
Na podstawie art.4 ust.1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (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 s∏upskiej
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905
oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 334 i Nr 107, poz.1175) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 167,89 ha po∏o˝onych na   terenach gminy
i miasta S∏upska.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ z tytu∏u realizacji nowej inwestycji ze
zwolnienia od podatku dochodowego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324,z 2001 r.
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190
i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253), zwanej dalej «ustawà o podatku
dochodowym od osób prawnych», lub na
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,
poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «usta-
wà o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych», zwolnienie stanowi pomoc regio-
nalnà udzielanà w celu wspierania nowych
inwestycji, w rozumieniu art. 8 ust. 2 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach
dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U.
Nr 60, poz. 704, z 2001 r. Nr 125, poz. 1363
i z 2002 r. Nr 41, poz. 363).

2. WielkoÊç pomocy regionalnej, o której mo-
wa w ust.1, stanowi iloczyn maksymalnej
intensywnoÊci pomocy ustalonej dla dane-

go obszaru, zgodnie z § 3 ust. 2 z uwzgl´d-
nieniem § 7 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie po-
mocy regionalnej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 28, poz. 306), i kosztów kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia tà pomocà. 

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, sà wy-
datki inwestycyjne, o których mowa w § 6,
z tym ˝e: 

1) wydatki na zakup gruntów lub prawa
wieczystego u˝ytkowania gruntów —
nie mogà przekroczyç  5% ca∏kowitych
wydatków inwestycyjnych,

2) wydatki na budowle i budynki — nie mo-
gà przekroczyç 40% ca∏kowitych wydat-
ków inwestycyjnych,

3) wydatki na pozosta∏e Êrodki trwa∏e,
zwiàzane z realizacjà nowej inwestycji —
nie mogà przekroczyç 70% ca∏kowitych
wydatków inwestycyjnych

— przy czym suma procentowych udzia-
∏ów sk∏adników wymienionych w pkt 1—3
nie mo˝e przekroczyç 100%.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3, mogà byç
podwy˝szone maksymalnie o 25%, je˝eli
przedsi´biorca poniesie wydatki na zakup
wartoÊci niematerialnych i prawnych zwià-
zanych z uzyskaniem patentów, zakupem li-
cencji oraz nieopatentowanej wiedzy tech-
nicznej, technologicznej lub z zakresu orga-
nizacji i zarzàdzania, jednak nie wi´cej ni˝
o wartoÊç poniesionych wydatków na za-
kup tych wartoÊci, pod warunkiem ˝e war-
toÊci niematerialne i prawne b´dà: 

1) wykorzystywane wy∏àcznie przez przed-
si´biorc´ otrzymujàcego pomoc   regio-
nalnà,

2) nabyte od osoby trzeciej na warunkach
nieodbiegajàcych od normalnych prak-
tyk inwestycyjnych,

3) w∏asnoÊcià przedsi´biorcy przez okres
co najmniej 5 lat.

5. Zwolnienie od podatku dochodowego
przys∏uguje, poczàwszy od miesiàca, w któ-
rym przedsi´biorca poniós∏ wydatki inwe-
stycyjne, a˝ do wyczerpania regionalnej
pomocy inwestycyjnej, pod warunkiem ˝e
nie przeniesie w jakiejkolwiek formie w∏a-
snoÊci sk∏adników majàtku, z którymi by∏y
zwiàzane wydatki inwestycyjne — przez
okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
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materialnych i prawnych, w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ ze zwolnienia od podatku dochodo-
wego na podstawie przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób praw-
nych lub na podstawie przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych z tytu∏u tworzenia nowych miejsc pra-
cy, zwolnienie stanowi pomoc regionalnà
udzielanà w celu wspierania tworzenia no-
wych miejsc pracy zwiàzanych z danà in-
westycjà, w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach do-
puszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorców. 

2. WielkoÊç pomocy regionalnej, o której mo-
wa w ust.1, stanowi iloczyn maksymalnej
intensywnoÊci pomocy ustalonej na da-
nym obszarze, zgodnie z § 3 ust. 2
z uwzgl´dnieniem § 7 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w spra-
wie pomocy regionalnej dla przedsi´bior-
ców, i ponoszonych przez przedsi´biorc´
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnia-
nych pracowników, na które sk∏adajà si´
koszty pracy brutto pracowników, powi´k-
szone o wszystkie obowiàzkowe p∏atnoÊci
zwiàzane z ich zatrudnianiem.

3. Zwolnienie od podatku dochodowego
przys∏uguje, poczàwszy od miesiàca, w któ-
rym przedsi´biorca poniós∏ koszty pracy, a˝
do wyczerpania pomocy regionalnej na za-
trudnienie, pod warunkiem utrzymania no-
wo utworzonych miejsc pracy przez okres
5 lat.”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 wyrazy „WielkoÊç zwolnionego docho-
du okreÊla si´ wy∏àcznie w odniesieniu do” za-
st´puje si´ wyrazami „Zwolnienia, o których
mowa w § 3 i 4, przys∏ugujà wy∏àcznie z tytu∏u”,

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „z dnia 15 lutego
1992 r.” oraz wyrazy „(Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324)”;

5) szczegó∏owy opis granic i terenu s∏upskiej specjal-
nej 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 w∏àczonym do strefy rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
s∏upskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 107,
poz. 1175) oraz niniejszym rozporzàdzeniem — nie sta-
nowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci pomocy pu-
blicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy otrzymy-
wanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na terenie
strefy okreÊlonym przed dokonaniem zmian rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r. w spra-
wie ustanowienia s∏upskiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905 oraz z 2001 r. Nr 30,
poz. 334).

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
s∏upskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz niniejsze-
go rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´te-
go z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarach, o które powi´kszono obszar strefy rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
s∏upskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz niniej-
szym rozporzàdzeniem.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 23 kwietnia 2002 r. (poz. 586) 

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU S¸UPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Kompleks S∏upsk 1 — Obr´b 01 — ark. mapy 5 

Opis granic rozpocz´to od pkt nr 1 po∏o˝onego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 58/3.
Przesuwajàc si´ w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ grani-
cy pomi´dzy dzia∏kami 58/4 i 58/3, dochodzimy do
pkt nr 2. W pkt nr 2 granica skr´ca w kierunku wschod-
nim do pkt nr 3. Z pkt nr 3 granica biegnie w kierunku

pó∏nocnym, dochodzàc do punktu nr 4, gdzie skr´ca
w kierunku wschodnim do pkt 5 i biegnie poprzez
punkty nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 stanowiàce granice z dzia∏kà
nr 65/1. Z tego miejsca granica skr´ca w kierunku po-
∏udniowym do pkt nr 13, gdzie ulega za∏amaniu w kie-
runku zachodnim do pkt nr 14. Odcinek graniczny za-
warty pomi´dzy pkt nr 14, 15, 16, 17 stanowi granic´
z dzia∏kà nr 61/3. Z pkt nr 17 granica SSE biegnie wzd∏u˝



pó∏nocnej granicy dzia∏ki 62/4 do pkt nr 1, od którego
rozpocz´to opis granic tego kompleksu. 

Kompleks S∏upsk 2 — Obr´b nr 01, ark. mapy 5 

Opis granic rozpoczynamy od pkt nr 13, który jest
najbardziej wysuni´tym na po∏udnie punktem granicz-
nym kompleksu nr 2 SSE. Z pkt nr 13 granica biegnie
w kierunku pó∏nocnym na odcinku d∏ugoÊci ok.
500 m, stanowiàc granic´ pomi´dzy dzia∏kami nr 52/10
i 58/5. Z pkt nr 14 poprzez pkt nr 15 do pkt nr 16 grani-
c´ na odcinku ok. 170 m stanowi linia rozgraniczajàca
dzia∏ki nr 58/5 i 52/5. W pkt nr 16 granica skr´ca do
pkt nr 16a w kierunku po∏udniowo-wschodnim i na od-
cinku ok. 100 m biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ek nr 58/5
i 4/6. W pkt nr 16a zmienia kierunek na pó∏nocno-
-wschodni, biegnie na odleg∏oÊç ok. 120 m do pkt
nr 16b wzd∏u˝ granicy dzia∏ek nr 4/3 i 4/6. Z pkt
nr 16b granica kompleksu biegnie poprzez pkt nr
16c i 16d wzd∏u˝ granicy dzia∏ek nr 4/3 i 4/6 do pkt nr
17a. Na odcinku 17a—17 granica kompleksu biegnie
po granicy dzia∏ek nr 58/5—4/6, w pkt 17 dochodzi do
dzia∏ki nr 59 (PKP-torowisko). Z pkt nr 17 granica bie-
gnie w kierunku po∏udniowym zachodnià stronà dzia∏-
ki nr 59 (PKP) i dochodzi do pkt nr 17b, i z pkt 17b gra-
nica SSE biegnie wzd∏u˝ grobli okalajàcej zespó∏ pi´ciu
stawów rybnych i dalej, majàc zmienny przebieg, osià-
ga pkt nr 17c, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wym i biegnie wprost do pkt nr 18. W pkt nr 18 grani-
ca skr´ca pod kàtem prostym w kierunku zachodnim
i dochodzi do pkt nr 19 (odcinek 18—19 ok. 100 m).
W pkt 19 granica skr´ca w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim, za∏amujàc si´ w punkcie nr 20 dochodzi do
pkt nr 21, z pkt nr 21 za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym
do prostego i biegnie w kierunku po∏udniowym do pkt
nr 13, skàd rozpocz´to opis granic kompleksu nr 2 SSE.
Na odcinku 18—19—20—21—13 granic´ kompleksu
wyznacza linia graniczna pomi´dzy dzia∏kami nr 69
i 58/4. 

Kompleks S∏upsk 3 — Obr´b 01 — ark. mapy 1 

Opis granic rozpoczynamy od pkt nr 25 znajdujàce-
go si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr 4/6, 45 (torowisko PKP)
i dzia∏ki nr 4/2. Z tego punktu granica biegnie w kierun-
ku zachodnim wzd∏u˝ dzia∏ki nr 4/6 do pkt nr 26 i dalej
w tym kierunku (ok. 50 m) do pkt nr 22. W tym punkcie
granica tego kompleksu zmienia bieg na kierunek pó∏-
nocny i wzd∏u˝ granicy pomi´dzy dzia∏kami nr 4/5 i 4/2
biegnie do punktu nr 23. Punkt nr 23 znajduje si´ na
kraw´dzi drogi (dz. nr 5). W punkcie nr 23 granica skr´-
ca w kierunku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udnio-
wej granicy drogi (granica pomi´dzy dzia∏kami nr 5 —
droga i dz. nr 4/2), dochodzàc do punktu nr 4. Punkt
nr 24 znajduje si´ na granicy torowiska PKP (dz. nr 45)
oraz zbiegu linii granicznych dzia∏ek nr 5 — droga i 4/2.
Od punktu nr 24 do punktu nr 25 granica kompleksu
biegnie w kierunku po∏udniowym zachodnià stronà to-
rowiska PKP — dz. nr 45 i dochodzi do pkt nr 25, od któ-
rego rozpocz´to opis granic kompleksu nr 3 SSE. 

Kompleks S∏upsk 4 — Obr´b 01 — ark. mapy 1 

Opis granic rozpoczynamy od pkt nr 32, stanowià-
cego najbardziej wysuni´ty na po∏udnie punkt dzia∏ki
nr 6, stanowiàcy punkt zbiegu linii granicznych dzia∏ek

nr 6, 5 — droga i dzia∏ki nr 10 — torowisko PKP. Z tego
punktu granica biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝
drogi — dz. nr 5 (odc. ok. 420 m) do punktu nr 27.
W pkt nr 27 granica za∏amuje si´ o kàt ok. 90° i biegnie
w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ granicy dzia∏ek nr 6, 7,
8/1, 9/3, 9/4, 9/1 (punkty nr 28, 29, 30) do punktu nr 31.
Odcinek granicy kompleksu nr 4 oznaczony punktami
27—31 jest jednoczeÊnie granicà obr´bu nr 01 i grani-
cà administracyjnà miasta S∏upska. Od pkt nr 31 do
pkt nr 32 granic´ kompleksu nr 4 wyznacza zachodnia
granica dzia∏ki nr 10 — PKP. 

Kompleks S∏upsk 5 — Obr´b 01 — ark. mapy 4 

Opis granic rozpocz´to od pkt nr 33 po∏o˝onego
w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki nr 46/30 u zbiegu
dwóch dzia∏ek b´dàcych torowiskami PKP. Dalej grani-
ca kompleksu biegnie w kierunku pó∏nocnym wschod-
nià granicà dzia∏ki nr 59 b´dàcej torowiskiem kolejo-
wym relacji S∏upsk—Ustka, na odcinku ok. 1 000 m.
W pkt nr 331 granica skr´ca pod kàtem prostym w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek
o nr 46/60, 46/59, 46/61, 46/63 do pkt nr 33b. W miejscu
tym za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ek nr 46/63 i 46/61 do
pkt nr 33c. Nast´pnie granica przebiega w kierunku za-
chodnim, do pkt 33e. W tym miejscu zakr´ca pod kà-
tem prostym w kierunku zachodnim, osiàgajàc pkt
nr 33f, le˝àcy na styku dzia∏ek torowiska PKP — dzia∏ki
nr 45 i dzia∏ki nr 44/10. 

Dalej wzd∏u˝ torowiska PKP dochodzimy do punk-
tu nr 34. Punkt nr 34 znajduje si´ u zbiegu linii granicz-
nych dzia∏ek nr 44/3, 45 — PKP oraz dzia∏ki nr 41 — dro-
ga. W punkcie nr 34 granica za∏amuje si´ pod kàtem
ok. 70° i dalej biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim po∏udniowà granicà drogi — dz. nr 41 na odcinku
ok. 340 m, dochodzàc do pkt nr 35. Nast´pnie na odcin-
ku pomi´dzy punktami nr 35 i 36 granic´ stanowi odci-
nek ok. 12 m b´dàcy granicà pasa drogowego ul. Por-
towej — dz. nr 28. Odcinek granicy kompleksu nr 5
oznaczony punktami nr 36-37 wyznacza zachodnia gra-
nica dzia∏ki nr 42, dalej w punkcie nr 37 granica za∏amu-
je si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego i biegnie w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki
nr 42 z dz. nr 44/4 (odc. ok. 60 m) do pkt nr 38. 

Granica kompleksu za∏amuje si´ pod kàtem ok. 90°
i biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ linii granicz-
nej pomi´dzy dzia∏kami nr 44/2 i 43 (ok. 65 m) do pkt
nr 39. W punkcie nr 39 ponownie nast´puje za∏amanie
przebiegu granicy pod kàtem ok. 90°, tym razem w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, i wzd∏u˝ granicy po-
mi´dzy dzia∏kami nr 46/56 i 43 dochodzimy do pkt nr 40
(odc. ok. 105 m). Punkt nr 40 znajduje si´ na granicy pa-
sa drogowego ulicy Portowej — dz. nr 47/2 u zbiegu
granic dzia∏ek nr 43 i 46/56. Nast´pnie granica kom-
pleksu nr 5 biegnie wzd∏u˝ ulicy Portowej przez ok. 150
m do punktu oznaczonego nr 41. W tym punkcie grani-
ca kompleksu za∏amuje si´ pod kàtem ok. 80° i biegnie
w kierunku po∏udniowo-zachodnim granicà mi´dzy
dzia∏kami nr 46/13 i 46/51 do pkt nr 42, dalej za∏amujàc
si´ pod kàtem ok. 90°, przyjmuje kierunek po∏udniowo-
-wschodni i dochodzi do pkt nr 43 (ok. 75 m). Nast´p-
nie w pkt nr 43 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
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-zachodnim i przez odcinek ok. 70 m biegnie w tym kie-
runku do pkt nr 44. Z punktu nr 44 granica kompleksu
biegnie do pkt nr 45, za∏amuje si´ w tym punkcie pod
kàtem ok. 70° i, kierujàc si´ w stron´ pó∏nocno-
-wschodnià (ok. 100 m), dochodzi do pkt nr 46, dalej za-
∏amuje si´ pod kàtem ok. 90° i na odcinku ok. 205
m biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do pkt
nr 47, nast´pnie za∏amuje si´ pod kàtem ok. 90° i na od-
cinku ok. 130 m biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt nr 48; w tym punkcie kierunek przebiegu
granicy ulega zmianie na pó∏nocny (odcinek ok. 40 m)
i dochodzi do pkt nr 49. 

Punkt nr 49 jest punktem zbiegu granic dzia∏ek
nr 46/31, 46/43 oraz 46/32. 

Granica opisywanego kompleksu nr 5 z tego punk-
tu biegnie na odcinku ok. 170 m w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim wzd∏u˝ granicy pomi´dzy dzia∏kami 46/31
i 46/32 (równolegle do ul. Portowej w kierunku Ustki)
do punktu nr 50. W tym punkcie granica ulega za∏ama-
niu w kierunku wschodnim (odc. ok. 8 m) do punktu
nr 51 i dalej biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim kraw´dzià ulicy Portowej (granica pomi´dzy dzia∏-
kami nr 47/2 — droga i dzia∏kà nr 46/32) do pkt nr 52.
W punkcie nr 52 nast´puje za∏amanie granicy komplek-
su pod kàtem 90° w kierunku po∏udniowo-zachodnim
zgodnie z przebiegiem granicy dzia∏ki nr 46/32, docho-
dzàc do pkt nr 53. Z tego miejsca granica SSE biegnie
wschodnià stronà dzia∏ki nr 46/3 do pkt nr 53a, gdzie
przyjmuje kierunek pó∏nocno-zachodni wzd∏u˝ pó∏noc-
nej granicy dzia∏ki nr 46/39 i dociera do pkt nr 53b. Z te-
go miejsca granica rozdziela dzia∏ki o nr 46/54 i 46/66,
docierajàc do pkt nr 53c, gdzie zakr´ca w kierunku po-
∏udniowym do pkt nr 53d i stàd idzie do pkt nr 53 za-
chodnià stronà dzia∏ki nr 46/19. Od tego punktu grani-
c´ kompleksu stanowi granica ul. Portowej —
dz. nr 47/2 z dzia∏kà nr 133/1, dochodzàc do punktu
nr 54a, przechodzàc przez punkt 54. W punkcie
nr 54a granica kompleksu za∏amuje si´ pod kàtem zbli-
˝onym do 90° w kierunku zachodnim i, biegnàc wzd∏u˝
granicy pomi´dzy dzia∏kami nr 46/9 i 46/22, dochodzàc
do punktu nr 56, dalej za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim i biegnie do pkt nr 57 (ok. 35 m). W tym punkcie za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym (odcinek ok. 35 m)
i dochodzi do pkt 58. Odcinek granicy oznaczony punk-
tami nr 56—57—58 pokrywa si´ z odcinkiem granicy
pomi´dzy dzia∏kà 46/45 i dzia∏kà 46/36. 

Wychodzàc z punktu nr 58, granic´ kompleksu wy-
znacza granica pomi´dzy dzia∏kami nr 46/36 i 46/44,
która dochodzi do punktu nr 59 i dalej wzd∏u˝ granicy
pomi´dzy dzia∏kami 46/9 i 46/44 w kierunku wschod-
nim do punktu nr 60. W tym punkcie nast´puje zmiana
kierunku przebiegu granicy o kàt zbli˝ony do 180° i bie-
gnie ona wzd∏u˝ granicy pomi´dzy dzia∏kami nr 46/44
i 48/7 do punktu nr 61. Nast´pnie z pkt nr 61 poprzez
pkt 62, 63, 64 do pkt nr 65 granic´ kompleksu wyznacza
granica pomi´dzy dzia∏kami nr 46/46, 48/7 i 46/49.
Punkt nr 65 jest punktem zbiegu linii granicznych dzia-
∏ek nr 48/7, 47/2 (ul. Portowa) i 46/49. Z punktu nr 65
granica na odcinku ok. 10 m biegnie kraw´dzià ulicy
Portowej (dz. nr 47/2), dochodzàc do punktu nr 66.
Z punktu nr 66 granic´ tego kompleksu stanowi grani-
ca pasa torowiska PKP z dzia∏kà nr 46/48 i przez punkty
67 i 68 dochodzi do pkt nr 69. Na odcinku pomi´dzy

punktem 69 i 33 granicà jest linia rozgraniczajàca dzia∏-
k´ PKP i dzia∏k´ nr 46/75. Punkt nr 33 jest punktem, od
którego rozpocz´to opis granic kompleksu nr 5.
W kompleksie nr 5 wyodr´bniona jest pe∏na enklawa
sk∏adajàca si´ z dzia∏ek nr 46/27, 46/28 i 46/49, które nie
wchodzà w sk∏ad terenów obj´tych zasi´giem SSE. 

Opis granic tego terenu rozpoczynamy w pkt nr 70,
który jest punktem zbiegu linii granicznych dzia∏ek
nr 46/73, 46/28 i 46/75. Na odcinku mi´dzy punktami
nr 70—71 granic´ strefy stanowi granica pomi´dzy
dzia∏kami nr 46/75 i 46/28. Dalej granic´ kompleksu
w zakresie oznaczonym punktami 71—72—73—74—
75—76—77 do 78 stanowi granica pomi´dzy dzia∏kami
nr 46/75 i 46/27. Dalszy przebieg granicy kompleksu na
odcinku oznaczonym punktami nr 78—79—80 jest
zgodny z przebiegiem granicy pomi´dzy dzia∏kami nr
49 i 46/75. Od punktu nr 80 granic´ enklawy w komplek-
sie nr 5 stanowi linia graniczna biegnàca w kierunku
wschodnim, b´dàca granicà pomi´dzy dzia∏kami 49,
46/27 i 46/28 (stanowiàcymi t´ enklaw´) a dzia∏kà
nr 46/75. 

Kompleks S∏upsk 6 — Obr´b 01 — ark. mapy 2 i 3 

Kompleks niniejszy sk∏ada si´ z dwóch oddzielnych
enklaw. Jednà z nich stanowi dzia∏ka nr 27, w sk∏ad dru-
giej wchodzà dwie dzia∏ki nr 38/38 i 38/40. 

Opis granic enklawy pierwszej rozpoczyna si´ od
pkt 1, który jest punktem zbiegu linii granicznych dzia-
∏ek nr 26, 27 i 47/2. Dalej granica przebiega na pó∏noc-
nà stron´ dzia∏ki nr 27, docierajàc do pkt nr 2, gdzie ule-
ga za∏amaniu w kierunku po∏udniowym do pkt nr 3.
W tym miejscu granica przyjmuje po∏udniowo-zachod-
ni kierunek, dochodzi do pkt nr 4. Odcinek pomi´dzy
pkt 2—3—4 stanowi granic´ z dzia∏kà 38/41. Od pkt nr 4
granica enklawy pierwszej przebiega wzd∏u˝ granicy
z dzia∏kà drogowà w kierunku na Ustk´ — dzia∏ka
nr 47/2 i dochodzi do pkt 1, skàd zacz´to opis. 

Opis granic enklawy drugiej rozpoczyna si´ od pó∏-
nocno-wchodniego naro˝nika oznaczonego nr 1; stàd
granica biegnie w kierunku po∏udniowym do pkt nr 2,
gdzie ulega za∏amaniu w kierunku zachodnim i dociera
do pkt nr 3. Odcinek granicy 3—4 stanowi linia granicz-
na pomi´dzy dzia∏kami nr 74, 73, 72, 71. Pó∏nocno-za-
chodni naro˝nik enklawy stanowi pkt nr 4; stàd grani-
ca biegnie w kierunku wschodnim do pkt nr 1, skàd roz-
pocz´to niniejszy opis.

Kompleks W∏ynkówko 1 — Obr´b 033 — ark. mapy 1 

Opis granicy rozpoczynamy od pkt nr 1. Jest to po-
∏udniowy naro˝nik dzia∏ki nr 251/37. Od punktu nr 1 do
pkt nr 2 granica biegnie w kierunku zachodnim
(ok. 240 m) wzd∏u˝ linii granicznej mi´dzy dzia∏kami
nr 251/37 i 235. W punkcie nr 2 granica ulega za∏ama-
niu pod kàtem zbli˝onym do prostego i biegnie w kie-
runku pó∏nocnym (ok. 50 m) do pkt nr 3 i dalej w kie-
runku zachodnim do pkt nr 4. Odcinek oznaczony punk-
tami nr 2—3—4 pokrywa si´ z odcinkiem granicy po-
mi´dzy dzia∏kami nr 250 i 251/36. Granica kompleksu
oznaczona punktami o numerach 4—5—6—7 biegnie
w kierunku pó∏nocnym granicà drogi — dz. nr 256 od
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strony dzia∏ek nr 251/36, 251/33 i 255. W punkcie nr 7
kierunek przebiegu opisywanej granicy ulega zmianie
na po∏udniowo-wschodni i biegnie ona kraw´dzià dro-
gi wzd∏u˝ granicy z dzia∏kami nr 255, 251/14, 251/5 oraz
251/26. Granica ta jest oznaczona punktami o nume-
rach 7—8—9—10—11—12. W punkcie nr 12 granica
kompleksu zmienia kierunek przebiegu na po∏udnio-
wo-wschodni i biegnie wzd∏u˝ granicy dz. nr 251/26
i 251/25 dzia∏kami o numerach 251/15, 251/16, 251/17,
251/18, 251/19, 251/20, 251/8 — droga, 251/22 i jej prze-
bieg oznaczony jest numerami 12—23 (d∏ug. odc. ok.
340 m). Na odcinku granicy 23—24 biegnie ona w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim i wyznacza jà granica po-
mi´dzy dzia∏kami o nr 251/22 i 251/75. Od punktu nr 24
przez pkt nr 25 do pkt nr 1 granic´ kompleksu SSE wy-
znacza zachodnia kraw´dê drogi z dzia∏kami nr 251/43
i 251/45. 

Kompleks W∏ynkówko 2 — Obr´b 033 — ark. mapy 1 

Opis granic tego kompleksu zaczynamy od pkt nr
26 b´dàcego punktem styku granicy pomi´dzy dzia∏ka-
mi nr 226/2 i 227 a kraw´dzià drogi — dz. nr 230/3. Od
tego punktu granica kompleksu biegnie w kierunku
pó∏nocnym do pkt nr 27 (ok. 90 m), w którym granica
dzia∏ek nr 226/2 i 227 styka si´ z terenem kolejowym —
dz. nr 294. 

Od tego punktu granica kompleksu biegnie w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ linii rozgrani-
czajàcej torowisko kolejowe z dzia∏kami nr 226/2 i 226/1
do pkt nr 28 (ok. 280 m). Od pkt nr 28 przez pkt nr 29 do
pkt nr 26 granica kompleksu biegnie w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i stanowi jà pó∏nocna kraw´dê dro-
gi dz. nr 230/3 graniczàca z dzia∏kami nr 226/2 i 226/1. 

Kompleks W∏ynkówko 3 — Obr´b 033 — ark. mapy 1 

Kompleks stanowià dwie dzia∏ki. Granic´ oznaczo-
nà punktami nr 30—31 wyznacza linia graniczna roz-

graniczajàca dzia∏k´ nr 230/7 z drogà — dz. nr 251/8,
przebiegajàca w kierunku pó∏nocno-zachodnim na od-
cinku ok. 20 m. Granica w pkt nr 31 zmienia kierunek na
pó∏nocny i na odcinku 31—32 wyznacza go granica po-
mi´dzy dzia∏kami nr 251/46, 251/47 i 251/8 — droga.
D∏ugoÊç tego odcinka wynosi ok. 40 m. W pkt nr 32 kie-
runek przebiegu granicy kompleksu ulega zmianie na
pó∏nocno-wschodni i równie˝ jest wyznaczony przez li-
ni´ granicznà dzia∏ek nr 251/8 i 251/46 (ok. 50 m), do-
chodzàc do pkt nr 33. Granica od pkt nr 33 kieruje si´
do pkt nr 29 le˝àcego na granicy administracyjnej
m. S∏upska. Na odcinku 29—28 (ok. 90 m) kompleks
W∏ynkówko 3 graniczy z kompleksem S∏upsk 4. 

Kompleks Redzikowo — obr´b Redzikowo 2 — arkusz
mapy 2 

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 1 po∏o˝onego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/4. Prze-
suwajàc si´ w kierunku wschodnim wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki nr 7/3, granica dochodzi do punktu nr 4 na sty-
ku pasa drogowego 7/2 i dalej biegnie w kierunku
wschodnim odcinkiem o d∏ugoÊci 1 600 m do punktu
nr 5. W tym punkcie granica za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i poprzez punkt graniczny
15-W biegnie zachodnià stronà dzia∏ki drogowej nr 23
do punktu granicznego 14-W, gdzie ponownie za∏amu-
je si´ w kierunku zachodnim i dociera do punktu gra-
nicznego 13-R. Z tego miejsca przebieg linii granicznej
jest sta∏y, tj. poprzez punkty nr 12-R, 11-R dociera do
punktu 10-R. W tym punkcie nast´puje ponownie lek-
ka zmiana kierunku przebiegu granicy do punktu 8-R
poprzez graniczne punkty 8a-R i 9-R. Od punktu 8-R
granica przebiega nadal w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do punktu nr 7 i dalej poprzez punkt osnowy
poligonowej 17-R do po∏udniowo-zachodniego naro˝-
nika dzia∏ki nr 7/4 oznaczonego punktem nr 6, gdzie
ulega za∏amaniu w kierunku pó∏nocnym i bezpoÊred-
nio dociera do punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis
granic dzia∏ki nr 7/4.

Dziennik Ustaw Nr 64 — 4577 — Poz. 586


