
certyfikat lub zaÊwiadczenie wydane
przez upowa˝nionà jednostk´ certyfiku-
jàcà w rolnictwie ekologicznym. 

4. Dop∏aty, o których mowa w ust. 1, sà
udzielane do kredytów o oprocentowa-
niu w stosunku rocznym dla kredyto-
biorcy w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝
0,35 stopy redyskontowej weksli przyj-
mowanych od banków do redyskonta
przez Narodowy Bank Polski i nie mniej-
szej ni˝ 2,0 %.

5. Oprocentowanie kredytów, o których
mowa w ust. 1, w stosunku rocznym nie
mo˝e wynosiç wi´cej ni˝ 1,25 stopy re-
dyskontowej weksli przyjmowanych od
banków do redyskonta przez Narodowy
Bank Polski.

6. Dop∏aty, o których mowa w ust. 1, sà
udzielane za okres nie d∏u˝szy ni˝
12 miesi´cy od dnia zawarcia umowy
kredytowej.

7. WysokoÊç kredytów obj´tych dop∏atami
na cele, o których mowa w ust. 1, nie
mo˝e przekroczyç ∏àcznie równowarto-
Êci 10 q ˝yta na 1 ha u˝ytków rolnych,
wed∏ug cen przyj´tych do naliczenia po-
datku rolnego w roku, w którym zawar-
to umowy kredytowe.

8. Dop∏aty na cele, o których mowa
w ust. 1, sà udzielane po spe∏nieniu na-
st´pujàcych warunków:

1) udokumentowania, w terminie 2 mie-
si´cy od dnia pobrania z banku Êrod-
ków finansowych, fakturami VAT,
a w odniesieniu do zakupów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2—4, innymi
dowodami kupna-sprzeda˝y, wyko-
rzystania co najmniej 80 % wartoÊci
kredytu na zakupy dokonywane po
dniu zawarcia umowy kredytowej lub
w okresie 2 miesi´cy przed dniem jej
zawarcia,

2) przedstawienia nakazu p∏atniczego
podatku rolnego okreÊlajàcego wiel-

koÊç u˝ytków rolnych w gospodar-
stwie lub zaÊwiadczenia z urz´du
gminy w∏aÊciwego do pobierania po-
datku rolnego dokumentujàcego
wielkoÊç u˝ytków rolnych w gospo-
darstwie oraz z∏o˝enia oÊwiadczenia
przez kredytobiorc´, ˝e u˝ytki rolne
wymienione w nakazie lub zaÊwiad-
czeniu nie zosta∏y i nie b´dà wydzier-
˝awione w okresie, za który b´dzie
udzielona dop∏ata,

3) przedstawienia umowy dzier˝awy co
najmniej na okres 10 miesi´cy, w tym
8 miesi´cy w okresie, za który b´dzie
udzielona dop∏ata, w przypadku
dzier˝awy gruntu, a w przypadku
u˝ytkowania gruntu z nieuregulowa-
nym stanem w∏asnoÊci — odpowied-
niego zaÊwiadczenia z urz´du gminy,

4) z∏o˝enia oÊwiadczenia przez kredyto-
biorc´ o wysokoÊci zaciàgni´tych
w innych bankach kredytów obj´tych
dop∏atami na cele, o których mowa
w ust. 1. 

9. Wnioski o kredyty obj´te dop∏atami na
cele, o których mowa w ust. 1, sà sk∏a-
dane przez krajowych przedsi´biorców
prowadzàcych produkcj´ rolniczà
w bankach, które zawar∏y z Agencjà
umowy w sprawie dop∏at.

10. W umowach Agencji z bankami ustala
si´ w szczególnoÊci:

1) limity dop∏at,

2) terminy przesy∏ania informacji
o udzielonych kredytach w ramach li-
mitów dop∏at, o których mowa
w pkt 1,

3) sposób przekazywania i rozliczania
dop∏at mi´dzy Agencjà a bankami.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

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 póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840.



§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowic-
kiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz.
397, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 1 118,84 ha, po∏o˝onych na terenie gmin:
Godów, Paw∏owice, Czerwionka-Leszczyny,
S∏awków i Siewierz oraz na terenie miast: Dà-
browa Górnicza, Gliwice, Jastrz´bie Zdrój, So-
snowiec, Tychy, ˚ory, Cz´stochowa, Bielsko-
-Bia∏a, Rybnik, Zabrze.”;

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

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
okreÊlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków in-
westycyjnych — na terenie w∏àczonym do strefy: 

1) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierp-
nia 2001 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w spra-
wie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej (Dz. U. Nr 107, poz. 1169), 

2) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca
2002 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie

ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz. U. Nr 107, poz. 938),

3) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 23 wrze-
Ênia 2002 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w spra-
wie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej (Dz. U. Nr 157, poz. 1309),

4) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 wrze-
Ênia 2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w spra-
wie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy
ekonomicznej (Dz. U. Nr 174, poz. 1684) oraz

5) niniejszym rozporzàdzeniem

— nie stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci
pomocy publicznej w stosunku do wielkoÊci tej po-
mocy otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwesty-
cyjnych na terenie strefy okreÊlonym przed dokona-
niem zmian rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowic-
kiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 397, z 1997 r. Nr 28, poz. 155, z 2000 r. Nr 71,
poz. 831 i Nr 108, poz. 1148 oraz z 2001 r. Nr 30,
poz. 328).

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie ustanowie-
nia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, nie
wlicza si´ dochodu osiàgni´tego z tytu∏u prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej na obszarach w∏àczonych
do strefy rozporzàdzeniami wymienionymi w ust. 1.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller 

Dziennik Ustaw Nr 95 — 6401 — Poz. 936

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 155, z 2000 r. Nr 71, poz. 831
i Nr 108, poz. 1148, z 2001 r. Nr 30, poz. 328 i Nr 107,
poz. 1169, z 2002 r. Nr 64, poz. 580, Nr 107, poz. 938
i Nr 157, poz. 1309, z 2003 r. Nr 174, poz. 1684 oraz
z 2004 r. Nr 75, poz. 688.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 21 kwietnia 2004 r. (poz. 936)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

PODSTREFA TYSKA 

Obszar I

Obr´b Urbanowice — „Obszar Po∏udniowy 1”  

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu granicznego nr 1 w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr
975/16 do punktu granicznego nr 2, nast´pnie biegnie
po pó∏nocnej granicy rowu odwadniajàcego zlokalizo-
wanego na dzia∏kach nr 855/16, 711/16, 706/19 nie
wchodzàcych w obr´b KSSE, do punktu granicznego
nr 3 i dalej wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 971/41
do punktu nr 4, przecina drog´ gminnà po pó∏nocnej
granicy dzia∏ki nr 767/64 do punktu nr 5 i biegnie dalej
pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 1029/64, 1030/68 do punk-
tu granicznego nr 6, za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie po punkcie nr 7 wzd∏u˝ wschodniej

granicy dzia∏ki nr 1030/68 do punktu nr 8, nast´pnie
skr´ca w kierunku wschodnim po granicy dzia∏ki nr
1030/68 do punktu nr 9 i dalej za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym po granicy dzia∏ki nr 1025/111 do punktu
nr 10, skr´ca w kierunku wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy dzia∏ek nr 1025/111 i 1104/115 do punktu gra-
nicznego nr 11, nast´pnie po punktach granicznych
nr 12—16 biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 1104/115, po∏udniowo-wschodniej granicy dzia∏ki
nr 1103/115 oraz po∏udniowej granicy dzia∏ek
nr 1104/115 i 1025/111, za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim po granicy dzia∏ki nr 1094/106 do
punktu nr 17, a nast´pnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim granicà dzia∏ki nr 1093/106 do punktu nr 18,
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym po zachodniej
granicy dzia∏ki nr 1094/106 i poprzez punkt nr 19 bie-
gnie do punktu nr 20, za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim, po po∏udniowej granicy dzia∏ek nr 1090/106,
822/70, 820/37, 818/37 do punktu nr 21, przecina drog´



gminnà, a nast´pnie po punktach nr 22—24 biegnie
wschodnià granicà dzia∏ki nr 1193/25, 1196/25, po∏u-
dniowà i zachodnià granicà dzia∏ki nr 1196/25, do
punktu granicznego nr 25 le˝àcego na po∏udniowej
granicy dzia∏ki nr 1193/25 i dalej, w kierunku zachod-
nim, wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 1193/25 do punktu nr
26, nast´pnie poprzez punkty nr 27—28 wschodnià,
po∏udniowà i zachodnià granicà dzia∏ki nr 1195/25 do
punktu granicznego nr 29, przecina rów odwadniajàcy
do punktu nr 30 i biegnie, poprzez punkty nr 31—33,
po∏udniowo-zachodnià i zachodnià granicà dzia∏ki nr
975/16, do punktu granicznego nr 1 (wed∏ug mapy
ewidencji gruntów, obr´b Urbanowice k.m.6).

Obr´b Urbanowice — „Obszar Po∏udniowy 2”  

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu granicznego nr 1 w kierunku wschodnim po
punktach nr 2—5 przecinajàc dzia∏k´ nr 1176/120 do
punktu nr 6, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie po wschodniej granicy dzia∏ki nr 1176/120 do
punktu nr 7, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim poprzez dzia∏k´ nr 973/130 do punktu nr 8,
dalej za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie za-
chodnià granicà dzia∏ki nr 972/130 do punktu nr 9 i da-
lej biegnie po pó∏nocno-zachodniej i pó∏nocno-
-wschodniej granicy dzia∏ki nr 972/130 (wed∏ug mapy
ewidencji gruntów, obr´b Urbanowice k.m.6) poprzez
punkt nr 10 do punktu nr 11, nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie po punk-
tach nr 12—14 pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki nr
534/39 (wed∏ug mapy ewidencji gruntów, obr´b Urba-
nowice k.m.9) do punktu nr 15 i dalej po punktach nr
16—25 biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 534/39,
pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ek nr 587/44
i 589/34, wschodnià i pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr
589/34 do punktu nr 26, za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie wschodnià granicà dzia∏ek nr
589/34 i 541/34 do punktu nr 27, a nast´pnie za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim i biegnie po punktach nr
28—34 po∏udniowà granicà dzia∏ek nr 541/34, 543/34,
534/39 (k.m.9), 972/130, (k.m.6) wschodnià i po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki nr 1175/120 (k.m.6) i po∏udniowà
granicà dzia∏ki nr 1176/120 (k.m.6) do punktu nr 35, na-
st´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝
zachodniej granicy dzia∏ki nr 1176/120 do punktu gra-
nicznego nr 1.

Obr´b Urbanowice — „Obszar Po∏udniowy 3”

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu granicznego nr 1 w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i po∏udniowym poprzez punkty nr 2—5
granicà dzia∏ki nr 1067/120 do punktu nr 6, nast´pnie
za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie pó∏noc-
nà granicà dzia∏ek nr 753/120, 756/120, 759/120 po
punktach nr 7—8 do punktu granicznego nr 9, za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym po wschodniej grani-
cy dzia∏ki nr 759/120 do punktu nr 10, nast´pnie za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim po po∏udniowej grani-
cy dzia∏ek nr 759/120 i 756/120 do punktu nr 11, skr´ca
w kierunku po∏udniowym, przecinajàc ulic´ Strefowà
do punktu nr 12 i biegnie dalej, wschodnià granicà
dzia∏ki nr 1013/120 (wed∏ug mapy ewidencji gruntów,
obr´b Urbanowice k.m.6) do punktu nr 13, nast´pnie

za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie po
punktach nr 14 i 15 pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 437/1,
457/1, 458/1, 467/1, 468/1, 449/1, 455/118, 462/118,
463/118, 464/118, 465/118, 466/118, 443/118, 459/118,
460/118, 453/118 ( k.m.8) do punktu granicznego nr 16,
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 453/118 do punktu nr 17,
a nast´pnie skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie, po
punktach nr 18—26, po∏udniowà granicà dzia∏ek
nr 453/118, 460/118, 459/118, 443/118, 466/118,
465/118, 464/118, 463/118, 462/118, 455/118, 449/1,
468/1, 458/1, 437/1 (k.m.8), 1037/119, 733/101, 731/102,
1031/102, 891/104 (k.m. 6) do punktu nr 27, za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie zachodnià granicà
dzia∏ek nr 891/104, 946/104 i 1132/104 do punktu nr 28
i dalej, po pó∏nocno-zachodniej i pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 1132/104 do punktu nr 29, nast´pnie, po
punktach nr 30—31, biegnie zachodnià, pó∏nocno-za-
chodnià i wschodnià granicà dzia∏ki nr 1128/104 do
punktu nr 32 (k.m. 6), za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 1031/102 do
punktu nr 33, przecina ulic´ Strefowà do punktu nr 34
i biegnie, po punkcie nr 35, pó∏nocno-zachodnià grani-
cà dzia∏ki nr 1003/120 do punktu nr 36 i dalej po∏udnio-
wà i pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki nr 1067/120,
poprzez punkt nr 37 do punktu granicznego nr 1.

Obr´b Urbanowice — „Zak∏ady Zbo˝owe” 

Obszar okreÊlony granicà, która biegnie od punktu
granicznego nr 1 w kierunku wschodnim, pó∏nocnà
granicà dzia∏ek nr 1011/24, 1013/25, 1044/26, 1226/26
(wed∏ug mapy ewidencji gruntów, obr´b Urbanowice,
k.m. 3), poprzez punkty nr 2 i 3 do punktu granicznego
nr 4, za∏amuje si´ ku po∏udniowi i biegnie wschodnià
granicà dzia∏ek nr 1226/26 i 1228/26 (k.m. 3) poprzez
punkt nr 5 do punktu granicznego nr 6, nast´pnie za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie po∏udnio-
wà granicà dzia∏ek nr 1228/26, 1226/26, 1044/26,
1014/25, 1012/25, 1010/24 (k.m. 3) do punktu granicz-
nego nr 7, skr´ca w kierunku pó∏nocnym po granicy
dzia∏ek nr 1010/24 i 1011/24 (k.m. 3) do punktu granicz-
nego nr 1. 

Obr´b Paprocany I Obr´b Urbanowice — „Ul. Fa-
bryczna” 

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu granicznego nr 1 w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 2312/4, (we-
d∏ug mapy ewidencji gruntów, obr´b Paprocany,
k.m. 2), 1041/9, 1040/9 (wed∏ug mapy ewidencji grun-
tów, obr´b Urbanowice, k.m. 6), do punktu graniczne-
go nr 2, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim i poprzez punkty nr 3—7 biegnie wschodnià gra-
nicà dzia∏ek nr 1040/9, 1042/9, 1043/9, (k.m. 6), 2157/4,
2160/4 (obr´b Paprocany, k.m. 2) do punktu graniczne-
go nr 8, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ek
nr 2160/4, 2312/4, 2311/4, 902/5 do punktu nr 9 i dalej,
poprzez punkt nr 10, wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej gra-
nicy dzia∏ek nr 902/5, 904/10 i 906/10 (k.m. 2) do punk-
tu granicznego nr 11, nast´pnie za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim po granicy dzia∏ek nr 906/10
i 2312/4 (k.m. 2) do punktu granicznego nr 1.
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Obr´b Urbanowice — „Ul. Towarowa i Metalowa” 

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu nr 1 po∏o˝onego w pó∏nocno-zachodnim na-
ro˝niku dzia∏ki nr 948/45 (wed∏ug mapy ewidencji
gruntów, obr´b Urbanowice k.m. 6) w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim, po granicy dzia∏ki nr 948/45 do
punktu nr 2, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim po granicy dzia∏ki nr 948/45 przez
punkt nr 3 do punktu nr 4 i dalej za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowo
wschodniej granicy dzia∏ki nr 948/45 do punktu nr 5,
nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim po po∏udniowo-zachodniej granicy dzia∏ki
nr 948/45 do punktu nr 1.

Obr´b Jaroszowice — „Ul. Turyƒska 1”  

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu granicznego nr 1 w kierunku wschodnim, po
pó∏nocnej cz´Êci dzia∏ki nr 705/20 (wed∏ug mapy ewi-
dencji gruntów, obr´b Jaroszowice k.m.7) do punktu
granicznego nr 2, w którym przecina wschodnià grani-
c´ dzia∏ki nr 705/20 i biegnie dalej w kierunku wschod-
nim, po pó∏nocnej cz´Êci dzia∏ki nr 706/20 (k.m.7),
przez punkt graniczny nr 3 do punktu nr 4, nast´pnie
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie linià
prostà po dzia∏ce nr 706/20 do punktu granicznego
nr 5, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie li-
nià prostà po dzia∏ce nr 706/20 do punktu granicznego
nr 6, tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
po dzia∏ce nr 706/20 do punktu nr 7, skr´ca w kierunku
zachodnim i biegnie, po dzia∏ce nr 706/20, do punktu
granicznego nr 8, znajdujàcego si´ na wschodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 705/20 i biegnie dalej w kierunku za-
chodnim, po po∏udniowej cz´Êci dzia∏ki nr 705/20 do
punktu nr 9, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym i po dzia∏ce nr 705/20 biegnie do punktu gra-
nicznego nr 10 i dalej, w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝
zachodniej granicy dzia∏ki nr 705/20 do punktu gra-
nicznego nr 1.

Obr´b Jaroszowice — „Ul. Turyƒska 2”  

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu granicznego nr 1 w kierunku wschodnim, po
pó∏nocno-wschodniej cz´Êci dzia∏ki nr 729/145 (we-
d∏ug mapy ewidencji gruntów, obr´b Jaroszowice,
k.m.7), do punktu granicznego nr 2, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do
punktu granicznego nr 3, skr´ca w kierunku po∏udnio-
wym i biegnie linià prostà po dzia∏ce nr 729/145 do
punktu nr 4, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie do punktu granicznego
nr 5 i dalej, w kierunku zachodnim, linià prostà, po
dzia∏ce nr 729/145, do punktu nr 6, za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie linià prostà do punktu gra-
nicznego nr 1.

Obszar  II

Obr´b Tychy — „Technopark” 

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu granicznego nr 1 w kierunku po∏udniowo-

-wschodnim pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 476/13 (we-
d∏ug mapy ewidencji gruntów, obr´b Tychy, k.m.9) do
punktu granicznego nr 2, za∏amuje si´ ku po∏udniowi
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 476/13 do punktu nr 3 i dalej
po po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 476/12 do punktu
nr 4, nast´pnie za∏amuje si´ ku pó∏nocy wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 476/13 do punktu granicz-
nego nr 1.

PODSTREFA GLIWICKA 

Obszary oznaczone na mapie jako: A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, po∏o˝one w obr´bach Niepaszyce, Brze-
zinka, Stare Gliwice i ¸ab´dy w pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci miasta Gliwice pomi´dzy ulicà Kozielskà, drogà
krajowà DK88 (DK4), ulicà Starogliwickà i ulicà Ediso-
na.

Obszar A

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 po∏o-
˝onego w zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 1/3 (arkusz
mapy 7, obr´b Niepaszyce) w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do punktu granicznego nr 2 znajdujàcego
si´ w naro˝niku dzia∏ki nr 28 (arkusz mapy 8, obr´b ¸a-
b´dy) i w linii prostej biegnie na pó∏noc wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ek nr 28, 24, 23, 42, 22, 20, 15,
14, 1/2 (arkusz mapy 8, obr´b ¸ab´dy) do punktu gra-
nicznego nr 3, w którym skr´ca na wschód i biegnie
do punktu granicznego nr 4, który le˝y na granicy dzia-
∏ek nr 17/5 (arkusz mapy 7, obr´b ¸ab´dy) i nr 3 (ar-
kusz mapy 8, obr´b ¸ab´dy). Nast´pnie w punkcie
granicznym nr 4 skr´ca na po∏udnie i biegnie dalej
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 12 (arkusz mapy
8, obr´b ¸ab´dy), nast´pnie przecina ulic´ Pokoju i da-
lej przechodzi przez dzia∏k´ nr 17, 19 (arkusz mapy 8,
obr´b ¸ab´dy), nast´pnie przecina ulic´ Klasztornà do
punktu granicznego nr 5, w punkcie tym skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim i wzd∏u˝ kraw´dzi drogi
i pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 1 (arkusz mapy 8, obr´b
¸ab´dy) biegnie do punktu granicznego nr 6, w któ-
rym skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim i prze-
biega wschodnià granicà dzia∏ki do punktu graniczne-
go nr 7, w którym skr´ca w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie granicà dzia∏ki nr 1 wzd∏u˝ rowu do
pó∏nocno-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 1/16 (ar-
kusz mapy 7, obr´b Niepaszyce) oznaczonego jako
punkt graniczny nr 8, w którym skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowo-
-wschodniej granicy dzia∏ki nr 1/16 do punktu przeci´-
cia z pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 1/8 (arkusz mapy 7,
obr´b Niepaszyce), który zosta∏ oznaczony jako punkt
nr 9; w tym punkcie granica skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim i biegnie prosto wzd∏u˝ pó∏nocnej gra-
nicy dzia∏ki nr 1/8 i 1/9 (arkusz mapy 7, obr´b Niepa-
szyce) wzd∏u˝ drogi przez punkt graniczny nr 10 i dalej
prosto do punktu granicznego nr 11. W punkcie tym
granica skr´ca w kierunku pó∏nocnym, przecinajàc
dzia∏k´ nr 3, nast´pnie biegnie zachodnià granicà
dzia∏ki nr 14/4 (arkusz mapy 9, obr´b ¸ab´dy) do punk-
tu granicznego nr 12; w punkcie tym skr´ca na zachód
w kierunku punktu granicznego nr 13, a nast´pnie
skr´ca w kierunku pó∏nocnym do punktu granicznego
nr 14; tu skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie do
punktu granicznego nr 15, od którego przebiega w kie-
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runku po∏udniowym do punktu granicznego nr 16;
z tego punktu biegnie dalej wzd∏u˝ wschodniej grani-
cy dzia∏ki nr 2/1 (arkusz mapy 7, obr´b Niepaszyce) do
punktu granicznego nr 17, gdzie skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocno-za-
chodniej granicy dzia∏ek nr 2/2, 1/10 (arkusz mapy 7,
obr´b Niepaszyce) po∏o˝onych przy ulicy Wyczó∏kow-
skiego do punktu granicznego nr 18, z którego biegnie
poprzez punkty nr 19, 20 do 21 wzd∏u˝ pasa drogowe-
go ulicy Eiffel’a (dzia∏ka nr 1/6, arkusz mapy 7, obr´b
Niepaszyce), w punkcie tym za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowo-
-wschodniej granicy dzia∏ki nr 1/5 (arkusz mapy 7, ob-
r´b Niepaszyce) po∏o˝onej przy ulicy Wyczó∏kowskie-
go do punktu granicznego nr 22, w którym skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po-
∏udniowo-zachodniej granicy dzia∏ki nr 1/5 (arkusz ma-
py 7, obr´b Niepaszyce) do punktu granicznego nr 23,
w którym za∏amuje si´ i biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocno-wschodniej granicy
dzia∏ki nr 1/1 (arkusz mapy 7, obr´b Niepaszyce) po∏o-
˝onej na pó∏noc od DK88 (DK4) do punktu nr 24, na-
st´pnie skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim do
wczeÊniej ustalonego punktu granicznego nr 1.

Obszar B

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 zloka-
lizowanego na przeci´ciu ulicy L. da Vinci z po∏udnio-
wo-wschodnià granicà dzia∏ki nr 1/1 (arkusz mapy 6,
obr´b Niepaszyce), stanowiàcej pas drogowy ulicy
Wyczó∏kowskiego, w kierunku pó∏nocno-wschodnim
do punktu granicznego nr 2, gdzie skr´ca w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i dalej biegnie linià ∏amanà
przez punkty nr 3, 4, 5, 6 do punktu granicznego nr 7,
w którym skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodniej granicy
dzia∏ki nr 1/1 do punktu granicznego nr 8, w którym
zmienia kierunek na po∏udniowy i biegnie do po∏u-
dniowo-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 1/7 (arkusz
mapy 6, obr´b Niepaszyce) oznaczonego punktem
granicznym nr 9, nast´pnie zmienia kierunek na pó∏-
nocno-zachodni i pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ki
nr 1/19 (ulicy L. da Vinci) zmierza do wczeÊniej ustalo-
nego punktu granicznego nr 1.

Obszar C

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 po∏o-
˝onego w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki nr 1/10 (ar-
kusz mapy 6, obr´b Niepaszyce) w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim do punktu granicznego nr 2, w którym
skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie po po∏udniowo-
-zachodniej granicy dzia∏ek nr 4/2, 1/10 i 1/9 (arkusz
mapy 6, obr´b Niepaszyce) po∏o˝onych przy ulicy Wy-
czó∏kowskiego, do punktu granicznego nr 3, w którym
skr´ca na po∏udniowy wschód i biegnie po po∏udnio-
wej granicy do wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 1/18
(arkusz mapy 6, obr´b Niepaszyce), oznaczonego
punktem granicznym nr 4, z którego biegnie po po∏u-
dniowo-zachodniej granicy dzia∏ki nr 1/19 (arkusz ma-
py 6, obr´b Niepaszyce) — ulicy L. da Vinci do punktu
granicznego nr 5, w którym skr´ca na po∏udnie i bie-
gnie do naro˝nika pó∏nocno-wschodniego dzia∏ki nr

1/4 (arkusz mapy 6, obr´b Niepaszyce), po∏o˝onej na
pó∏noc od DK88 (DK4), z punktu tego dalej na pó∏noc-
ny zachód po pó∏nocno-wschodniej granicy dzia∏ki nr
1/4, do wczeÊniej ustalonego punktu granicznego nr 1.

Obszar D

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 po∏o-
˝onego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr
43/3 (arkusz mapy 5, obr´b Niepaszyce) i biegnie
wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej granicy dzia∏ek nr 43/3,
43/4, 78/1, 43/1 (arkusz mapy 5, obr´b Niepaszyce) do
punktu granicznego nr 2, nast´pnie linià ∏amanà w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, po pó∏nocno-wschod-
niej granicy dzia∏ki nr 43/1 (arkusz mapy 5, obr´b Nie-
paszyce) i nr 4/71 (arkusz mapy 1, obr´b Stare Gliwi-
ce) do punktu granicznego nr 3, nast´pnie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝
po∏udniowo-wschodniej granicy dzia∏ki nr 4/62 (arkusz
mapy 1, obr´b Stare Gliwice) do punktu granicznego
nr 4, w którym zmienia kierunek na zachodni, biegnàc
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 4/71 do punktu
granicznego nr 5, w którym skr´ca na pó∏nocny za-
chód i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowo-zachodniej granicy
dzia∏ki nr 4/71, 4/9, 4/7 (arkusz mapy 1, obr´b Stare Gli-
wice) do punktu granicznego nr 6, w którym skr´ca na
pó∏noc i dalej wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 4/7,
4/71 (arkusz mapy 1, obr´b Stare Gliwice) do punktu
granicznego nr 7, nast´pnie przebiega wzd∏u˝ zachod-
niej granicy dzia∏ki nr 43/3 do punktu granicznego nr 1.

Obszar E

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 po∏o-
˝onego w punkcie przeci´cia si´ ulicy A. Gaudiego
z ulicà Wyczó∏kowskiego (rondo), w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim po po∏udniowo-wschodniej granicy
dzia∏ki nr 1/6 (arkusz mapy 9, obr´b Niepaszyce) — uli-
cà Wyczó∏kowskiego do punktu granicznego nr 2,
w punkcie tym skr´ca na po∏udnie i biegnie po za-
chodniej, po∏udniowej i wschodniej granicy dzia∏ki nr
3 (arkusz mapy 9, obr´b Niepaszyce) do punktu gra-
nicznego nr 3, z którego w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim biegnie po po∏udniowo-wschodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 1/6 do punktu granicznego nr 4, w któ-
rym zmienia kierunek na po∏udnie i biegnie linià ∏ama-
nà po granicy dzia∏ki nr 1/33 (arkusz mapy 9, obr´b
Niepaszyce) do punktu granicznego nr 5 i dalej na
wschód po po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1/24 (arkusz
mapy 9, obr´b Niepaszyce) do punktu granicznego nr
6, w którym skr´ca na po∏udniowy zachód linià ∏ama-
nà do punktu granicznego nr 7, nast´pnie na zachód
po po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1/32 (arkusz mapy 9,
obr´b Niepaszyce) do punktu granicznego nr 8;
z punktu tego idzie na po∏udnie, po wschodniej grani-
cy dzia∏ki nr 1/30 (arkusz mapy 9, obr´b Niepaszyce)
do punktu granicznego nr 9, nast´pnie w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ek nr 1/30, 1/29 (arkusz mapy 9, obr´b Niepaszy-
ce) do punktu granicznego nr 10, w którym skr´ca na
pó∏nocny zachód, i biegnie po pó∏nocno-wschodniej
granicy dzia∏ki nr 1/16 (arkusz mapy 9, obr´b Niepa-
szyce) ulicà A. Gaudiego do wczeÊniej ustalonego
punktu granicznego nr 1.
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Obszar F

Zlokalizowany jest przy ulicy Kozielskiej i ulicy A.
Gaudiego, a linia graniczna tego obszaru zaczyna si´
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 1/36
(arkusz mapy 9, obr´b Niepaszyce) w punkcie nr 1
i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej granicy dzia∏ek
nr 1/36, 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41 (arkusz mapy 9, ob-
r´b Niepaszyce) do punktu granicznego nr 2, nast´p-
nie granica zakr´ca w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim wzd∏u˝ pó∏nocno-wschodniej granicy dzia∏ki nr
1/41 do punktu granicznego nr 3. W punkcie tym gra-
nica skr´ca w kierunku po∏udniowym i linià ∏amanà
przebiega wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodniej granicy
dzia∏ki nr 1/41 do punktu granicznego nr 4. Nast´pnie
skr´ca w punkcie nr 4 w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodniej granicy
dzia∏ek nr 1/41 i 1/36 do punktu granicznego nr 1.

Obszar G

Ograniczony jest ulicami: Wyczó∏kowskiego, A.
Gaudiego i Kozielskà; linia graniczna biegnie od punk-
tu granicznego nr 1 zlokalizowanego w punkcie prze-
ci´cia si´ ulicy Wyczó∏kowskiego z ulicà Kozielskà
i biegnie na pó∏nocny-wschód po po∏udniowo-
-wschodniej granicy dzia∏ki nr 1/6 (arkusz mapy 9, ob-
r´b Niepaszyce) ulicà Wyczó∏kowskiego do punktu
granicznego nr 2, z którego biegnie wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki nr 1/16 (arkusz mapy 9, obr´b Niepa-
szyce) ulicà A. Gaudiego do punktu granicznego nr 3
znajdujàcego si´ na przeci´ciu ulicy A. Gaudiego z uli-
cà Kozielskà; z punktu tego biegnie pó∏nocno-wschod-
nià granicà dzia∏ki nr 1/3 (arkusz mapy 9, obr´b Niepa-
szyce) do wczeÊniej ustalonego punktu granicznego
nr 1.

Obszar H

Zlokalizowany jest pomi´dzy ulicami: Przemyskà,
Gutenberga i Wyczó∏kowskiego, linia graniczna bie-
gnie od punktu nr 1 zlokalizowanego we wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 1/4 (arkusz mapy 9, obr´b Niepa-
szyce) i biegnie po jej pó∏nocnej granicy, nast´pnie po
wschodniej granicy dzia∏ek nr 7 (arkusz mapy 9, obr´b
Niepaszyce) i 4 (arkusz mapy 8, obr´b Niepaszyce),
które pokrywajà si´ z ulicà Przemyskà, a˝ do punktu
granicznego nr 2, w którym skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie przez punkty graniczne nr 3 i 4
do punktu granicznego nr 1 po po∏udniowo-wschod-
niej granicy dzia∏ki nr 1/5 (arkusz mapy 9, obr´b Nie-
paszyce).

Obszar I

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1, zloka-
lizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 2/9 (arkusz mapy 8, obr´b Niepaszyce),
w kierunku pó∏nocnym po zachodniej granicy dzia∏ek
nr 2/9, 2/8, 2/6, 2/5 (arkusz mapy 8, obr´b Niepaszyce)
do punktu granicznego nr 2, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 2/5, gdzie skr´-
ca na wschód wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 2/5
do punktu granicznego nr 3, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 2/5, nast´pnie

skr´ca na po∏udnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ek
nr 2/5, 2/6, 2/8, 2/9 wzd∏u˝ ulicy J. Gutenberga do
punktu granicznego nr 4, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 2/9, z którego
biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ ulicy Przemy-
skiej do wczeÊniej ustalonego punktu granicznego
nr 1.

Obszar J

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 zloka-
lizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 2/11 (arkusz mapy 8, obr´b Niepaszyce)
w kierunku pó∏nocno-zachodnim po zachodniej grani-
cy dzia∏ek nr 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/2, 1/4 (arkusz ma-
py 8, obr´b Niepaszyce), 354/40, 353/40, 352/40,
351/40, 350/40, 347/40 (arkusz mapy 5, obr´b Brzezin-
ka) wzd∏u˝ ulicy Gutenberga do punktu granicznego nr
2, zlokalizowanego w zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr
347/40 (arkusz mapy 5, obr´b Brzezinka), nast´pnie
w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ek nr 347/40 i 348/40, ∏àczy si´ z punktem granicz-
nym nr 3, zlokalizowanym w pó∏nocnym naro˝niku
dzia∏ki nr 348/40 (arkusz mapy 5, obr´b Brzezinka), na-
st´pnie biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr 349/40 (arkusz
mapy 5, obr´b Brzezinka), 1/2 i 2/17 (arkusz mapy 8,
obr´b Niepaszyce) wzd∏u˝ DK88 (DK4) do punktu gra-
nicznego nr 4 zlokalizowanego w pó∏nocnym naro˝ni-
ku dzia∏ki nr 2/16 (arkusz mapy 8, obr´b Niepaszyce),
skàd biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 2/16
(arkusz mapy 8, obr´b Niepaszyce) w kierunku po∏u-
dniowym do punktu granicznego nr 5, nast´pnie bie-
gnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr 2/15, 2/11
(arkusz mapy 8, obr´b Niepaszyce) do wczeÊniej usta-
lonego punktu granicznego nr 1.

Obszar K

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 zloka-
lizowanego w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki nr
340/40 (arkusz mapy 5, obr´b Brzezinka) przy ulicy J.
Gutenberga, na pó∏nocny zachód po granicy dzia∏ki nr
340/40 do punktu granicznego nr 2, w którym skr´ca
na pó∏noc, biegnàc po zachodniej granicy dzia∏ki nr
340/40, linià ∏amanà, do pó∏nocnego naro˝nika dzia∏ki
nr 341/40 (arkusz mapy 5, obr´b Brzezinka) do punktu
granicznego nr 3, w którym zmienia kierunek na po∏u-
dniowy wschód i biegnie po po∏udniowo-zachodniej
granicy dzia∏ki nr 344/40 (arkusz mapy 5, obr´b Brze-
zinka) wzd∏u˝ DK88 (DK4) do punktu nr 4, w którym
skr´ca w kierunku po∏udniowym i biegnie po zachod-
niej granicy dzia∏ki nr 346/40 ulicà J. Gutenberga do
wczeÊniej ustalonego punktu granicznego nr 1.

Obszar „Pole ¸ab´dy” po∏o˝ony w obr´bie Przyszów-
ka w Gliwicach-¸ab´dach (arkusz mapy 13 i 14 obr´b
Przyszówka).

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 w kie-
runku po∏udniowym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia-
∏ek nr 12/2 i 13/2, do punktu granicznego nr 2. Tu gra-
nica skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowo-zachodniej granicy dzia∏ki nr 13/2
do punktu granicznego nr 3; w tym punkcie granica
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skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim i przebiega
wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej granicy dzia∏ki nr 13/2 do
punktu granicznego nr 4. W punkcie granicznym nr 4
granica skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim, prze-
biegajàc linià ∏amanà wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ek nr 10/1 i nr 9 do punktu granicznego nr 5. Na-
st´pnie granica skr´ca na pó∏noc do punktu graniczne-
go nr 6. Tu granica zawraca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏-
ki nr 9 do punktu granicznego nr 7, gdzie skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i wzd∏u˝ po∏udniowo-za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 8/1 biegnie do punktu gra-
nicznego nr 8. Nast´pnie granica skr´ca w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do punktu granicznego nr 9. Tu
granica skr´ca na po∏udniowy wschód i wzd∏u˝ pó∏-
nocno-wschodniej granicy dzia∏ki nr 8/1 biegnie do
punktu granicznego nr 10. Z punktu granicznego nr 10
— na po∏udnie do punktu granicznego nr 11 wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 1/43. Od punktu granicz-
nego nr 11 granica biegnie pó∏nocno-wschodnià gra-
nicà dzia∏ki nr 11 oraz dzia∏ki nr 12/2 do punktu gra-
nicznego nr 12 le˝àcego w po∏udniowo-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 1/57. Nast´pnie wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy dzia∏ki nr 1/57 i 12/2 do wczeÊniej okreÊlonego
punktu granicznego nr 1.

Obszar „Bojkowska” po∏o˝ony w obr´bie Bojków
w Gliwicach pomi´dzy ulicà Bojkowskà i ulicà
Pszczyƒskà, w rejonie Kopalni W´gla Kamiennego
„Gliwice”, oraz po by∏ej fabryce domów (na karcie
mapy 2 w obr´bie Bojków).

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ek
nr 179/3, 178/2 i 177/2 do punktu granicznego nr 2; da-
lej granica skr´ca w kierunku wschodnim i przechodzi
linià ∏amanà wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ek nr
177/2, 181/7, 181/13, 181/27, 191, 181/17, 181/15
i 181/16 do punktu granicznego nr 3. Tu skr´ca w kie-
runku po∏udniowym i przebiega linià ∏amanà wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ek nr 181/16, 181/20, 254/1
i 254/3 do punktu granicznego nr 4. Dalej granica skr´-
ca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu granicz-
nego nr 5, w którym skr´ca na po∏udniowy zachód
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodniej granicy
dzia∏ki nr 906/4 do punktu granicznego nr 6. Tu grani-
ca skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ ulicy Bojkowskiej do punktu granicznego nr 7,
a nast´pnie skr´ca w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 246/3 do punktu graniczne-
go nr 8. W punkcie granicznym nr 8 granica skr´ca
w kierunku zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki nr 181/8 do punktu granicznego nr 9, gdzie
skr´ca na pó∏noc do punktu granicznego nr 10, skàd
przebiega w kierunku zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej
granicy dzia∏ek nr 179/4 i 179/3 do punktu granicznego
nr 1.

Obszar Zabrze

Teren nr 1 — miasto Zabrze, dzielnica Grzybowice,
obr´b Grzybowice

Granica biegnie od punktu granicznego nr 16 na
wschód poprzez punkty nr 47, 18, 504, 505, do punktu

nr 19, w którym za∏amuje si´ na po∏udnie i dochodzi
do punktu nr 501. Tu za∏amuje si´ na zachód i biegnie
poprzez punkty nr 6, 10, 14, 502, 5, 4, 3, 503, 56 i 2 do
punktu nr 21. Nast´pnie skr´ca na pó∏noc i poprzez
punkty nr 77, 14 i 15 dochodzi do punktu nr 16, od któ-
rego opis rozpocz´to.

Teren nr 2 — miasto Zabrze, dzielnica Grzybowice,
obr´b Grzybowice

Po∏udniowa granica obszaru przebiega od punktu
granicznego nr 118 na wschód, z zachowaniem
4 m odst´pu od hal produkcyjnych do punktu nr 119,
nast´pnie linià ∏amanà, wzd∏u˝ kraw´dzi drogi, po-
przez niestabilizowane w terenie punkty graniczne nr
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 i 170 do punktu
nr 139, stanowiàcego po∏udniowo-wschodni naro˝nik
przedmiotowego terenu. Na tym punkcie granica za∏a-
muje si´ na pó∏nocny wschód biegnàc wzd∏u˝ drogi
asfaltowej poprzez punkty nr 140, 141 i 142 do punktu
nr 143, znajdujàcego si´ na mi´dzytorzu. Na nim gra-
nica obszaru ∏amie si´ na pó∏nocny zachód i przebie-
ga pomi´dzy torami kolejowymi poprzez punkty nr
144, 101, 100, 99, 98 i 97 do punktu nr 373, po∏o˝one-
go na pó∏nocno-zachodnim naro˝niku wiaty magazy-
nowej. W tym miejscu granica skr´ca na po∏udniowy
zachód i przebiegajàc wzd∏u˝ zachodniej kraw´dzi ww.
wiaty, poprzez punkty graniczne nr 96, 95, 94, 85 i 86
dochodzi do punktu nr 118, od którego opis rozpocz´-
to.

Teren nr 3 — Miasto Zabrze Dzielnica Maciejów

Granica terenu przebiega od pó∏nocno-zachodnie-
go naro˝nika obszaru, stanowiàcego punkt graniczny
nr 127 w kierunku wschodnim, poprzez zastabilizowa-
ne punkty graniczne nr 126, 125, 124 i 123 do pó∏noc-
no-wschodniego naro˝nika terenu, który stanowi za-
stabilizowany punkt graniczny nr 122. Na tym punkcie
granica za∏amuje si´ na po∏udnie w kierunku drogi
krajowej nr 88 i poprzez punkty nr 549 i 548, przebie-
gajàc w odleg∏oÊci 4 m od hali produkcyjnej, ∏àczy si´
z punktem nr 547, b´dàcym po∏udniowo-wschodnim
naro˝nikiem strefy. Od tego punktu granica biegnie li-
nià ∏amanà na zachód, z zachowaniem 4 m odleg∏oÊci
od najbardziej wysuni´tej cz´Êci przyziemia zabudo-
waƒ strefy. Granica jest tu niewidoczna na gruncie, ∏à-
czàc kolejno punkty graniczne nr 546, 545, 544, 543,
542, 541, 540, 539, 538, 537, 536 i 535, a nast´pnie do-
chodzàc do punktu granicznego nr 534, stanowiàcego
po∏udniowo-zachodni naro˝nik terenu. Na tym punk-
cie granica za∏amuje si´ na pó∏noc i poprzez punkty nr
533, 532, 531, 530 i 529, z zachowaniem 4-metrowego
odst´pu od zabudowaƒ, ∏àczy si´ z zastabilizowanym
punktem granicznym nr 127, od którego rozpocz´to
opis granic. 

PODSTREFA JASTRZ¢BSKO-˚ORSKA 

„Pole Go∏kowice” — obr´b Skrzyszów

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1, po∏o-
˝onego na styku po∏udniowo-wschodniego naro˝nika
dzia∏ki nr 458/41, pó∏nocno-wschodniego naro˝nika
dzia∏ki nr 527/41 oraz pó∏nocno-zachodniego naro˝ni-
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ka dzia∏ki nr 439/41. Dalej biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy dzia∏ki nr 439/41 a˝ do pó∏nocno-zachodniego
naro˝nika tej dzia∏ki, pó∏nocno-wschodniego naro˝ni-
ka dzia∏ki nr 437/41 i po∏udniowo-wschodniego naro˝-
nika dzia∏ki nr 436/41, stanowiàcych punkt nr 2, skàd
po obrysie dzia∏ki nr 436/41 biegnie w kierunku pó∏-
nocnym do punktu nr 3 i dalej przez punkt nr 4, do
punktu nr 5, którym oznaczono wspólny naro˝nik
dzia∏ki nr 436/41, nr 437/41 oraz nr 434/43. Stàd grani-
ca biegnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy dzia∏ki nr 434/43 do jej pó∏nocno-wschodniego
naro˝nika oznaczonego jako punkt nr 6, po czym
wzd∏u˝ wschodniej granicy tej dzia∏ki do punktu nr 7,
b´dàcego po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏-
ki nr 434/43. Tu granica przechodzi na kart´ mapy 9.
Na karcie mapy 9 zaznaczona jest dzia∏ka nr 313/35,
której pó∏nocno-wschodni naro˝nik oznaczono nr 7
i jest on wspólny z po∏udniowo-wschodnim naro˝ni-
kiem dzia∏ki nr 434/43 z karty mapy 6. Na karcie mapy
9 granica przebiega od punktu nr 7 wzd∏u˝ wschod-
nich granic dzia∏ek nr 313/35, 315/35, 317/35, 319/43,
321/43 do po∏udniowo-wschodniego naro˝nika dzia∏ki
nr 321/43 oznaczonego nr 8, którym oznaczono rów-
nie˝ pó∏nocno-wschodni naro˝nik dzia∏ki nr 323/44,
skàd biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy tej dzia∏ki
i dzia∏ki nr 325/44 do jej po∏udniowo-wschodniego na-
ro˝nika oznaczonego nr 9 i dalej wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ek nr 327/44, 329/54, 331/54 i 333/54 a˝ do
po∏udniowo-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 333/54,
stanowiàcego punkt nr 10, b´dàcego te˝ pó∏nocno-
-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 335/54. Dalej bie-
gnie wzd∏u˝ jej po∏udniowej granicy do punktu nr 11,
b´dàcego jej naro˝nikiem po∏udniowym. Punkt nr 11
po∏o˝ony jest równoczeÊnie na wschodniej granicy
dzia∏ki nr 230/31, wzd∏u˝ fragmentu, po którym grani-
ca biegnie do punktu nr 12, b´dàcego po∏udniowo-
-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 230/31. Dalej gra-
nica biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 230/31 oraz
dzia∏ek nr 231/31, 232/31, 253/30, 466/30, 464/29,
462/28, 470/72 do punktu nr 13, b´dàcego po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 470/72. Dalej
granica biegnie w kierunku po∏udniowym do punktu
nr 14, który jest po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem
dzia∏ki nr 458/59. Dalej wzd∏u˝ po∏udniowych granic
dzia∏ek nr 458/59, 456/59, 109/59, 110/59 biegnie do
po∏udniowo-zachodniego naro˝nika dzia∏ki nr 110/59
oznaczonego jako punkt nr 26. W punkcie nr 26 grani-
ca biegnie w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki nr 110/59 do punktu nr 27, który jest
pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem tej dzia∏ki. Od punk-
tu nr 27 granica biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝
po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 460/72 do punktu nr 28,
który jest po∏udniowo-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki
nr 460/72. Z punktu nr 28 granica biegnie w kierunku
pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr
460/72 do punktu nr 18, który jest po∏udniowo-zachod-
nim naro˝nikiem dzia∏ki nr 355/27. Nast´pnie granica
biegnie wzd∏u˝ fragmentu pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr
355/27 do jej wkl´s∏ego naro˝nika oznaczonego jako
punkt nr 19. Nast´pnie granica biegnie w kierunku
pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodnich granic dzia∏ek nr
355/27, 353/24 i 351/24 do punktu nr 20, b´dàcego pó∏-
nocno-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 351/24. Od
punktu nr 20, który jest zarazem po∏udniowo-zachod-

nim naro˝nikiem dzia∏ki nr 349/23, granica biegnie
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 349/23 do punktu
nr 21 i dalej do punktu nr 22 znajdujàcego si´ w za-
chodnim naro˝niku dzia∏ek nr 347/23 i 345/23, po czym
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 345/23 i dzia∏ek nr
343/20, 341/20 do punktu nr 23, który jest pó∏nocno-za-
chodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 341/20. Nast´pnie gra-
nica biegnie wzd∏u˝ zachodnich granic dzia∏ek nr
449/70 i nr 339/14 do pó∏nocno-zachodniego naro˝ni-
ka tej ostatniej, oznaczonego jako punkt nr 24. Dalej
granica przebiega wzd∏u˝ pó∏nocnych granic dzia∏ek
nr 339/14 i 447/19 do punktu nr 25, b´dàcego pó∏noc-
no-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 447/19 i jedno-
czeÊnie po∏udniowo-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr
458/41, nast´pnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki
nr 458/41, a˝ do jej po∏udniowo-wschodniego naro˝ni-
ka stanowiàcego punkt nr 1.

˚ory — obr´b Baranowice, karty map nr 1 i 2 gmina
Paw∏owice, obr´b Warszowice, karta mapy nr 2

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1, zloka-
lizowanego na pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 1127/55, w kierunku po∏udniowym w linii prostej
przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4 wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki nr 1022/32. Nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 42 do
punktu nr 43, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr
768/54 i 769/54. Dalej w kierunku po∏udniowym do-
chodzi do punktu nr 6 wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏-
ki nr 658/56, po czym skr´ca na po∏udnie i linià ∏ama-
nà biegnie przez punkty nr 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr
12 wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ek nr 658/56, 659/56
i 819/76. Od punktu nr 12, usytuowanego w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 819/76, biegnie na
wschód linià ∏amanà przez punkty nr 13, 14, 15, 16, 17
do punktu nr 18, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek
nr 818/76, 821/76, 823/76 i 825/77. W punkcie nr 18,
stanowiàcym po∏udniowy naro˝nik dzia∏ki nr 825/77,
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim, bie-
gnàc po∏udniowo-wschodnià granicà tej dzia∏ki do
punktu nr 19, a dalej do punktu nr 20 wzd∏u˝ po∏udnio-
wo-wschodniej granicy dzia∏ki nr 604/77, po czym, lek-
ko skr´cajàc w kierunku pó∏nocnym, po∏udniowo-
-wschodnià granicà dzia∏ki nr 603/77 biegnie do punk-
tu nr 21. W punkcie nr 21, stanowiàcym jednoczeÊnie
zachodni naro˝nik dzia∏ki nr 1124/93, ponownie za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim, po
czym biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 1124/93
do punktu nr 23, w którym za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 24 i 25
do punktu nr 26. Punkt nr 26 stanowi jednoczeÊnie
punkt graniczny pomi´dzy gminà Paw∏owice i mia-
stem ˚ory. Od punktu nr 26 granica biegnie w linii pro-
stej do pó∏nocno-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr
994/137 oznaczonego punktem nr 44, a nast´pnie za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie linià ∏amanà
przez punkty nr 45, 46, 47, 48, 49 i 50 wzd∏u˝ pó∏noc-
nej granicy dzia∏ki nr 994/137. Od punktu nr 50, wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ek nr 993/137 i 992/137, bie-
gnie linià ∏amanà przez punkty nr 51, 52 i 53 do punk-
tu nr 54. Stàd biegnie w linii prostej do naro˝nika
dzia∏ki nr 761/137 oznaczonego jako punkt nr 81, na-
st´pnie za∏amuje si´ na zachód i biegnie wzd∏u˝ ulicy
Pukowca linià ∏amanà przez punkt nr 82 do punktu nr
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83. W punkcie nr 83, usytuowanym w pó∏nocnym na-
ro˝niku dzia∏ki nr 761/137, za∏amuje si´ na po∏udniowy
wschód i biegnie do punktu nr 56, potem w kierunku
po∏udniowo-zachodnim do punktu nr 57, wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 772/137, a nast´pnie do
punktu nr 88, wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr
992/137. Tu skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie li-
nià prostà do punktu nr 61. Nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i dochodzi do punktu nr 60,
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 991/137. W punk-
cie nr 60 za∏amuje si´ na zachód i biegnie w linii pro-
stej do punktu nr 89, po∏o˝onego w pó∏nocnym naro˝-
niku dzia∏ki nr 1027/137. Tu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i linià prostà, wzd∏u˝ zachod-
niej granicy dzia∏ki nr 1027/137, dochodzi do punktu nr
88. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie linià prostà do punktu nr 85, po∏o-
˝onego w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki nr 1025/137.
W punkcie nr 85 skr´ca na po∏udniowy zachód, bie-
gnàc linià ∏amanà ∏àczàcà punkty graniczne nr 86, 87
i 68 wzd∏u˝ zachodnich granic dzia∏ek nr 1025/137
i 1085/46. W punkcie nr 68 za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie w linii prostej przez punkty nr 69
i 70 do punktu nr 71. Granica mi´dzy punktami nr 68,
69, 70, 71 przebiega wzd∏u˝ pó∏nocnej strony dzia∏ki nr
1095/83. W punkcie nr 71 skr´ca lekko na po∏udniowy
zachód i biegnie w linii prostej przez punkty nr 72, 73,
74, 75, 76, 77 do punktu nr 78, wzd∏u˝ pó∏nocnej gra-
nicy dzia∏ek nr 1095/83 i 1097/83. W punkcie nr 78 usy-
tuowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 1097/83 za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie linià ∏a-
manà przez punkty nr 79, 80 do punktu nr 1, od które-
go rozpocz´to opis.

„Pole Wygoda” — Miasto ˚ory, obr´b Folwarki i ˚ory
A — obr´b Folwarki

Granica biegnie od punktu nr 1 zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 709/147
w kierunku pó∏nocno-wschodnim linià ∏amanà po-
przez punkty nr 2, 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7 skrajem po-
bocza ulicy Kradziejówka. Na tym odcinku graniczy
z dzia∏kami nr 709/147, 1316/147, 490/147, 1398/151.
W punkcie nr 7 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie linià ∏amanà Êrodkiem rowu od-
wadniajàcego poprzez punkty nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
do punktu granicznego nr 15. Na tym odcinku biegnie
wzd∏u˝ dzia∏ek nr 1398/151, 495/151, 496/151, 695/151,
692/151, 332/151 i 1053/145. W punkcie nr 15 za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym, biegnàc w linii prostej
poprzez punkt nr 16 i 17 do punktu nr 18. Na odcinku
tym biegnie wzd∏u˝ dzia∏ek nr 1053/145, 1017/145,
1019/145. W punkcie nr 18 za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim, przebiegajàc przez punkty nr
19, 20, 21, 22, 23 do punktu nr 24. Na tym odcinku bie-
gnie wzd∏u˝ dzia∏ek nr 1021/145, 1023/145, 1027/139,
1029/139. W punkcie nr 24 za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i linià ∏amanà dochodzi do punktu nr 29 po-
przez punkty nr 25, 26, 27, 28. Na odcinku tym biegnie
wzd∏u˝ dzia∏ek nr 1029/139, 171/138, 190/137, 330/145.
W punkcie nr 29 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i w linii prostej dochodzi do punktu nr 30. Nast´pnie
za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku zachod-
nim i w linii prostej dochodzi do punktu nr 31. Na od-
cinku tym graniczy z dzia∏kami nr 330/145, 1132/133,

1137/132, 1140/132, 1144/130, 1147/129, 1150/124,
1153/122, 1156/117, 1157/117, 1160/116. Dalej za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià prostà do
punktu nr 32, wzd∏u˝ dzia∏ek nr 1160/116 i dalej, prze-
cinajàc drog´ dojazdowà do dzia∏ki nr 367/147, do
punktu nr 33. Tam za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim, biegnàc skrajem drogi dojazdowej do punktu nr
34. Na odcinku tym biegnie wzd∏u˝ dzia∏ek nr 708/147,
707/147. W punkcie nr 37 za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ dzia∏ek nr 707/147
i 709/147 w linii prostej do punktu nr 1.

B — obr´b ˚ory

Granica biegnie od punktu nr 35, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 1705/101
w kierunku wschodnim linià ∏amanà poprzez punkty
nr 36 i 37 do punktu nr 38 wzd∏u˝ drogi dojazdowej do
pól. Na odcinku tym biegnie wzd∏u˝ dzia∏ek nr
1705/101, 1708/103, 2291/104, 2294/104, 2297/105. Na-
st´pnie za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i linià ∏a-
manà poprzez punkty nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48 dochodzi do punktu nr 49. Na tym odcinku prze-
biega wzd∏u˝ dzia∏ek nr 2297/105, 1603/106, 2300/106.
W punkcie nr 49 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i przebiega w linii prostej do punktu nr 50 usytuowa-
nego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr
2287/103. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
nym i linià ∏amanà, przez punkty nr 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60 dochodzi do punktu nr 35, od które-
go rozpocz´to opis. Na odcinku tym przebiega wzd∏u˝
dzia∏ek nr 2287/103, 2291/104, 1708/103, 1705/101.

Jastrz´bie-Zdrój

Jastrz´bie-Zdrój. Obr´b Bzie Górne, k.m. 1 — Obszar
Fadom

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1, sta-
nowiàcego po∏udniowo-zachodni wierzcho∏ek dzia∏ki
nr 655/11, wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 656/11
do punktu nr 2, b´dàcego po∏udniowo-zachodnim
wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 656/11. Nast´pnie w kierunku
wschodnim, przez punkty nr 3, 4, 5 po∏o˝one na pó∏-
nocnej granicy dzia∏ki nr 1384/43, do punktu nr 6 b´dà-
cego pó∏nocno-wschodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr
1384/43. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim,
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 1385/43 przez
punkt nr 7, le˝àcy na pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr
1385/43 do punktu nr 8, b´dàcego pó∏nocno-wschod-
nim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1385/43. Z punktu nr 8
biegnie dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 9,
b´dàcego po∏udniowo-wschodnim wierzcho∏kiem
dzia∏ki nr 652/43, a nast´pnie do punktu nr 10 b´dàce-
go pó∏nocno-zachodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr
650/43. Z punktu nr 10 skr´ca w kierunku po∏udnio-
wym, wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 650/43, do
punktu nr 11, b´dàcego po∏udniowo-zachodnim
wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 650/43, a nast´pnie w kierun-
ku po∏udniowym do punktu nr 12, który jest po∏udnio-
wo-zachodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1425/43.
Z punktu nr 12 biegnie w kierunku wschodnim do
punktu nr 13, który jest po∏udniowo-wschodnim
wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1425/43. Z punktu nr 13 bie-
gnie w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 14 b´dàce-
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go pó∏nocno-wschodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr
1423/43 i dalej w kierunku po∏udniowym, wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ek nr 1423/43, 1410/43,
1393/43 do punktu nr 15, b´dàcego pó∏nocno-wschod-
nim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1310/43. Z punktu nr 15
biegnie w kierunku po∏udniowym do punktu nr 16, b´-
dàcego po∏udniowo-wschodnim wierzcho∏kiem dzia∏-
ki nr 1310/43, skàd skr´ca w kierunku zachodnim, prze-
chodzàc przez punkt nr 17, b´dàcy po∏udniowo-za-
chodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1310/43, biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr 1310/43
i 1361/43 do punktu nr 18, b´dàcego po∏udniowo-za-
chodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1361/43. Z punktu nr
18 biegnie w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 19,
stanowiàcego pó∏nocno-wschodni wierzcho∏ek dzia∏ki
nr 916/43, skàd w kierunku zachodnim dochodzi
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1397/43 do
punktu nr 20. Z punktu nr 20, b´dàcego po∏udniowo-
-zachodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1392/43, biegnie
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 1392/43, na której
le˝à punkty nr 21 i 22, do punktu nr 23. Punkt nr 23 sta-
nowi pó∏nocno-wschodni wierzcho∏ek dzia∏ki nr
379/37. Z punktu nr 23 biegnie do punktu nr 24, b´dà-
cego wspólnym wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1359/27
i dzia∏ki nr 1390/43. Z punktu nr 24 skr´ca w kierunku
pó∏nocnym i wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ek nr
1390/43 i 1389/43 dochodzi do punktu nr 25, po czym
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1409/43 docho-
dzi do punktu nr 26, a nast´pnie wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki nr 1409/43 do punktu nr 27 b´dàcego
pó∏nocno-zachodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr
1409/43. Z punktu nr 27 biegnie w kierunku zachod-
nim, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1384/43 do
punktu nr 28, b´dàcego po∏udniowo-zachodnim
wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 1384/43, a nast´pnie wzd∏u˝
zachodniej granicy dzia∏ki nr 1384/43 przez punkty nr
29 i 30 dochodzi do punktu nr 31. Punkt nr 31 stanowi
wspólny wierzcho∏ek dzia∏ek nr 653/43, 1383/43
i 1384/43. Z punktu nr 31 dochodzi do punktu nr 1, od
którego opis rozpocz´to.

Obszar Ruptawa 1

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1, b´dà-
cego pó∏nocno-zachodnim wierzcho∏kiem strefy VI.
157-PU Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Miejskiej Jastrz´bie-Zdrój, w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy tej strefy
VI. do punktu nr 2, a nast´pnie w kierunku po∏udnio-
wym do punktu nr 3, skàd dalej w kierunku wschod-
nim biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 granica ob-
szaru biegnie na po∏udnie do punktu nr 5, a nast´pnie
w kierunku wschodnim do punktu nr 6. Punkty nr 1, 2,
3, 4, 5, 6 wyznaczajà pó∏nocnà granic´ strefy VI. 157-
-PU. Z punktu nr 6, b´dàcego pó∏nocno-wschodnim
wierzcho∏kiem strefy VI. 157-PU, biegnie w kierunku
po∏udniowym do punktu nr 7, b´dàcego po∏udniowo-
-wschodnim wierzcho∏kiem strefy VI. 157-PU oraz jed-
nym z wierzcho∏ków dzia∏ki nr 77. Z punktu nr 7 bie-
gnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 77 i po∏udniowej granicy dzia∏ek nr 111/36
i 112/36 do punktu nr 8, b´dàcego po∏udniowo-za-
chodnim wierzcho∏kiem strefy VI. 157-PU. Nast´pnie
granica biegnie wzd∏u˝ ulicy ˚wirki i Wigury, docho-
dzàc z powrotem do punktu nr 1.

Obszar Ruptawa 2

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1, b´dà-
cego wspólnym pó∏nocnym wierzcho∏kiem dzia∏ek
nr 306/36 i 212/36 i dalej w kierunku wschodnim
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 212/36 dochodzi
do punktu nr 2, w miejscu przeci´cia granicy pó∏noc-
nej dzia∏ki nr 212/36 z zachodnià granicà dzia∏ki
nr 307/36. Z punktu nr 2 biegnie wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ek nr 307/36 i 305/36 w kierunku po∏u-
dniowym do punktu nr 3, b´dàcego po∏udniowo-za-
chodnim wierzcho∏kiem dzia∏ki nr 303/36, a nast´pnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr 306/36, 113/36,
112/36 do punktu nr 4, okreÊlonego linià rozgranicza-
jàcà strefy VI. 128-PU Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Miejskiej Jastrz´bie-
-Zdrój. Z punktu nr 4 biegnie wzd∏u˝ linii rozgranicza-
jàcej strefy VI. 128-PU, VI. 141-RO do punktu nr 5 po-
∏o˝onego na granicy dzia∏ki nr 112/36 i przeci´tego li-
nià rozgraniczajàcà strefy VI. 128-PU, VI. 141-RO.
Z punktu nr 5 granica biegnie wzd∏u˝ zachodniej gra-
nicy dzia∏ek nr 112/36, 113/36, 306/36 do punktu nr 1.

Jednostka katastralna: Jastrz´bie-Zdrój, obr´b: Ja-
strz´bie-Zdrój, Moszczenica

Granica biegnie od punktu granicznego nr 1 stano-
wiàcego pó∏nocno-wschodni naro˝nik dzia∏ki nr
965/68 wzd∏u˝ jej wschodniej granicy do punktu nr 2
i dalej wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 965/68 do
punktu nr 3. Punkt nr 3 powsta∏ przez przeci´cie po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 965/68 przez wschodnià li-
ni´ istniejàcych zabudowaƒ na dzia∏ce nr 1162/76. Od
punktu nr 3 granica biegnie na po∏udnie, przez punkt
nr 4 do punktu nr 5, wzd∏u˝ fragmentu wschodniej
granicy dzia∏ki nr 1162/76, gdzie skr´ca na zachód
i biegnie fragmentem po∏udniowej granicy tej dzia∏ki
do punktu nr 6 i ponownie na po∏udnie wzd∏u˝ kolej-
nego fragmentu wschodniej granicy dzia∏ki nr 1162/76
do punktu nr 7. Punkt nr 7 jest najbardziej na po∏udnie
wysuni´tym wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr
1162/76. Od punktu nr 7 granica biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 1162/76 do punktu nr 8 i da-
lej wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 227/176
przez punkt nr 9 do punktu nr 10, którym oznaczono
po∏udniowo-zachodni naro˝nik tej dzia∏ki. Dalej bie-
gnie po linii oddzielajàcej obr´by geodezyjne: Jastrz´-
bie-Zdrój (k.m. 1) od Moszczenicy (k.m. 7) do przeci´-
cia ze sta∏ym ogrodzeniem terenu kopalni od strony
po∏udniowej. Dalej biegnie po linii tego˝ ogrodzenia
przez punkty nr 12, 13 do punktu nr 14, w którym ogro-
dzenie to przecina lini´ oddzielajàcà (k.m. 8 i 7) w ob-
r´bie geodezyjnym Moszczenica i dalej po linii oddzie-
lajàcej te obr´by do punktu nr 15, w którym przecina
po∏udniowà kraw´dê istniejàcej urzàdzonej drogi po-
˝arowej. Nast´pnie wzd∏u˝ po∏udniowej kraw´dzi tej
drogi przez punkt nr 16 dochodzi do punktu nr 17, któ-
ry le˝y na jej przeci´ciu z linià rozgraniczajàcà obr´by
geodezyjne: Moszczenica (k.m. 7) i Jastrz´bie-Zdrój
(k.m. 1). Dalej biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej i wschod-
niej kraw´dzi ww. drogi przez punkt nr 18 do punktu nr
19, w którym wschodnia kraw´dê drogi przecina bocz-
nic´ kolejowà na dzia∏ce nr 965/68 (k.m. 1 Jastrz´bie-
-Zdrój). Teren zamyka linia od punktu nr 19, wzd∏u˝
bocznicy kolejowej do przeci´cia z pó∏nocnà granicà
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dzia∏ki nr 965/68 w punkcie nr 20, dalej po fragmencie
pó∏nocnej granicy tej dzia∏ki do punktu nr 1.

Gmina Rybnik i powiat rybnicki

Obszar nr 1 — „K∏okocin” — miasto Rybnik

Granica obszaru na karcie mapy 2 obr´b K∏okocin
biegnie od punktu nr 9 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 301/35 i po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 342/35 w kierunku za-
chodnim po pó∏nocnej cz´Êci dzia∏ek nr 301/35,
305/40, 303/38, 307/41, 309/5 przez punkty nr 10, 11,
12, 13, 14 i 15 do punktu nr 16. Punkt nr 16 jest punk-
tem granicznym pomi´dzy obr´bem K∏okocin i Bogu-
szowice karta mapy 2, gdzie sàsiadujàc z dzia∏kà nr
1609/70 granica stanowi prosty odcinek przechodzàcy
przez punkty nr 16 i 17. W punkcie nr 17 granica za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie do po∏àcze-
nia z punktem nr 36 stanowiàcym po∏udniowo-
-wschodni naro˝nik dzia∏ki nr 1186/68. Od punktu nr 36
wzd∏u˝ wschodnich granic dzia∏ek nr 1186/68 i 1185/68
po drodze dojazdowej granic´ stanowià punkty nr
36—39, gdzie granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ek nr
796/68, 1518/68 i 1519/68 ∏àczàc punkty nr 39—42. Na-
st´pnie od punktu nr 42 wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dro-
gi biegnie do punktu nr 73. W punkcie nr 73 granica
zmienia bieg w kierunku pó∏nocnym i linià prostà bie-
gnie do punktu oznaczonego nr 74 po∏o˝onego na pó∏-
nocno-wschodniej granicy dzia∏ki nr 1818/70. Dalej od
punktu nr 74 do punktu nr 48 wzd∏u˝ granicy pó∏noc-
nej dzia∏ki nr 1818/70. Linia ∏àczàca punkty nr 48 i 49
stanowi pó∏nocnà granic´ dzia∏ki nr 136/40. Od punk-
tu nr 49 do 55 i punkt nr 75 granic´ stanowi linia ∏ama-
na b´dàca pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 340/12. W punk-
cie nr 75 granica terenu zmienia kierunek na po∏udnio-
wy i linià prostà biegnie poprzez punkty nr 76, 77, 78
i 79 do punktu nr 80, pozostawiajàc wschodnie cz´Êci
dzia∏ek nr 340/12, 351/12, 341/13, 350/42 i 344/35 jako
niewydzielone pozostajàce poza obszarem strefy. Li-
nia ∏àczàca punkty nr 75—80 stanowi wschodnià gra-
nic´ strefy. W punkcie nr 80 granica za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i linià prostà biegnie do poczàt-
kowego punktu nr 9.

Obszar nr 2 — powiat rybnicki

Granica biegnie od punktu granicznego nr 2 i po-
przez punkt nr 3 dochodzi do punktu nr 4 wzd∏u˝ dzia∏-
ki nr 4431/412, dalej biegnie przez punkt nr 5 do punk-
tu nr 6, wzd∏u˝ dzia∏ki nr 4211/412 i dalej wzd∏u˝ dzia∏-
ki nr 4188/412 dochodzi do ulicy Armii Krajowej do
punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie wzd∏u˝ ulicy Armii
Krajowej poprzez punkty nr 8, 9 do punktu nr 10. Dalej
poprzez punkty nr 11 i 12 biegnie wzd∏u˝ ulicy Polnej
do punktu nr 13, skàd dochodzi do punktu nr 2.

Obszar Bielsko-Bia∏a

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 nr 2 pó∏nocnà granicà

dzia∏ki nr 32/13 i dalej przez punkty nr 3, 4 i 5 do punk-
tu nr 6 pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 5/10. Nast´pnie za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie przez
punkty nr 7, 8, 9, 10, 11, dalej przez punkty nr 12 i 13
do punktu nr 14 wschodnià granicà dzia∏ki nr 5/10, po
czym za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
przez punkty nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do
punktu nr 24 po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 5/10. Na-
st´pnie skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie przez
punkty nr 25, 26, 27 i 28 po∏udniowà granicà dzia∏ki nr
32/13 do punktu nr 29. Nast´pnie za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i przez punkty nr 30, 31, 32 docho-
dzi do punktu nr 1.

Obszar A1 — obr´b 17, gmina katastralna Dolne
PrzedmieÊcie i Komornice Âlàskie

Granica biegnie w kierunku wschodnim od punktu
granicznego nr 1 przez punkt nr 2 do punktu nr 3 pó∏-
nocnà granicà dzia∏ki nr 2/7 i dalej do punktu granicz-
nego 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∏u-
dniowym i biegnie przez punkty graniczne nr 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 do punktu granicznego nr 18
wschodnià granicà dzia∏ki nr 3564/4, gdzie granica za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie przez punk-
ty 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∏u-
dniowà 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 docho-
dzi do punktu granicznego nr 1.

Obszar A3 — obr´b Stare Bielsko

Granica biegnie od punktu nr 1, który jest punktem
granicznym miasta oraz punktem granicznym po∏u-
dniowo-zachodnim nr 1882/11, w kierunku pó∏nocnym
linià prostà przez punkty nr 2, 3, 4, 5 do 6. Od punktu
nr 6 biegnie w kierunku wschodnim, a nast´pnie
w kierunku pó∏nocnym linià prostà poprzez punkty
nr 7, 8, 9 do punktu 10. Od punktu nr 10 biegnie w kie-
runku wschodnim linià prostà przez punkty nr 11, 12
do punktu nr 13. W punkcie nr 13 granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym, dochodzàc do punktu nr 14.
W punkcie nr 14 granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie linià prostà przez punkt nr 15,
dochodzàc do punktu nr 16, który stanowi granic´
miasta i jednoczeÊnie jest punktem granicznym 
pó∏nocno-wschodnim nr 1753/2. Nast´pnie granica,
poczàwszy od punktu nr 16, zmienia kierunek na 
po∏udniowy i biegnie wzd∏u˝ rzeki Wapienica linià pro-
stà poprzez punkty nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 do punktu nr 30. Od punktu 
nr 30 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim przez punkty nr 31, 32, 33, 34, 35, 36 do 
punktu nr 37, który stanowi pó∏nocno-zachodni punkt
graniczny nr 1882/8. Od punktu nr 37 granica za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie linià
prostà do punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis gra-
nic.

Dziennik Ustaw Nr 95 — 6410 — Poz. 936



PODSTREFA SOSNOWIECKO-DÑBROWSKA 

„Milowice” — miasto: Sosnowiec, obr´b: Sosnowiec,
karty map nr: 3, 4 i 41b

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1a, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim na-
ro˝nikiem dzia∏ki nr 29/1 w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 29/1 do
punktu nr 2a, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo
wschodnim granicà dzia∏ek nr 29/1, 32/1, 33/1, 38/1 do
punktu nr 3, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 42/5 do punk-
tu nr 4, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
wschodnià granicà dzia∏ek nr 42/5, 1/4 do punktu nr 5,
za∏amuje si´ w kierunku wschodnim pó∏nocnà granicà
dzia∏ki nr 1/4 do punktu nr 6, za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym wschodnià granicà dzia∏ki nr 1/4 do
punktu nr 7, za∏amuje si´ w kierunku wschodnim pó∏-
nocnà granicà dzia∏ki nr 10/1 do punktu nr 8, za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie wschodnià gra-
nicà dzia∏ek nr 10/1, 2/2 do punktu nr 9, za∏amuje si´
w kierunku zachodnim po∏udniowà granicà dzia∏ek nr
2/2, 1/2 do punktu nr 10, za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowym i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki nr 1/2
do punktu nr 11, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
linià ∏amanà po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 1/2 do
punktu nr 12, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
wschodnià granicà dzia∏ki nr 1/2 do punktu nr 13, za∏a-
muje si´ w kierunku wschodnim pó∏nocnà granicà
dzia∏ki nr 1/2 do punktu nr 14, za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym wschodnià granicà dzia∏ki nr 1/2 do
punktu nr 15a, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo
zachodnim do punktu nr 15b, za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 1/2 do punk-
tu nr 16a, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim do punktu nr 16b, za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym zachodnià granicà dzia∏ki nr 1/2 do punktu
nr 16b, za∏amuje si´ w kierunku wschodnim do punk-
tu nr 16c, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym do
punktu nr 16d, za∏amuje si´ w kierunku wschodnim do
punktu nr 17b, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym do
punktu nr 17c, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim do
punktu nr 18, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym 
zachodnià granicà dzia∏ek nr 1/3, 42/2, 32/1, 29/1, do-
chodzàc do punktu nr 1a, od którego opis rozpo-
cz´to.

„Daƒdówka” — miasto: Sosnowiec

Cz´Êç Ia — obr´b Klimontów, karta mapy nr 6

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝-
nikiem dzia∏ki nr 1907/3, linià ∏amanà w kierunku
wschodnim, pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 1907/3,
1903/5, 1902/5, 1901/12, 1901/9, 1900/3, 1899/3, 1898/3,
1896/3, 1895/12, 1895/9, 1893/5, 1891/5, 1888/7, 1883/3,
1880/5, 1879/4, 1876/4, 1873/4, 1872/10, 1871/5, 1870/5,
1868/5, 1867/10, 1866/8 do punktu nr 2, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym wschodnià granicà dzia∏ki
nr 1866/8 do punktu nr 3, za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 1866/8,
1864/3, 1863/12 do punktu nr 4, za∏amuje si´ w kierun-

ku po∏udniowym i biegnie linià ∏amanà wschodnià
granicà dzia∏ki nr 2657/1 i 2669/4 do punktu nr 5, za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ek nr 2669/4, 1871/6, 1872/12
i 2658/1 do punktu nr 6, za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie wzd∏u˝ linii ∏amanej zachodnià gra-
nicà dzia∏ek nr 2658/1 i 2658/5 do punktu nr 1, od któ-
rego opis rozpocz´to.

Cz´Êç I b — obr´b Klimontów, karta mapy nr 6

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 7 b´dàcego pó∏nocno wschodnim naro˝-
nikiem dzia∏ki nr 2669/1 w kierunku wschodnim pó∏-
nocnà granicà dzia∏ki nr 2669/1 do punktu nr 8, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowym wschodnià granicà
dzia∏ki nr 2669/1 do punktu nr 9, za∏amuje si´ w kierun-
ku wschodnim pó∏nocnà granicà dzia∏ek nr 2669/1,
2656/1 i 2667/1 do punktu nr 10, za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim linià ∏amanà pó∏nocno-
-wschodnià granicà dzia∏ek nr 2667/1 i 1835/1 do punk-
tu nr 11, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym linià
∏amanà wschodnià granicà dzia∏ki nr 1835/1 do punk-
tu nr 12, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim linià ∏a-
manà po∏udniowà granicà dzia∏ek 1835/1, 2668/1,
1993/7, 2656/2, 1994/1 i 1995 do punktu nr 13, za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏-
ki nr 1995 do punktu nr 14, za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim po∏udniowà granicà dzia∏ek nr 1992/6 do
punktu nr 15, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim linià ∏amanà po∏udniowo-zachodnià granicà
dzia∏ki nr 1992/11 do punktu nr 15a, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie zachodnià granicà
dzia∏ki nr 2658/3 do punktu nr 15b, za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ek nr 2658/3, 1872/14, 1871/8, 2657/3 i 2669/2 do
punktu nr 21, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ linii ∏amanej pó∏nocno-
-zachodnià granicà dzia∏ki nr 2669/1 do punktu nr 7, od
którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç II — obr´b: Sosnowiec karta mapy nr 80, Kli-
montów karta mapy nr 6

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, zlokalizowanego w po∏udniowo
wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 2681/2, w kierunku za-
chodnim linià ∏amanà poprzez punkty nr 2, 3 i 4 do
punktu nr 5. W punkcie nr 5 granica za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie linià ∏amanà po-
przez punkty nr 6 i 7 do punktu nr 8. W punkcie nr 8
granica za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
linià ∏amanà poprzez punkty nr 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 i 18 do punktu nr 19. W punkcie nr 19 granica
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià ∏a-
manà poprzez punkty nr 20, 21, 22, 23, 24 i 25 do punk-
tu nr 26. W punkcie nr 26 granica za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim i biegnie linià ∏amanà poprzez
punkty nr 27, 28 i 29 do punktu nr 30. W punkcie nr 30
granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie linià ∏amanà poprzez punkty nr 31, 32 i 33 do
punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis. 
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„Niwka — Modrzejów” — miasto: Sosnowiec, obr´b: 

Sosnowiec, karty map nr 127 i 133

Cz´Êç 1

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1 w kierunku pó∏nocnym i pó∏nocno-
-wschodnim, linià ∏amanà, przez punkty nr 2, 3, 4, 5 do
punktu nr 6 i jest jednoczeÊnie pó∏nocno-zachodnià
granicà dzia∏ki nr 1/33. W punkcie nr 6 granica skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i przebiega linià
przez punkty nr 7, 8, 9, 10 do punktu nr 11; linia ta jest
jednoczeÊnie po∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏ki
nr 1/33. W punkcie nr 11 granica skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i przebiega linià prostà do punk-
tu nr 12 i dalej w kierunku pó∏nocno-zachodnim do
punktu nr 13. W punkcie nr 13 granica skr´ca i biegnie
linià ∏amanà po∏udniowo-zachodnià przez punkt nr 14
do punktu nr 15. W punkcie nr 15 granica skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i przebiega linià ∏amanà
przez punkty nr 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 do punktu nr
1, która jest jednoczeÊnie po∏udniowo-zachodnià gra-
nicà dzia∏ki nr 1/33.

Cz´Êç 2

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 23 znajdujàcego si´ w po∏udniowym na-
ro˝niku dzia∏ki linià ∏amanà w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez punkt nr 24 do punktu nr 24a.
W punkcie nr 24a granica za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 24b.
W punkcie nr 24b granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie do punktu nr 24c.
W punkcie nr 24c za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i biegnie do punktu nr 28. W punkcie nr 28
granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
do punktu nr 29. W punkcie nr 29 granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno wschodnim i biegnie linià ∏ama-
nà przez punkty nr 30, 31, 32, 33, 34 do punktu nr 35.
W punkcie nr 35 granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i przebiega linià ∏amanà przez
punkty nr 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 do punktu nr 43.
W punkcie nr 43 granica za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowym i przebiega linià ∏amanà przez punkty nr
44 i 45 do punktu nr 46. W punkcie nr 46 granica za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i przebiega
linià ∏amanà przez punkty nr 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54 do punktu nr 55. W punkcie nr 55 granica za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i przebiega li-
nià ∏amanà przez punkty nr 56, 57, 58, 59 do punktu nr
60a. W punkcie nr 60a granica za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim i przebiega do punktu nr
61a. W punkcie nr 61a granica za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim i przebiega linià ∏amanà
przez punkty nr 62, 63 do punktu nr 23, od którego
opis rozpocz´to.

„Kazimierz Juliusz” — miasto: Sosnowiec, obr´b: Po-
ràbka, karta mapy nr 8

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1 w kierunku pó∏nocno-zachodnim linià
∏amanà przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Linia ta stano-

wi po∏udniowo-zachodnià granic´ dzia∏ki nr 2793/23.
W punkcie nr 3 granica skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i przebiega linià ∏amanà przez punkty nr
4, 5, 6, 7, 8 do punktu nr 9. Linia ta stanowi jednocze-
Ênie pó∏nocno-zachodnià granic´ dzia∏ki nr 1793/23.
W punkcie nr 9 granica skr´ca i biegnie w linii prostej
w kierunku wschodnim do punktu nr 10. Linia ta sta-
nowi pó∏nocnà granic´ dzia∏ki nr 2793/23. W punkcie
nr 10 granica skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim i przebiega linià ∏amanà przez punkty nr 11, 12, 13
do punktu nr 14, gdzie skr´ca w kierunku wschodnim
i biegnie w linii prostej do punktu nr 15. Linie te stano-
wià wschodnià granic´ dzia∏ki nr 2793/23. Od punktu
nr 15 granica przebiega linià ∏amanà w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim przez punkty nr 16, 17 do punktu
nr 1. Linia ta stanowi po∏udniowo-wschodnià granic´
dzia∏ki nr 2793/23.

„Narutowicza” — miasto: Sosnowiec, obr´b Sosno-
wiec, karty map nr 53 i 60

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1 b´dàcego po∏udniowo-zachodnim na-
ro˝nikiem dzia∏ki nr 14/22a w kierunku pó∏nocnym po-
przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4, za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 5, za∏a-
muje si´ i biegnie w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ linii
∏amanej pomi´dzy punktami nr 6 i 7 do punktu nr 8 za-
chodnià granicà dzia∏ki nr 14/22a, za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ linii ∏amanej po-
mi´dzy punktami nr 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu nr
15, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
wzd∏u˝ linii ∏amanej pomi´dzy punktami nr 16 i 17 do
punktu nr 18 wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr
1/29a, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ linii ∏amanej pomi´dzy punktami nr 19 i 20 do
punktu nr 21, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ linii ∏amanej pomi´dzy
punktami nr 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29
pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki nr 1/29a, za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ linii ∏a-
manej pomi´dzy punktami nr 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40 i 41 do punktu nr 42 wschodnià gra-
nicà dzia∏ek nr 1/29a i 14/22a, za∏amuje si´ i biegnie
w kierunku zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki nr 14/22a do punktu nr 1, od którego opis roz-
pocz´to.

„Bankowa” — miasto: Dàbrowa Górnicza, obr´b: Dà-
browa Górnicza, karta mapy nr 52

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu granicznego nr 22, po∏o˝onego w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 6/5 a po∏udniowà
granicà dzia∏ki nr 1/17, w kierunku po∏udniowym,
wschodnià granicà dzia∏ki nr 6/5 za∏amujàc si´ w kie-
runku wschodnim po pó∏nocno-wschodniej granicy
dzia∏ki nr 1/12 do punktu granicznego nr 25, po∏o˝one-
go w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 1/212,
gdzie granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
do punktu granicznego nr 26 po wschodniej granicy
dzia∏ki nr 1/12, po∏o˝onego w po∏udniowo-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 1/12, gdzie granica za∏amuje si´
w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 28
po∏o˝onego w naro˝niku dzia∏ki nr 7/1 oraz dzia∏ki
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nr 1/12 po po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1/12, i po po-
∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1/17, gdzie granica bie-
gnie w kierunku zachodnim po po∏udniowej granicy
dzia∏ki nr 1/12 i pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 7/1, gdzie
granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i ponow-
nie skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim po po-
∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1/17 i pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 6/5 do punktu granicznego nr 22, od którego
opis rozpocz´to.

„Zaplecze Huty Katowice” — miasto: Dàbrowa Górni-
cza, obr´b: Dàbrowa Górnicza, karty map nr 113, 114,
116, 117, 119, 120

Cz´Êç I

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu granicznego nr 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku ogrodzenia Huty Kato-
wice, znajdujàcego si´ na dzia∏ce nr 1/5 (karta mapy
117) i biegnie w kierunku po∏udniowym, zachodnià
granicà cz´Êcià dzia∏ki nr 1/5 na kartach map 117 i 120.
Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie linià ∏amanà, przechodzàc pó∏nocnà
cz´Êcià dzia∏ki nr 1/5 (karta mapy 120), przecinajàc po-
∏àczenie dwóch kart map 120 i 119, i biegnie pó∏nocnà
cz´Êcià dzia∏ki nr 3/14 na karcie mapy 119, za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i linià ∏amanà
biegnie zachodnià cz´Êcià dzia∏ek nr 3/14 (karta mapy
119) i 1/28 (karta mapy 116), wzd∏u˝ wschodnich gra-
nic dzia∏ek nr 3/6 (karta mapy 119), 1/3 (karta mapy
116), 1/13 (karta mapy 116) dochodzi do punktu gra-
nicznego nr 14. W punkcie tym granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i przecinajàc dzia∏ki
nr 1/28 (karta mapy 116), 1/5 (karta mapy 117) w ich
pó∏nocnej cz´Êci dochodzi do punktu granicznego
nr 1, od którego opis rozpocz´to.

Cz´Êç II

Obszar okreÊlony linià granicznà, która biegnie od
punktu nr 32, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝ni-
kiem dzia∏ki nr 2/24 (karta mapy 116), w kierunku pó∏-
nocnym linià ∏amanà poprzez punkty nr 33, 34 i 35 do
punktu nr 36, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie linià ∏amanà poprzez punkty nr 37
i 38 do punktu nr 39, za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim i biegnie linià ∏amanà poprzez punkty
nr 40, 41, 42, 43a, 43b, 44, 45, 46 i 47 do punktu nr 48,
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie linià
∏amanà poprzez punkty nr 49a, 50a i 51 do punktu nr
52, za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie linià
prostà do punktu nr 53, za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie linià prostà do punktu nr
54, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià
prostà do punktu nr 56, za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie linià ∏amanà poprzez punkty nr 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 66 do punktu nr 32, od
którego opis rozpocz´to.

„Koksownia” — miasto: Dàbrowa Górnicza, obr´by:
¸osieƒ, Strzemieszyce Ma∏e, karty map nr 4, 5, 6, 7

Powy˝sze obr´by wchodzà w sk∏ad miasta Dàbrowa
Górnicza. Opisywany teren sk∏ada si´ z 4 cz´Êci okre-

Êlonych kolejnymi literami alfabetu od A do E (z pomi-
ni´ciem B).

Cz´Êç A

Stanowi cz´Êç dzia∏ki nr 1722/1 i jej granice majà na-
st´pujàcy przebieg:

Poczàwszy od punktu granicznego nr 1, stanowià-
cego zbieg granic dzia∏ek nr 1722/1, 1716/3 i 1713/3,
granica biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim
do punktu granicznego nr 2 wzd∏u˝ granicy pomi´dzy
dzia∏kami nr 1722/1 i 1713/3. W punkcie granicznym nr
2 za∏amuje si´ pod kàtem prostym i biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim do punktu granicznego nr
3. W punkcie granicznym nr 3 granica za∏amuje si´
i biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim linià ∏ama-
nà przez punkty graniczne nr 4 i 5 do punktu granicz-
nego nr 6. W punkcie granicznym nr 6 granica za∏amu-
je si´ i biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
punktu granicznego nr 7. W punkcie granicznym nr 7
za∏amuje si´ pod kàtem prostym i biegnie w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do punktu granicznego nr 1, od
którego opis rozpocz´to.

Cz´Êç C

Stanowi cz´Êç dzia∏ek nr 1716/3 i 1726/4, a jej granice
majà nast´pujàcy przebieg:

Cz´Êç I

Poczàwszy od punktu granicznego nr 24b granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu
granicznego nr 16. W punkcie granicznym nr 16 grani-
ca za∏amuje si´ i biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim linià ∏amanà poprzez punkty graniczne
nr 17 i 18 do punktu granicznego nr 19. Od punktu gra-
nicznego nr 19 granica biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim do punktu granicznego nr 20. Od
punktu granicznego nr 20 granica biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim do punktu granicznego
nr 24b, od którego opis rozpocz´to.

Cz´Êç II

Poczàwszy od punktu granicznego nr 24 granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu
granicznego nr 24a. W punkcie granicznym nr 24a gra-
nica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do punktu granicznego nr 21a. Od punk-
tu granicznego granica biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim do punktu granicznego nr 22. Od
punktu granicznego nr 22 granica biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim linià ∏amanà poprzez punkt
graniczny nr 23 do punktu granicznego nr 24, od któ-
rego opis rozpocz´to.

Cz´Êç D

Stanowi cz´Êç dzia∏ek nr 1716/3 i 1726/4, a jej granice
majà nast´pujàcy przebieg:

Poczàwszy od punktu granicznego nr 25 granica
strefy biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez
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punkt nr 26 do punktu nr 27. W punkcie granicznym nr
27 granica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim linià ∏amanà przez punkty graniczne
nr 28, 29, 30 i 31 do punktu granicznego nr 32. Od
punktu granicznego nr 32 granica biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim po∏udniowo-wschodnià gra-
nicà dzia∏ki nr 1726/4 do punktu granicznego nr 33.
W punkcie granicznym nr 33 granica za∏amuje si´
i biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu
granicznego nr 33a. W punkcie granicznym nr 33a gra-
nica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do punktu granicznego nr 34. Od punktu gra-
nicznego nr 34 dalej biegnie w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim po∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏ki nr
1726/4 do punktu granicznego nr 35. Od punktu gra-
nicznego nr 35 dalej biegnie w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim po∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏ki nr
1716/3 do punktu granicznego nr 36a. W punkcie gra-
nicznym nr 36a granica za∏amuje si´ i biegnie w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim po∏udniowo-zachodnià
granicà dzia∏ki nr 1716/3 do punktu granicznego nr 25,
od którego opis rozpocz´to.

Cz´Êç E

Stanowi cz´Êç dzia∏ek nr 1727/1 i 1757/3 obr´bu ¸osieƒ
oraz nr 2206/1 i 2212/3 obr´bu Strzemieszyce Ma∏e,
a jej granice majà nast´pujàcy przebieg:

Poczàwszy od punktu granicznego nr 36 granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim pó∏nocno-
-zachodnià granicà dzia∏ek nr 2212/3 i 2206/2, przez
punkt graniczny nr 37 do punktu granicznego nr 38.
Od punktu granicznego nr 38 granica biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim pó∏nocno-zachodnià gra-
nicà dzia∏ki nr 1727/1, do punktu granicznego nr 39.
W punkcie granicznym nr 39 granica za∏amuje si´
i biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
punkty graniczne nr 40, 41 i 42 do punktu granicznego
nr 43. W punkcie granicznym nr 43 granica strefy za∏a-
muje si´ i biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
przez punkty graniczne nr 44 i 45 do punktu graniczne-
go nr 46. W punkcie granicznym nr 46 za∏amuje si´
i biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
punkty graniczne nr 47 i 48 do punktu granicznego nr
49a. W punkcie granicznym nr 49a granica za∏amuje
si´ i biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
punkty graniczne nr 56 i 57 do punktu granicznego nr
58. W punkcie granicznym nr 58 granica za∏amuje si´
i biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punk-
tu granicznego nr 59. W punkcie granicznym nr 59 gra-
nica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do punktu granicznego nr 36, od którego
opis rozpocz´to.

„Go∏onóg” — miasto: Dàbrowa Górnicza, obr´b: Dà-
browa Górnicza, karta mapy nr 37

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1 linià prostà w kierunku wschodnim
pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 38/13 do punktu nr 2, gdzie
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie do
punktu nr 3 wschodnià granicà dzia∏ki nr 38/13.
W punkcie nr 3 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim
i biegnie do punktu nr 4 pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr

38/13, a nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wym i biegnie do punktu nr 5 wschodnià granicà
dzia∏ki nr 38/13. W punkcie nr 5 za∏amuje si´ i biegnie
w kierunku zachodnim do punktu nr 6 po∏udniowà
granicà dzia∏ki nr 38/13, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od któ-
rego opis rozpocz´to, po∏udniowo-zachodnià granicà
dzia∏ki nr 38/13.

„Kazd´bie” — miasto: Dàbrowa Górnicza, obr´b:
Strzemieszyce Ma∏e, karty map nr 2, 3 i 6.

Cz´Êç I

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, b´dàcego po∏udniowym naro˝nikiem
terenu, w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu nr
2, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie do
punktu nr 3, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie do punktu nr 4, za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie do punktu nr 5, za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ linii ∏amanej poprzez punkty nr 7 i 8 do punktu
nr 9, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie
do punktu nr 10, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego roz-
pocz´to opis.

Cz´Êç II

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 11 b´dàcego po∏udniowym naro˝nikiem
terenu, w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu nr
12, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
wzd∏u˝ linii ∏amanej poprzez punkty nr 13, 14 i 15 do
punktu nr 16, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do punktu nr 17, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do punk-
tu nr 11, od którego rozpocz´to opis.

„¸osieƒ” — miasto: Dàbrowa Górnicza, obr´b: ¸o-
sieƒ, karty map nr 2 i 3

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, b´dàcego po∏udniowo-wschodnim na-
ro˝nikiem terenu, w kierunku zachodnim linià ∏amanà
poprzez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ linii ∏amanej
poprzez punkty nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16
do punktu nr 17, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ linii ∏amanej pomi´dzy
punktami nr 18, 19 i 20 do punktu nr 21, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ linii ∏ama-
nej pomi´dzy punktami nr 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
i 29 do punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis.

„Tucznawa” — miasto: Dàbrowa Górnicza, obr´b:
Tucznawa, karty map nr 3 i 4

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, b´dàcego po∏udniowo-zachodnim na-
ro˝nikiem terenu, w kierunku pó∏nocnym do punktu nr
2. W punkcie nr 2 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim
i biegnie linià ∏amanà poprzez punkty nr 3 i 4 do punk-
tu nr 5. W punkcie nr 5 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
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dniowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 6. W punk-
cie nr 6 za∏amuje si´ i biegnie linià ∏amanà poprzez
punkty nr 7 i 8 do punktu nr 1, od którego rozpocz´to
opis.

„Tworzeƒ” — miasto: Dàbrowa Górnicza, obr´b: Dà-
browa Górnicza, karta mapy nr 26

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝-
nikiem terenu, w kierunku wschodnim do punktu nr 2.
W punkcie nr 2 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie do punktu nr 3. W punkcie nr 3 za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 4.
W punkcie nr 4 za∏amuje si´ i biegnie w kierunku pó∏-
nocnym do punktu nr 1, od którego opis rozpocz´to.

„Siewierz” — miasto: Siewierz, obr´b: Siewierz, kar-
ta mapy nr 13

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝-
nikiem terenu, w kierunku wschodnim do punktu nr 2.
W punkcie nr 2 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie do punktu nr 3. W punkcie nr 3 za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 4.
W punkcie nr 4 za∏amuje si´ i biegnie w kierunku pó∏-
nocnym do punktu nr 1, od którego opis rozpocz´to.

„Terminal” — miasto: S∏awków, obr´b: Niwa, karta
mapy nr 9, obr´b: Garbierze, karty map nr 2, 3 i 4,
miasto: Sosnowiec, obr´b: Maczki, karta mapy nr 3

Cz´Êç 1 

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 1, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝-
nikiem terenu, w kierunku wschodnim poprzez punkty
nr 2 i 3 do punktu nr 4. W punkcie nr 4 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie do punktu nr 5.
W punkcie nr 5 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie do punktu nr 6. W punkcie nr 6 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie do punktu nr 7.
W punkcie nr 7 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie do punktu nr 8. W punkcie nr 8 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie do punktu nr 9.
W punkcie nr 9 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i poprzez punkt nr 10 biegnie do punktu nr 11. W punk-
cie nr 11 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i poprzez
punkt nr 12 biegnie do punktu nr 1, od którego opis
rozpocz´to.

Cz´Êç 2 

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 13, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim na-
ro˝nikiem terenu, w kierunku wschodnim do punktu
nr 14. W punkcie nr 14 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie do punktu nr 15. W punkcie nr 15
za∏amuje si´ i biegnie w kierunku zachodnim do punk-
tu nr 16. W punkcie nr 16 za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowym i biegnie do punktu nr 17. W punkcie nr 17
za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie do
punktu nr 18. W punkcie nr 18 za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowym i biegnie do punktu nr 19. W punkcie

nr 19 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do
punktu nr 20. W punkcie nr 20 za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocnym i biegnie do punktu nr 21. W punkcie nr
21 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i po-
przez punkt nr 22 biegnie do punktu nr 13, od którego
opis rozpocz´to.

Cz´Êç 3 

Obszar okreÊlony jest linià granicznà, która biegnie
od punktu nr 23, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim na-
ro˝nikiem terenu, w kierunku wschodnim do punktu
nr 24. W punkcie nr 24 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie do punktu nr 25. W punkcie nr 25
za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie do
punktu nr 26. W punkcie nr 26 za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowym i biegnie do punktu nr 27. W punkcie
nr 27 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do
punktu nr 28. W punkcie nr 28 za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocnym i biegnie do punktu nr 23, od którego
opis rozpocz´to.

Obszar Cz´stochowa

Obszar przy ulicy Legionów, miasto Cz´stochowa, ob-
r´b nr 221, 222

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 72/3, linià
prostà w kierunku po∏udniowo-wschodnim granicà
dzia∏ki nr 72/3, wzd∏u˝ dzia∏ki nr 70 do punktu nr 2,
w którym granica przechodzi z obr´bu nr 222 do obr´-
bu nr 221 i biegnie granicà dzia∏ki nr 107/3, wzd∏u˝
dzia∏ki nr 104 do punktu nr 3, za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym i biegnie w linii prostej wschodnià gra-
nicà dzia∏ki nr 107/3 do punktu nr 4, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki nr 107/3 do punktu nr 5, za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie linià
prostà zachodnià granicà dzia∏ki nr 107/3 do punktu nr
6, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bie-
gnie w linii prostej po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 107/3
do punktu nr 7, w którym granica przechodzi z obr´bu
nr 221 do obr´bu nr 222 i biegnie w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim w linii prostej po∏udniowà granicà
dzia∏ki nr 72/3 wzd∏u˝ pó∏nocnej kraw´dzi drogi we-
wn´trznej Huty Cz´stochowa do punktu nr 8, za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie w li-
nii prostej zachodnià granicà dzia∏ki nr 72/3 i wschod-
nià granicà dzia∏ki nr 72/1 do punktu nr 1, od którego
opis rozpocz´to.

Obszar przy drodze wewn´trznej do walcowni blach
grubych

Granica biegnie od punktu nr 1, znajdujàcego si´
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 2/97, w li-
nii prostej w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
punktu nr 2, za∏amuje si´ w kierunku wschodnim, bie-
gnie linià prostà pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 2/97 do
punktu nr 3, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki nr 2/97 do punktu
nr 4, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie po-
∏udniowà granicà dzia∏ki nr 2/97 w linii prostej do
punktu nr 5, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
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chodnim i biegnie w linii prostej po∏udniowo-zachod-
nià granicà dzia∏ki nr 2/97 do punktu nr 6, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià prostà zachod-
nià granicà dzia∏ki nr 2/97 do punktu nr 1, od którego
opis rozpocz´to.

Obszar na terenie walcowni blach grubych

Granica biegnie od punktu nr 1 znajdujàcego si´
w pó∏nocnej cz´Êci dzia∏ki nr 16, w linii prostej w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej kraw´dzi drogi
wewn´trznej Huty Cz´stochowa do punktu nr 2, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie linià pro-
stà wschodnià granicà dzia∏ki nr 16 do punktu nr 3, za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki nr 16 do punktu nr 4, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
kraw´dzi drogi wewn´trznej Huty Cz´stochowa do
punktu nr 1, od którego opis rozpocz´to.

Obszar przy przed∏u˝eniu al. Pokoju

Granica biegnie od punktu nr 1 znajdujàcego si´
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 2/221
k.m. 302b w kierunku po∏udniowym po granicy dzia∏ki
nr 2/221 do punktu nr 2, w którym za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do punktu
nr 3, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie po∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏ki
nr 2/220 do punktu nr 4, za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ek
nr 2/220 i 2/223 do punktu nr 5, za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocnym i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki
nr 2/223 do punktu nr 6, za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 2/223 do
punktu nr 7, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie pó∏nocno-wschodnià granicà
dzia∏ek nr 2/220 i 2/221 do punktu nr 1, od którego opis
rozpocz´to. 
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia „Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

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 póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9
wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia „Kostrzyƒ-
sko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” (Dz. U.
Nr 135, poz. 904 z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 487,4266 ha po∏o˝onych na terenach miasta
Kostrzyn nad Odrà, gminy S∏ubice, miasta No-
wa Sól, gminy Bytom Odrzaƒski, miasta Go-
rzów Wielkopolski oraz gminy Karlino.”;

2) w szczegó∏owym opisie granic i terenu Kostrzyƒ-
sko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia, wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) skreÊla si´ opis granic i terenu Podstrefy Gubin,

b) na koƒcu dodaje si´ opis granic i terenu Pod-
strefy Karlino w brzmieniu:

„Podstrefa Karlino
Kompleks nr 1
Obr´b: nr 007 Daszewo gm. Karlino

Opis granic rozpocz´to w punkcie nr 1954 le-
˝àcym na wschodniej stronie szosy asfaltowej
trasy Karlino — Ko∏obrzeg. Dalej granica kom-
pleksu biegnie wschodnià stronà tej drogi
w kierunku pó∏nocno-zachodnim przez punkty
nr 2086, 2084, 2090, 1132 do punktu nr 1133. Na
odcinku tym Kompleks nr 1 graniczy z dzia∏kà nr
303 (droga wojewódzka nr 163). W punkcie nr
1133 granica za∏amuje si´ i biegnie w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 1136.
W punkcie tym granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim przez punkt nr 6064 i biegnie do
punktu nr 6065. Punkt nr 6065 znajduje si´ na
zachodniej stronie trasy kolejowej Ko∏obrzeg —
Karlino. Z tego punktu granica biegnie zachod-
nià stronà torów kolejowych (dzia∏ka nr 269)
w kierunku po∏udniowym przez punkty nr 1138,
2082, do punktu 2083. W punkcie 2083 granica
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do
punktu nr 2088, a nast´pnie w kierunku po∏u-
dniowym przez punkt nr 2089 do punktu 1963.
Od punktu nr 1963 granica biegnie lewà stronà
drogi ziemnej (dzia∏ka 301/5) w kierunku za-
chodnim do punktu nr 1964, a nast´pnie za∏a-
muje si´ i biegnie w kierunku pó∏nocnym do
punktu nr 1965, w tym punkcie granica za∏amu-
je si´ i biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do punktu nr 1966. Tu granica biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 1957,
a nast´pnie biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim przez punkt nr 1958 do punktu nr 1959
i dalej do punktu nr 1960. Tu granica skr´ca na

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840.

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 329 i Nr 107, poz. 1170,
z 2002 r. Nr 64, poz. 581, z 2003 r. Nr 186, poz. 1814 oraz
z 2004 r. Nr 75, poz. 690.


