
podziemnym, do pkt 3—938 zastabilizowanym kamie-
niem granicznym, po bardzo lekkim za∏amaniu biegnie
do punktu 3—182, równie˝ utrwalonym kamieniem
granicznym po∏o˝onym w naro˝niku ogrodzenia trwa-

otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych
na dotychczasowym terenie strefy.

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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∏ego. W punkcie tym granica za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i po tym˝e ogrodzeniu trwa∏ym biegnie do
pkt 3—165 stanowiàcego za∏amanie ogrodzenia, a na-
st´pnie nadal po ogrodzeniu w kierunku pó∏nocnym do
pkt 3—166, w którym nast´puje za∏amanie ogrodzenia
dzia∏ki nr 113/5, a granica jako przed∏u˝enie biegnie do
pkt 3—586, od którego rozpocz´to opis granic.

Obr´b 8 m. Bartoszyce: dzia∏ka o numerze 107/1, o po-
wierzchni 0,9111 ha , kompleks dzia∏ek o numerach:
105/6, 107/5, 107/7, 107/10, 107/12, 107/17, 107/19, 
107/20, 107/21, 107/22 i 107/23 o ∏àcznej powierzchni
10,4943 ha.

Opisane tereny po∏o˝one sà przy wyjeêdzie z mia-
sta w kierunku m. K´trzyna i rozciàgajà si´ w kierunku
wschodnim na szerokoÊci ok. 300 m mi´dzy ul. K´-
trzyƒskà a Przemys∏owà. Dzia∏ka nr 107/1, oddzielona
od kompleksu dzia∏ek o nr: 105/6, 107/5, 107/7, 107/10,
107/12, 107/17, 107/19, 107/20, 107/21, 107/22 i 107/23
pasem o szerokoÊci 25 m przeznaczonym pod przysz∏à
ulic´, rozpoczyna si´ od granicznika 582 stanowiàcego
zbieg granic dzia∏ek 107/1 107/3 i 108. Stàd granica
dzia∏ki biegnie linià prostà po trwa∏ym ogrodzeniu, naj-
pierw w kierunku zachodnim do punktu 575, nast´pnie
w kierunku pó∏nocnym do punktu 547, gdzie za∏amuje
si´ w kierunku wschodnim, dochodzàc do punktu 548.
W wymienionych trzech punktach za∏amaƒ granicy
znajdujà si´ betonowe s∏upy ogrodzenia. Z punktu 548
granica dochodzi do punktu poczàtkowego 582 i jest li-
nià niewidocznà w terenie.

Pó∏nocna granica kompleksu dzia∏ek o nr: 105/6,
107/5, 107/7, 107/10, 107/12, 107/17, 107/19, 107/20,
107/21, 107/22 i 107/23 rozpoczyna si´ od punktu gra-
nicznego 1445, le˝àcego na zachodniej kraw´dzi plano-
wanej drogi — dzia∏ki nr 105/2 i stanowiàcego jednocze-
Ênie granic´ z dzia∏kà 105/5. Z niego granica kompleksu
przebiega pó∏nocnym skrajem dzia∏ki 105/5 w kierunku
wschodnim do punktu nr 1446, gdzie za∏amuje si´ pod
kàtem prostym w kierunku po∏udniowym do punktu
1383, w którym znajduje si´ kamieƒ graniczny z wyry-
tym krzy˝em. Tutaj granica zatrzymuje si´ pod kàtem
zbli˝onym do prostego w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie niewidocznà w terenie linià prostà do punktu 1401,
tam granica skr´ca w kierunku po∏udniowym i linià pro-
stà poprzez punkty utrwalone kamieniami 556, 555,
1439, 610, 609, 608, 1412, 614, 1413, 1417, 1438, 1377,
1376 do punktu 613 le˝àcego na pó∏nocnym skraju
ul. K´trzyƒskiej na styku z dzia∏kà 397. Od tego miejsca
za∏amujàc si´ w kierunku zachodnim granica przebiega
pó∏nocnà kraw´dzià (do∏em skarpy) tej ulicy do punktu
607, poprzez zastabilizowane punkty graniczne 612,
1400, 1388, 1361 i 611. Stàd zatrzymujàc si´ w kierunku
pó∏nocnym granica kompleksu przebiega niewidocznà
w terenie linià, wschodnià stronà przysz∏ej ulicy, po-
przez zastabilizowane punkty graniczne o numerach
605, 1359, 606, 541 do punktu granicznego 1382, skàd
rozpocz´to opis granic kompleksu.

Obr´b Jarkowo, gmina Bartoszyce — dzia∏ka nr 14

Dzia∏ka numer 14 o powierzchni 42,9800 ha o nie-
regularnym kszta∏cie, po∏o˝ona poza granicami admi-
nistracyjnymi miasta Bartoszyce w obr´bie Jarkowo

przy drodze krajowej nr 51 prowadzàcej do granicy
paƒstwa z Rosjà w Bezledach.

Granica dzia∏ki rozpoczyna si´ od punktu graniczne-
go numer 43, le˝àcego na wschodniej kraw´dzi drogi
krajowej nr 51 do granicy paƒstwa. Z niego w kierunku
wschodnim przez punkt numer 44 do numeru 45 linià
prostà, stanowiàcà pó∏nocnà kraw´dê dzia∏ki nr 55 b´-
dàcej drogà gruntowà do wsi Dàbrowa i jednoczeÊnie
granicà administracyjnà miasta Bartoszyce. Tutaj grani-
ca za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie do punktu numer 46, gdzie
ponownie za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do proste-
go w kierunku wschodnim do punktu 47. W punkcie tym
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym do punktu granicz-
nego numer 48. Dalej granica opisana jest przez punkty
oznaczone wg numeracji na mapie ewidencyjnej 1:500
obr´bu Jarkowo. Z punktu numer 48 granica biegnie li-
nià ∏amanà przez punkty 13, 12, 11, 10, 9, 8 do punktu
numer 8a w kierunku pó∏nocnym. Z tego miejsca grani-
ca biegnie linià prostà w kierunku zachodnim przez
punkt numer 7 do punktu 6, gdzie za∏amuje si´ pod kà-
tem zbli˝onym do prostego w kierunku pó∏nocnym
przez punkt numer 5 do punktu 4. Od tego miejsca za∏a-
mujàc si´ w kierunku zachodnim granica przebiega po-
∏udniowà kraw´dzià drogi do wsi Dàbrowa le˝àcej na
granicy obr´bów Jarkowo i Dàbrowa do punktu numer
3. W tym punkcie za∏amuje si´ na krótkim odcinku w kie-
runku po∏udniowym do punktu 2, w którym za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 1. Stàd gra-
nica biegnie linià prostà do punktu poczàtkowego 43,
w którym rozpocz´to opis, i stanowi wschodnià kraw´dê
drogi krajowej nr 51 do granicy paƒstwa.

Bezledy

Obr´b: Piersele (ark. 1 dz. 3/9, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19,
3/21 i 3/22).

Opis granicy kompleksu dzia∏ek o powierzchni ∏àcz-
nej 40,3309 ha zaczynamy od punktu 51-31 le˝àcego na
wschodnim skraju drogi krajowej nr 51, skàd granica
biegnie w linii prostej wzd∏u˝ granicy z dzia∏kà 3/14
w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punktu 51—20.
W punkcie tym granica ∏amie si´ pod kàtem prostym
i przebiega w kierunku pó∏nocno-zachodnim przez gra-
niczniki 51-108, 51-21 do punktu 51-28. Z punktu tego
granica biegnie linià ∏amanà przez graniczniki 51-27,
51-26, 51-25, 51-24 w kierunku pó∏nocnym, dochodzàc
do granicy z dzia∏kà 3/8. W punkcie 51-24 granica po-
nownie ∏amie si´ i biegnie na ogólnym kierunku
wschodnim; na odcinku 51-24 — 51-30 graniczy z dzia∏-
kà 3/8, a na odcinku 51—29 — 51-30 graniczy z dzia∏kà
3/7. Z punktu 51-30 granica ponownie dochodzi do dro-
gi dojazdowej do granicy paƒstwa, by linià prostà przez
punkty 51-0132, 51-0128, 51-0127, 51-0107 dojÊç do
punktu 51-31, od którego zaczynano opis granic.

Dobre Miasto

Obr´b Nowa WieÊ Ma∏a (ark. mapy nr 3 dzia∏ki
nr 272/77, 272/78, 272/79, 272/80, 272/89, 272/90,
272/91, 273)
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Obr´b 1 m. Dobre Miasto (ark. mapy 222.221.1641
dz. nr 8)

Obr´b 5 m. Dobre Miasto (ark. mapy 222.221.1623,
222.221.1624 dz. nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6/1, 6/2)

Obr´b 3 m. Dobre Miasto (ark. mapy 222.221.231,
222.221.232, 222.221.233, 222.221.234 dz. nr 98, 99)

W sk∏ad kompleksu gruntów po∏o˝onych przy szo-
sie Dobre Miasto—Mi∏akowo wchodzà dzia∏ki: o nume-
rze ewidencyjnym 273 po∏o˝ona w obr´bie Nowa WieÊ
Ma∏a o powierzchni 4,0503 ha oraz dzia∏ka nr 8 o po-
wierzchni 8,7184 ha po∏o˝ona w obr´bie nr 1 m. Dobre
Miasto. 

Opis granic dzia∏ki nr 8 rozpoczyna si´ od pkt
nr 129.1-1 po∏o˝onego na kraw´dzi szosy nr 221/1 w jej
pó∏nocno-zachodnim rogu. Przesuwajàc si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ szosy, granica docho-
dzi do punktu 1-64. W punkcie tym odbija pod kàtem
prostym w kierunku po∏udniowym i dochodzi do punk-
tu nr 1-65. Od tego punktu granica ulega ∏agodnemu
odchyleniu w kierunku po∏udniowo-wschodnim i po-
przez punkt 1-66 dochodzi do punktu 1-67; tam za∏amu-
je si´ w kierunku wschodnim i poprzez punkt 1-68 do-
chodzi do punktu 1-69. W punkcie 1-69 granica SSE za-
∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku po∏udnio-
wym i wzd∏u˝ dzia∏ki 4 biegnie do punktu 1-84. Tam za-
∏amuje si´ w kierunku wschodnim i osiàga punkt 1-83.
Granic´ SSE mi´dzy punktami 1-83, 1-82, 1-81, 1-80 sta-
nowi linia prosta biegnàca dalej w kierunku wschodnim
o d∏ugoÊci ok. 75,0 m. W punkcie 1-80 granica za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocnym i poprzez punkt 1-79 bie-
gnie do punktu 1-90, tam za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i osiàga punkt 1-77. Dalej granica
strefy biegnie w kierunku po∏udniowym po granicy
dzia∏ki 10/2 do punktu 1-100 poprzez punkty 1-78 i 1-
-101. W punkcie 1-100 ulega lekkiemu odchyleniu w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, biegnie w linii prostej
na odcinku ok. 225 m i dochodzi do punktu 1-121. Tam
odchyla si´ ponownie w kierunku po∏udniowym i osià-
ga punkt 1-122. W punkcie 1-122 granica SSE za∏amuje
si´ pod kàtem prostym i biegnie w kierunku wschod-
nim poprzez punkt 1-123 do punktu 1-124. W punkcie 1-
-124 granica SSE za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wym i poprzez punkt 1-125 biegnie do punktu 129.1-16.
Od punktu nr 129.1-16 granica SSE za∏amuje si´ pod kà-
tem prostym i biegnie dalej w kierunku zachodnim
wzd∏u˝ granicy obr´bu Dobre Miasto 1 i Nowa WieÊ
Ma∏a przez punkty 129.1-15, 129.1-14, 129.1-13, 129.1-
-12, 129.1-11, 129.1-10, 129.1-9 do punktu nr 129.1-8. W
punkcie tym granica za∏amuje si´ pod kàtem prostym
w kierunku pó∏nocnym i biegnie dalej granicà obr´bu
przez punkty 129.1-7, 129.1-6, 129.1-5, 129.1-4, 129.1-3,
129.1-2 do punktu poczàtkowego 129.1-1.

W sk∏ad wy˝ej wymienionego kompleksu wchodzi
równie˝ dzia∏ka 273. Opis jej granic rozpoczynamy od
punktu 1029 po∏o˝onego przy zbiegu szosy 221/1 i dro-
gi 230/1. Od tego punktu granica biegnie prawym skra-
jem drogi 230/1 do punktu 1036. Przed∏u˝ajàc t´ lini´ do-
chodzi do punktu 1030. W punkcie tym granica za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i dochodzi do

punktu 1031. Od tego punktu granica biegnie skrajem
pasa kolejowego w kierunku wschodnim przez punkty
1032, 1033, 1034. W punkcie 1034 za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez punkty
50010, 50009, 50008. W punkcie 50008 granica skr´ca na
zachód i przez punkt 50007 dochodzi do 50006, gdzie
skr´ca na po∏udnie i biegnie przez punkty 50005, 50004,
50003, 50002 do punktu 50001. Punkty te stanowià za∏a-
mania rowu melioracyjnego. W punkcie nr 50001 grani-
ca ulega za∏amaniu pod kàtem prostym w kierunku za-
chodnim i biegnie prawym skrajem szosy 221/1 poprzez
punkt 1035 do punktu poczàtkowego 1029. 

W sk∏ad kompleksu gruntów po∏o˝onych przy ulicy
Spichrzowej wchodzà dzia∏ki nr 272/77, 272/78, 272/79,
272/80, 272/89, 272/90, 272/91 o ∏àcznej powierzchni
8,3589 ha po∏o˝one w obr´bie Nowej Wsi Ma∏ej oraz
dzia∏ki 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6/1 i 6/2 o ∏àcznej po-
wierzchni 5,5397 ha, po∏o˝one w obr´bie 5 miasta Do-
bre Miasto. Szczegó∏owy opis granic kompleksu jest
nast´pujàcy: od punktu 50019 zlokalizowanego na
skraju ulicy Spichrzowej w po∏udniowo-zachodniej
cz´Êci dzia∏ki 272/80 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim do punktu nr 1000. W punkcie tym
za∏amuje si´ i linià ∏amanà biegnie skrajem naturalne-
go wàwozu poprzez punkty 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009 do punktu 1010. W punk-
cie tym za∏amuje si´ w kierunku wschodnim, biegnie
w linii prostej o d∏ugoÊci 280 m i dochodzi do punktu
1028. Od tego punktu granica biegnie po trwa∏ym
ogrodzeniu do punktu 1013, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i przebiega przez punk-
ty 3010, 1014, 1015 do punktu 1016. W punkcie 1016
granica zmienia kierunek na po∏udniowo-zachodni i po
ogrodzeniu trwa∏ym biegnie poprzez punkt 3009 do
punktu 3008. Od punktu 3008 granica biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do punktu 8559, gdzie zmienia
kierunek na po∏udniowy i osiàga punkt 50021 zlokalizo-
wany na prawym skraju ul. Spichrzowej. Od punktu
50021 granica przebiega w linii prostej skrajem ulicy
poprzez punkt 50020 do punktu 50019. 

W sk∏ad wy˝ej wymienionego kompleksu wchodzà
równie˝ dzia∏ki po∏o˝one po przeciwnej stronie ul. Spi-
chrzowej o nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 6/1 i 6/2. Opis tej cz´-
Êci kompleksu rozpocz´to od punktu 50164 zlokalizo-
wanego w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci dzia∏ki nr
6/1. Od tego punktu granica SSE przebiega do∏em skar-
py bocznicy kolejowej w linii prostej poprzez punkty
50166, 50167, 50168, 50675, 50169 do punktu 50170.
W punkcie 50170 granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym i dochodzi do punktu 50171; tam za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i do∏em skarpy biegnie do punk-
tu 50172. W punkcie 50172 zmienia kierunek na pó∏noc-
ny i przez punkt 50672 dochodzi do punktu 50148 zlo-
kalizowanego na skraju ul. Spichrzowej. Od tego punk-
tu granica biegnie w kierunku wschodnim poprzez
punkty 50149, 50670, 50151, 50673, 50152, 50153,
50154, 50155, 50156, 50157, 50158 pokrywajàce si´
z granicà ul. Spichrzowej. W punkcie 50158 granica za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i osià-
ga punkt 50159. Tam za∏amuje si´ pod kàtem prostym
i dochodzi do punktu 50160. Od tego punktu granica
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biegnie po ogrodzeniu trwa∏ym do punktu 50161.
W punkcie tym skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie
do punktu 50162. Z tego punktu granica pokrywajàca
si´ z ogrodzeniem trwa∏ym biegnie do punktu 50164,
od którego rozpocz´to opis.

W obszar SSE wchodzà równie˝ dzia∏ki po∏o˝one
w obr´bie nr 3 miasta Dobre Miasto przy drodze krajo-
wej nr 51 Olsztynek-Bezledy o numerach: 98 oraz 99
o ∏àcznej powierzchni 18,5697 ha.

Opis granic dzia∏ki nr 98 rozpoczyna od punktu gra-
nicznego nr 3-37 stanowiàcego po∏udniowy naro˝nik
dzia∏ki. Od punktu nr 3-37 granica biegnie w kierunku
pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ granicy pasa drogowego
drogi krajowej nr 51 przez punkty graniczne nr 4-147,
4-148, 4-149, 4-150 do punktu granicznego nr 4-151. W
punkcie nr 4-151 granica za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i przez punkt graniczny 3-485 dochodzi do
punktu granicznego nr 3-360. W punkcie tym granica
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i w odleg∏oÊci
42,61 m dochodzi do punktu granicznego nr 3-361. W
punkcie 3-361 granica za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i po przebiegni´ciu 108,72 m dochodzi do
punktu granicznego nr 3-362. W punkcie nr 3-362 gra-
nica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnàc kraw´dzià drogi (dzia∏ka nr 97) przez punkty
nr 3-379, 3-380, 3-384, 3-385 dochodzi do punktu gra-
nicznego nr 3-401. W punkcie nr 3-401 granica za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ rowu
melioracyjnego przez punkty graniczne nr 3-402, 3-
-403, 3-404, 3-407, 3-408, 3-411, 3-414, 3-415 i docho-
dzi do punktu granicznego nr 129.3-35. W punkcie nr
129.3-35 granica biegnie w kierunku po∏udniowym
wzd∏u˝ lasu i po przebiegni´ciu 37,11 m dochodzi do
punktu granicznego nr 129.3-36. W punkcie tym grani-
ca za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i po przebiegni´ciu 8,29 m dochodzi do punktu poczàt-
kowego nr 3-37.

Opis granic dzia∏ki nr 99 rozpoczyna si´ od punktu
granicznego nr 3-387 po∏o˝onego na kraw´dzi rowu
melioracyjnego i drogi gruntowej. Od punktu nr 3-387
granica przebiega kraw´dzià drogi gruntowej (dzia∏ka
nr 97) w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez punkty
3-386, 3-383 do punktu granicznego nr 3-381. W punk-
cie tym granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i bez wyraênych znaków na gruncie bie-
gnie przez punkt 3-382 do punktu granicznego nr 129.3-
-25. W punkcie nr 129.3-25 granica za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ lasu poprzez
punkty graniczne nr 129.3-26 i 129.3-27 do punktu gra-
nicznego nr 129.3-28. W punkcie tym granica dalej
przebiega kraw´dzià lasu w kierunku zachodnim do
punktu granicznego nr 129.3-29. W punkcie nr 129.3-29
granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i po przebiegni´ciu 9,24 m dochodzi do punktu granicz-
nego nr 3-400. W punkcie nr 3-400 granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i przebiega wzd∏u˝ rowu melio-
racyjnego poprzez punkt 3-399, 3-398, 3-397, 3-396, 3-
-395 i dochodzi do punktu granicznego nr 3-394. W
punkcie tym granica za∏amuje si´ w kierunku zachod-

nim i po przebiegni´ciu 4,71 m dochodzi do punktu
granicznego nr 3-393. W punkcie 3-393 granica za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym i przebiegajàc drugà
kraw´dzià tego samego rowu melioracyjnego przez
punkty nr 3-392, 3-391, 3-390, 3-389, 3-388 dochodzi do
punktu poczàtkowego nr 3-387.

Szczytno

Korpele

Opis granicy rozpoczyna si´ od punktu nr 66, po∏o-
˝onego na pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dz. nr 21/18, b´dàcego punktem granicznym dzia∏ek
nr: 475/2, 21/18 a torem kolejowym nr 2/1. Od punktu
nr 66 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim wzd∏u˝ torowiska kolejowego do punktu nr 65 od-
dalonego o ok. 26 m, nast´pnie po 60 m dochodzi do
punktu nr 64, dalej granica biegnie w tym samym kie-
runku do punktu nr 63 oddalonego o 43 m i dalej po
56,5 m dochodzi do punktu nr 62. W punkcie nr 62 gra-
nica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i wzd∏u˝ torowiska kolejowego po ok. 24 m dochodzi
do punktu 61. W punkcie 61 granica za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do punktu nr
2989, po∏o˝onego u zbiegu dzia∏ek nr 21/18, 21/17 i 2/1.
Z punktu nr 2989 granica biegnie po∏udniowà stronà
toru kolejowego ok. 12 m do punktu nr 60, a nast´pnie
35 m do punktu nr 59 i dalej ok. 59 m do punktu nr 58.
W punkcie 58 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i po ok. 23,5 m dochodzi do punk-
tu nr 57, w którym za∏amuje si´ w kierunku wschodnim
i po ok. 33,5 m dochodzi do punktu nr 1017, po∏o˝one-
go u zbiegu granic dzia∏ek nr 21/17, 42, 2/1. Z punktu
nr 1017 granica biegnie wzd∏u˝ miedzy dzia∏ek nr 21/17
i 42 ok. 67 m w kierunku po∏udniowym do punktu
nr 1016, w punkcie nr 1016 granica za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim i biegnie pó∏nocnym skrajem drogi
nr 21/19 i 21/14 do punktu 1015. Z punktu 1015 granica
biegnie do punktu 3099 zachodnià kraw´dzià drogi
gruntowej 21/4 w kierunku po∏udniowo-zachodnim,
w punkcie 3099 granica za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego i po
82 m osiàga punkt 3098. W punkcie 3098 granica za∏a-
muje si´ o 90° w kierunku po∏udniowym i po ok.
28,5 m wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego dochodzi do punk-
tu 3096, a nast´pnie wyraênà w terenie miedzà po ok.
43 m dochodzi do punktu 3102, gdzie ponownie grani-
ca za∏amuje si´ o 90o w kierunku wschodnim i miedzà
mi´dzy dzia∏kami 21/27 i 21/66 po ok. 93 m dochodzi do
punktu 3101 i dalej biegnie w tym samym kierunku do
punktu 101 na granicy miasta Szczytna. W punkcie 101
granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie do punktu 286 odcinkiem o d∏ugoÊci ok. 93 m,
w punkcie 286 granica za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim po ok. 12 m osiàga punkt 285, skàd wzd∏u˝ ogro-
dzenia betonowego przebiega ponownie w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 4039 odleg∏ego
o 115 m i dalej biegnie w linii prostej do punktu 4008,
oddalonego o 20 m, nast´pnie do punktu 828 oddalo-
nego o 10 m, i po 8 m osiàga punkt nr 284 u zbiegu gra-
nic dzia∏ek 40/1, 39/1 i granic miasta Szczytna. Z punk-
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tu nr 284 do punktu 4010 granica biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim odcinkiem o d∏ugoÊci ok.
59 m po∏udniowà stronà starego torowiska, a nast´p-
nie do punktu nr 2015 odcinkiem o d∏ugoÊci 42m wy-
raênà miedzà i dalej w tym samym kierunku odcinkiem
o d∏ugoÊci 13,5 m biegnie do punktu nr 4011. W punk-
cie 4011 granica odchyla si´ w kierunku zachodnim i po
ok. 175 m wyraênà w terenie miedzà osiàga punkt 2013
oraz punkt nr 10 po 11 m. W punkcie nr 10 po∏o˝onym
przy drodze oznaczonej nr 21/9 granica za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie pó∏nocnà kraw´dzià
drogi do punktu nr 11 odcinkiem o d∏ugoÊci ponad
94 m, dalej granica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 12 odcinkiem
o d∏ugoÊci 91 m. W punkcie nr 12 granica skr´ca po-
nownie na po∏udniowy zachód i biegnie do punktu
nr 3213 po∏o˝onego po przeciwnej stronie drogi nr
21/9, a nast´pnie wzd∏u˝ drogi nr 43 biegnie do punktu
nr 3257 oddalonego o ok. 140 m, skàd nie zmieniajàc
kierunku biegnie do punktu 3026 b´dàcego ogrodze-
niem trwa∏ym. W punkcie 3026 granica za∏amuje si´
o ponad 90° i wzd∏u˝ tego ogrodzenia biegnie ponad
70,5 m do punktu 3035 poprzez punkty po∏o˝one na
prostej i oznaczone numerami: 3256, 3451, a nast´pnie
ok. 42 m do punktu 3025 poprzez punkt po∏o˝ony na
prostej i oznaczony nr 4021. W punkcie 3025 granica
za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i wzd∏u˝ ogrodze-
nia trwa∏ego biegnie 66,5m do punktu 3024 poprzez
punkt po∏o˝ony na prostej i oznaczony nr 2005, rozgra-
niczajàc dzia∏ki 21/81, 21/80 i 21/23. Z punktu 3024 do
punktu 2023 granica o d∏ugoÊci ponad 78 m biegnie
poprzez punkt po∏o˝ony na prostej i oznaczony nr 3255
w kierunku po∏udniowo-wschodnim. W punkcie 2023
granica ponownie za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i pó∏nocnà stronà drogi gruntowej nr 43
biegnie w linii prostej do punktu nr 3265 odleg∏ego
o 162,5 m, nast´pnie biegnie do punktu nr 3266 odle-
g∏ego o 5 m i po ok. 213 m nie zmieniajàc kierunku osià-
ga punkt nr 1, a nast´pnie lekko odchylajàc si´ w kie-
runku po∏udniowym po ok. 56 m dochodzi do punktu
3036 u zbiegu granic dzia∏ek 19/3, 19/2 i drogi nr 43.
Z punktu 3026 do punktu 3037 granica o d∏ugoÊci ok.
115 m biegnie skrajem lasu w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim, gdzie skr´ca o ponad 90° i po ponad
90 m skrajem lasu w kierunku pó∏nocno-wschodnim
osiàga punkt 3038, w którym ponownie skr´ca na pó∏-
nocny zachód i po ok. 117 m skrajem lasu dochodzi do
punktu 831 przy drodze gruntowej nr 20/1. Z punktu
831 granica przebiega w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim ok. 4 m do punktu 3268 po przeciwnej stronie dro-
gi nr 20/1. Od punktu 3268 granica biegnie linià prostà
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu 821 od-
cinkiem o d∏ugoÊci 47 m, i dalej w tym samym kierun-
ku granica biegnie do punktu 3237 odcinkiem o d∏ugo-
Êci 57m, do punktu 3235 biegnie odcinkiem o d∏. 87 m,
do punktu 551 biegnie odcinkiem o d∏. 45 m, i dalej do
punktu 3236 biegnie odcinkiem o d∏. 29 m, do punktu
541 po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek 475/2, 21/46,
21/72 biegnie odcinkiem o d∏. 67 m. Z punktu 541 po∏o-
˝onego na po∏udniowej kraw´dzi drogi 21/72 granica
biegnie do przeciwleg∏ego punktu 3461 odcinkiem

o d∏ugoÊci 15 m. Z punktu 3461 granica biegnie dalej
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu 3455 od-
cinkiem o d∏ugoÊci 78 m i dalej do punktu 531 odcin-
kiem o d∏. 143 m. Z punktu 531 granica niezmiennie
biegnie w linii prostej do punktu nr 5 odcinkiem o d∏u-
goÊci 106 m, nast´pnie do punktu 4035 odcinkiem o d∏.
30,5 m i dalej do punktu 18 odcinkiem o d∏. 85 m. Punkt
18 jest punktem granicznym u zbiegu granic dzia∏ek nr
475/2, 21/105, 21/16. Z punktu 18 granica biegnie do
punktu 2990 w tym samym kierunku wyraênà w terenie
miedzà ponad 80,5 m, a nast´pnie ponad 40 m do
punktu 2987. Punkty 2990 i 2987 stanowià obie strony
drogi nr 21/19. Z punktu 2987 do punktu 66, od którego
rozpocz´to opis, granica o d∏ugoÊci ok. 78 m biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim.

Obr´b Szymany (ark. mapy nr 3, dz. 463/3)

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 144. Jest to naj-
bardziej na po∏udnie wysuni´ty punkt kompleksu, zlo-
kalizowany ok. 0,8 m od trwa∏ego ogrodzenia. Z punk-
tu 144 granica biegnie na odcinku ok. 88,5 m w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do punktu 20011; tu za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocnym i skrajem lasu zmierza po-
przez punkty 20012, 20013, 20014, 20015, 20016, 20017,
20018, 20019 do punktu 20020. W punkcie 20020 grani-
ca SSE odchyla si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim na
odcinku ok. 475 m i poprzez punkt 20021 dochodzi do
znajdujàcego si´ na skraju drogi dojazdowej punktu
nr 20022. Od punktu 20022 granica kompleksu zmienia
swój kierunek na po∏udniowo-wschodni i poprzez
punkty 20023, 20024, 20025 dochodzi do punktu 20026.
Na odcinku 20022—20026 granica SSE przebiega
wzd∏u˝ asfaltowej drogi dojazdowej. W punkcie 20026
granica skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i wzd∏u˝ ogrodzenia przechodzi przez punkty 120, 121,
122, 123 do punktu 124, w którym odchyla si´ w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim na odcinku ok. 227 m i po-
przez punkt 125 dochodzi do punktu 126, utrzymujàce-
go odleg∏oÊç ok. 0,7-1,0 m od trwa∏ego ogrodzenia. Od
punktu 126 granica kompleksu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie nadal wzd∏u˝ ogro-
dzenia poprzez punkty 127, 130, 131, 134 do punktu 135;
tu lekko odchyla si´ w kierunku po∏udniowym i dalej
przebiega poprzez punkty 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, dochodzàc do punktu wyjÊciowego 144.

Elblàg

Teren „Morzewina Po∏udnie” w Elblàgu

W sk∏ad strefy wchodzi siedem dzia∏ek o nast´pu-
jàcych numerach: 2/1, 2/2, 5/1, 5/3, 4/3, 12/1 i 8/1 —
o ∏àcznej powierzchni 44,0422 ha, z tym ̋ e dzia∏ki nr 2/1
i 5/1 oddzielone sà od pozosta∏ych terenem pod przy-
sz∏à ulic´, która stanowi∏a b´dzie przed∏u˝enie ulicy p∏k
Dàbka.

Strefa — po∏o˝ona na cz´Êci by∏ego poligonu „Mo-
drzewina” — od po∏udnia ograniczona jest dolinà rze-
ki Babica, na stronie po∏udniowo-wschodniej le˝y osie-
dle domków jednorodzinnych „Nad Jarem”.
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Pó∏nocna granica strefy rozpoczyna si´ od punktu
nr 1, le˝àcego na zachodniej kraw´dzi ustalonej strefy
i stanowi jednoczeÊnie granic´ dzia∏ki nr 2/1. Z punktu
tego granica biegnie w kierunku wschodnim linià pro-
stà do punktu nr 2, po∏o˝onego na kraw´dzi drogi grun-
towej. Tutaj granica zatrzymuje si´ pod kàtem zbli˝o-
nym do prostego, w kierunku po∏udniowym, i biegnie
skrajem drogi gruntowej linià prostà do punktu nr 3 le-
˝àcego na rozwidleniu dróg gruntowych. Od tego miej-
sca, za∏amujàc si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim,
granica przecina si´ w punkcie nr 4 z granicà dzia∏ek nr
2/1 i 5/1 i biegnie do punktu nr 5. Tu nast´puje za∏ama-
nie w kierunku zachodnim, po czym biegnie przez
punkt nr 6 stanowiàcy przeci´cie granic dzia∏ek nr 4/4,
2/3, 5/2 i 2/1 do punktu nr 7 — w terenie granica niewi-
doczna. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie do punktu nr 8, który znajduje si´ na dole skar-
py, skàd niewidocznà w terenie linià prostà przebiega
w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 1, skàd rozpocz´-
to opis granic.

Pozosta∏y teren strefy to dzia∏ki nr 2/2, 5/3, 4/3, 12/1
i 8/1.

Granica rozpoczyna si´ od punktu nr 9 i biegnie
w kierunku po∏udniowym wschodnià granicà strefy
przez punkty nr 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14 — w te-
renie przebiega górà skarpy jaru. Tutaj granica za∏amu-
je si´ w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty
nr 15, 16, 17, 18, 19, 20 do punktu nr 21, górà skarpy ja-
ru. Dalej granica biegnie linià prostà do punktu nr 22.
Z niego granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie linià prostà do punktu nr 23 — w terenie gra-
nica niewidoczna. Tu granica za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim i biegnie przez punkt nr 24 (przeci´cie z gra-
nicà dzia∏ek nr 12/1 i 8/1) do punktu nr 25, le˝àcego na
kraw´dzi drogi gruntowej. Z niego granica strefy prze-
biega skrajem drogi gruntowej przez punkty nr 26, 27
i 28, który le˝y na rozwidleniu dróg.

Wspomniana droga gruntowa, przeznaczona jest
pod przysz∏à ulic´ — przed∏u˝enie ul. p∏k Dàbka.

Z punktu nr 28 granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie linià prostà — w terenie
niewidocznà — do punktu poczàtkowego nr 9.

Pas∏´k

Teren po∏o˝ony w gminie Pas∏´k — obr´b Sakówko

Po∏udniowa granica SSE rozpoczyna si´ od punk-
tu granicznego 06000380 po∏o˝onego przy kraw´dzi
drogi nr 50/3 Pas∏´k-Pólko w po∏udniowo-wschodnim
rogu dzia∏ki 47/6. Od punktu 06000380 granica biegnie
linià ∏amanà w kierunku po∏udniowo-zachodnim
wzd∏u˝ drogi nr 50/3 Pas∏´k-Pólko przez punkty:
37000084, 37000085, 37000086, 37000087, 37000088,
37000089, 37000090, 37000091 do punktu 37000092.
W punkcie tym granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i biegnie linià ∏amanà wzd∏u˝ drogi
o numerze ewidencyjnym 50/3 Pas∏´k-Pólko przez
punkt 37000093 do punktu granicznego 37000051,

który stanowi jednoczeÊnie punkt graniczny z dzia∏kà
o numerze ewidencyjnym 192. Od tego punktu grani-
ca biegnie w kierunku pó∏nocnym po trwa∏ym ogro-
dzeniu ogrodów przydomowych osiedla mieszkanio-
wego przez punkty: 37000052, 37000053, 37000054,
37000055, 37000056, 37000057, 37000058 do punktu
37000059. W punkcie tym granica ∏amie si´ pod kà-
tem prostym w kierunku zachodnim i biegnie w linii
prostej do punktu granicznego 37000060. W punkcie
37000060 zmienia kierunek na pó∏nocny i dochodzi do
punktu 37000061. Nast´pnie skr´ca pod kàtem pro-
stym w kierunku zachodnim do punktu 37000062 (s∏u-
pek ogrodzeniowy). Od tego punktu biegnie w kierun-
ku po∏udniowym na d∏ugoÊci 35 m wzd∏u˝ trwa∏ego
ogrodzenia do punktu 37000063. Tam za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej na d∏u-
goÊci 30 m do punktu 37000072. W punkcie tym na-
st´puje za∏amanie granicy w kierunku po∏udniowym
i przez punkt 37000064 biegnie w linii prostej do punk-
tu 37000065, z którego ∏agodnie, na d∏ugoÊci 15 m,
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punk-
tu 37000066 (drzewo). W punkcie 37000066 granica
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie w linii
prostej do punktu granicznego 37000067. Nast´pnie
pod kàtem prostym odbija w kierunku po∏udniowym
i na d∏ugoÊci 20 m biegnie w linii prostej do punktu
37000068. W punkcie tym nast´puje za∏amanie grani-
cy pod kàtem ostrym w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim do punktu 37000069. Tam nast´puje za∏amanie
i granica biegnie przez punkt 37000070 (s∏upek ogro-
dzeniowy) do punktu 37000071 usytuowanego na
skraju drogi krajowej Gdaƒsk-Warszawa. Od tego
punktu granica biegnie w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim linià ∏amanà wzd∏u˝ prawego skraju drogi krajo-
wej Gdaƒsk-Warszawa oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 51 przez punkty: 37000073, 37000074,
37000075, 37000076, 37000077, 37000078, 37000079,
37000080, 37000081, 37000082 do punktu 37000083.
Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i dochodzi do
punktu 06000248 usytuowanego na skraju drogi Pa-
s∏´k—wieÊ Krosno. Nast´pnie granica za∏amuje si´
w kierunku zachodnim do punktu 06000249 usytu-
owanego na przejeêdzie kolejowym z drogà Pas∏´k—
Krosno. Od tego punktu granica biegnie w kierunku
zachodnim do punktu 06000250 na d∏ugoÊci 18 m. Da-
lej granica biegnie linià ∏amanà w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim wzd∏u˝ trasy kolejowej Gdaƒsk—
Olsztyn przez punkty: 06000251, 06000253, 06000255,
06000257, 06000259, 06000260, 06000262, 06000264
do punktu 06000292. Od punktu 06000292 granica ∏a-
mie si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie w linii pro-
stej na d∏ugoÊci 90 m do punktu 4254. Nast´pnie skr´-
ca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt
06000383 do punktu 06000382 w linii prostej wzd∏u˝
granicy z dzia∏kà nr 16 (miasto Pas∏´k, obr´b 6).
W punkcie 06000382 granica za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ granicy
z dzia∏kà nr 19 (miasto Pas∏´k, obr´b 6) przez punkt
graniczny 06000381 do punktu 06000380, od którego
rozpocz´to opis.


