
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
14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie mieleckiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2209 oraz
z 2005 r. Nr 32, poz. 273) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
707,1220 ha, po∏o˝one na terenach miast: Mie-
lec, Gorlice, D´bica, Sanok, Le˝ajsk, Jaros∏aw
i Zagórz oraz gmin: D´bica i Laszki.”;

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

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

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka
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ROZPRZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 czerwca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

———————
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, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 29 czerwca 2005 r. (poz. 1080)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC

Teren miasta MIELEC

Obr´b ewidencyjny Mielec Przemys∏owy
cz´Êç I

Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 141/1, granica
biegnie w kierunku zachodnim przez g∏ównà bram´
wjazdowà i dalej wzd∏u˝ ogrodzenia terenu przemy-
s∏owego, b´dàcego jednoczeÊnie po∏udniowymi
granicami dzia∏ek: 150/5, 171/7, 171/2, 171/6, 171/8,
172/6, 189/9, 188/9, do pkt nr 2 zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 188/9 i dalej
wzd∏u˝ po∏udniowych granic dzia∏ek 180/5 oraz 180/3,
i przecinajàc tory bocznicy kolejowej do Elektrocie-
p∏owni, dochodzi wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏-
ki 184 do pkt nr 3 zlokalizowanego w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 184. Od pkt nr 3 biegnie
w kierunku pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏ki 184
b´dàcà jednoczeÊnie granicà terenu przemys∏owego
i dochodzi do pkt nr 4 zlokalizowanego w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 184. Od pkt nr 4 przecina
tor bocznicy kolejowej do Elektrociep∏owni i biegnie
dalej w kierunku pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏ki
203/6, b´dàcà jednoczeÊnie granicà terenu przemys∏o-
wego, a nast´pnie przecina tor bocznicy kolejowej do
H7 i dalej biegnie zachodnià granicà dzia∏ki 203/5,
przecina tor bocznicy na teren przemys∏owy i dalej,
biegnàc zachodnià granicà dzia∏ki 203/4, stanowiàcà

jednoczeÊnie granic´ terenu przemys∏owego, docho-
dzi do pkt nr 5 zlokalizowanego w pó∏nocno-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki 203/4. Od pkt nr 5 skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim, wzd∏u˝ ogrodzenia tere-
nu przemys∏owego b´dàcego jednoczeÊnie po∏udnio-
wo-zachodnià granicà dzia∏ki 196 do pkt nr 6 zlokalizo-
wanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 196.
Od pkt nr 6 biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝
ogrodzenia po∏udniowymi granicami dzia∏ek: 34/7,
32/2, 32/1, 31, 28 do pkt nr 7 i dalej granicà dzia∏ki 29
przez pkt nr 8 do pkt nr 12. Od pkt nr 12 biegnie w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ ogrodzenia b´dà-
cego jednoczeÊnie granicà terenu lotniska, po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki 28 do pkt nr 13. Od pkt nr 13 w na-
ro˝niku ogrodzenia lotniska przy ul. Kosmonautów,
b´dàcego jednoczeÊnie po∏udniowo-zachodnim na-
ro˝nikiem dzia∏ki 26/2, skr´ca w kierunku pó∏nocnym
do pkt nr 14 stanowiàcego pó∏nocno-zachodni naro˝-
nik dzia∏ki 26/2. W pkt nr 14 skr´ca na wschód i biegnie
do pkt nr 15 zlokalizowanego u zbiegu granic dzia∏ek:
26/2, 26/1 i 21. W pkt nr 15 skr´ca na pó∏noc i biegnie
zachodnià, a nast´pnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki 21
(stanowiàcà drog´) do pkt nr 16 zlokalizowanego
u zbiegu granic dzia∏ek: 21, 22 i 20. W pkt nr 16 skr´ca
na pó∏noc i biegnie do pkt nr 17 zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 22. W pkt nr
17 skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt nr 18 zlokalizo-
wanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
12/4. W pkt nr 18 skr´ca na wschód i biegnie linià ∏a-



manà przez pkt nr 19 do pkt nr 20 wzd∏u˝ granicy dzia∏-
ki 12/4 z dzia∏kami 17 i 12/2. W pkt nr 20 skr´ca na po-
∏udniowy zachód i biegnie linià ∏amanà przez pkt nr 21
do pkt nr 22 wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 12/1 z dzia∏kami
12/2 i 12/3. W pkt nr 22 skr´ca na zachód i biegnie linià
∏amanà przez pkt nr: 23, 24, 25, 26, 27, 28, wzd∏u˝ gra-
nicy dzia∏ki 12/4 z dzia∏kami: 12/3, 15/4, 10, 14, 13, 11,
i dochodzi do pkt nr 29 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 11. W pkt nr 29 skr´ca
na po∏udnie i biegnie linià ∏amanà, wschodnià granicà
dzia∏ki 11, przez pkt nr 30 do pkt nr 31 stanowiàcego
po∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki 11. Z pkt nr 31
dalej biegnie na po∏udnie i dochodzi do pkt nr 32 b´-
dàcego po∏udniowo-zachodnim naro˝nikiem dzia∏-
ki 6/1. Od pkt nr 32 biegnie w kierunku wschodnim
pó∏nocnà granicà dzia∏ki 6/2 do pkt nr 33, gdzie skr´ca
w kierunku po∏udniowym, biegnàc wschodnià granicà
dzia∏ki 6/2, i przez pkt nr 34 dochodzi do pkt nr 35. Od
pkt nr 35 stanowiàcego po∏udniowo-wschodni naro˝-
nik dzia∏ki 6/2 biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska
przez pkt nr 36 do pkt nr 40. Od pkt nr 40 biegnie
wzd∏u˝ zachodnich granic dzia∏ek: 45, 44, 73/2 do
pkt nr 41 i dalej wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏-
ki 73/2 do pkt nr 42. Od pkt nr 42 biegnie w kierunku
pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 44 do
pkt nr 43, po∏o˝onego w pó∏nocno-wschodnim naro˝-
niku dzia∏ki 46. Od pkt nr 43 biegnie w kierunku po∏u-
dniowym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 46, b´dà-
cej jednoczeÊnie granicà drogi do bazy Krakowskiego
Przedsi´biorstwa Robót Drogowych, do pkt nr 44 i da-
lej po∏udniowà granicà dzia∏ki 46 do pkt nr 45. Od
pkt nr 45 biegnie wzd∏u˝ ul. Wojska Polskiego granica-
mi dzia∏ek: 77, 78, 80, b´dàcymi jednoczeÊnie granicà
terenu przemys∏owego, przez pkt nr 46 do 50. Od
pkt nr 50 biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝
ogrodzenia wschodnià granicà dzia∏ki 94 do pkt nr 51,
b´dàcego po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏-
ki 94. Od pkt nr 51 skr´ca w kierunku zachodnim i bie-
gnie wzd∏u˝ ogrodzenia b´dàcego jednoczeÊnie grani-
cà terenu przemys∏owego po∏udniowymi granicami
dzia∏ek: 94, 82/2, 82/1, 102, 136/1, 137/5, 137/2, 140,
141/2, 141/3, 141/1 i dochodzi do pkt nr 1 zlokalizowa-
nego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 141/1, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 52, zlokalizowanego w Êrodku
istniejàcej bramy wjazdowej do Elektrociep∏owni, le-
˝àcego jednoczeÊnie na pó∏nocnej granicy dzia∏ki 52,
granica biegnie w kierunku wschodnim, wzd∏u˝ Êciany
budynku portierni i dalej wzd∏u˝ ogrodzenia Elektro-
ciep∏owni od ul. Wojska Polskiego pó∏nocnà granicà
dzia∏ki 52 do pkt nr 53 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku ogrodzenia Elektrociep∏owni
i dzia∏ki 52. Dalej biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki 51
do pkt nr 54 zlokalizowanego w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki 51. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku
po∏udniowym, wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 51
do pkt nr 55 zlokalizowanego w po∏udniowo-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki 51 i dalej w kierunku zachodnim
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 51 do pkt nr 56 zlo-
kalizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 51, b´dàcego jednoczeÊnie po∏udniowo-
-wschodnim naro˝nikiem ogrodzenia Elektrociep∏ow-
ni. Od pkt nr 56 biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝

ogrodzenia Elektrociep∏owni, stanowiàcego jednocze-
Ênie po∏udniowà granic´ dzia∏ki 52, do pkt nr 57 zloka-
lizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 52 i ogrodzenia Elektrociep∏owni. Od pkt nr 57
biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia Elektrociep∏owni w kierun-
ku pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏ki 52 do
pkt nr 58, zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodnim na-
ro˝niku dzia∏ki 52 i ogrodzenia Elektrociep∏owni. Od
pkt nr 58 biegnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ ogro-
dzenia Elektrociep∏owni do pkt nr 52, od którego opis
rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 59, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 63/2, granica bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt nr 60
i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 61, gdzie si´
za∏amuje, i biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
do pkt nr 62 i dalej w kierunku wschodnim wzd∏u˝ gra-
nicy dzia∏ki 63/2 do pkt nr 59, od którego opis rozpo-
cz´to.

Poczàwszy od pkt nr 63, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku ogrodzenia terenu po by-
∏ej bazie Rzeszowskiego Przedsi´biorstwa Budownic-
twa Przemys∏owego, stanowiàcego jednoczeÊnie na-
ro˝nik dzia∏ki 69, granica biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia
w kierunku wschodnim do pkt nr 64. Od pkt nr 64 sta-
nowiàcego pó∏nocno-wschodni naro˝nik ogrodzenia
i granicy dzia∏ki 69 skr´ca w kierunku po∏udniowym
i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia i wschodniej granicy
dzia∏ki 69 do pkt nr 65, stanowiàcego po∏udniowo-
-wschodni naro˝nik dzia∏ki 69. Od pkt nr 65 biegnie
w kierunku zachodnim przez pkt nr: 66, 67, 68, 69, sta-
nowiàce jednoczeÊnie po∏udniowà granic´ dzia∏ki 69,
do pkt nr 70. Od pkt nr 70 biegnie w kierunku pó∏noc-
nym, wzd∏u˝ ogrodzenia stanowiàcego jednoczeÊnie
zachodnià granic´ dzia∏ki 69, do pkt nr 63, od którego
opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 162 zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 174/8 granica bie-
gnie wzd∏u˝ pó∏nocnych granic dzia∏ek: 174/8, 174/9
i 174/4 do pkt nr 163, gdzie si´ za∏amuje, i biegnie
w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ wschodnich granic
dzia∏ek: 174/4, 174/5, 174/6, 174/9 do pkt nr 164.
W pkt nr 164 skr´ca i biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt nr 165 b´dàcego po∏udniowo-zachod-
nim naro˝nikiem dzia∏ki 174/8. W pkt nr 165 skr´ca
w kierunku pó∏nocnym i dochodzi do pkt nr 162, od
którego opis rozpocz´to. Dzia∏ka 23/3 nie wchodzi
w sk∏ad wy˝ej opisanego obszaru.

Obr´b ewidencyjny Mielec-MoÊciska 4

Poczàwszy od pkt nr 83, zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 136, granica biegnie w
kierunku pó∏nocno-wschodnim przez pkt nr 84—88. Od-
cinek mi´dzy pkt nr 84—88 stanowi lini´ wyw∏aszczenio-
wà pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok.
W pkt nr 88 granica skr´ca w kierunku wschodnim i bie-
gnie przez pkt nr 89 do pkt nr 90 wzd∏u˝ pó∏nocnej kraw´-
dzi dzia∏ki 122. W pkt nr 90 skr´ca na po∏udnie i biegnie
linià ∏amanà przez pkt nr 91 i 92 do pkt nr 93. Punkty te
stanowià zachodnià kraw´dê drogi rolnej — dzia∏ka 128
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na styku z dzia∏kami: 122, 123, 124, 125, 126/1, 126/2, 127,
129, 130, 131/1, 132, 133, 134, 135, 136. W pkt nr 93 po∏o-
˝onym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 136
skr´ca na zachód i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏-
ki 136 przez pkt nr 94 do pkt nr 83, od którego opis rozpo-
cz´to.

Poczàwszy od pkt nr 95, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 110, granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt nr 96.
Odcinek mi´dzy pkt nr 95 i 96 stanowi lini´ wyw∏asz-
czeniowà pod poszerzenie rowu melioracyjnego Po-
tok. W pkt nr 96 granica skr´ca w kierunku wschodnim
i biegnie poprzez pkt nr 97 do pkt nr 98, wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy dzia∏ki 109. W pkt nr 98, który stanowi
pó∏nocno-wschodni naro˝nik dzia∏ki 109, skr´ca na po-
∏udnie i biegnie do pkt nr 99. Granica ta stanowi za-
chodnià kraw´dê drogi polnej — dzia∏ka 72 na styku
z dzia∏kami: 109 i 110. W pkt nr 99, który stanowi po∏u-
dniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki 110, granica skr´ca
na zachód i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 110 do
pkt nr 95, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 100, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 102, granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez 
pkt nr 101 i 102 do pkt nr 103. Odcinek mi´dzy 
pkt nr 100—103 stanowi lini´ wyw∏aszczeniowà pod
poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 103
granica skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie
do pkt nr 104, wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki 95.
W pkt nr 104, który stanowi pó∏nocno-wschodni na-
ro˝nik dzia∏ki 95, skr´ca na po∏udniowy zachód i bie-
gnie do pkt nr 105. Granica ta stanowi zachodnià kra-
w´dê drogi polnej — dzia∏ka 74 na styku z dzia∏kami:
95, 96, 97, 98, 99, 101 i 102. W pkt nr 105, który stano-
wi po∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki 102, skr´ca
na zachód i biegnie do pkt nr 100, od którego opis roz-
pocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 106, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 70/1, granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym przez pkt nr 107 do 
pkt nr 108. Odcinek mi´dzy pkt nr 106—108 stanowi
wschodni brzeg rowu melioracyjnego dzia∏ki 71 na
styku z dzia∏kami: 70/1 i 144/4. W pkt nr 108 granica
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
przez pkt nr 109 do pkt nr 110. Na tym odcinku grani-
ca biegnie pó∏nocno-wschodnim brzegiem rowu me-
lioracyjnego — dzia∏ka 74 na styku z dzia∏kà 144/4.
W pkt nr 110, który stanowi pó∏nocno-wschodni na-
ro˝nik dzia∏ki 74, skr´ca na zachód i biegnie do
pkt nr 111, który stanowi pó∏nocno-zachodni skraj
drogi stanowiàcej dzia∏k´ 74. W pkt nr 111 skr´ca na
po∏udniowy zachód i biegnie do pkt nr 112.
W pkt nr 112 skr´ca na zachód i biegnie do pkt nr 113
po∏udniowà granicà dzia∏ki 87. W pkt nr 113, który sta-
nowi po∏udniowo-zachodni naro˝nik dzia∏ki 87, skr´ca
na pó∏nocny wschód i biegnie przez pkt nr 114 do
pkt nr 115 granicà wyw∏aszczeniowà pod poszerzenie
rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 115, który le˝y
u zbiegu granic dzia∏ek: 75, 113 i 142, skr´ca na zachód
do pkt nr 80. W pkt nr 80, który w terenie stanowi po-
∏udniowo-zachodnie naro˝e dzia∏ki 69, skr´ca na pó∏-
nocny wschód i biegnie przez pkt nr 79 do pkt nr 78,

wzd∏u˝ granicy ul. Wojska Polskiego i rowu Potok.
W pkt nr 78 skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt nr 116,
gdzie skr´ca na wschód, i biegnie do pkt nr 117, po
czym skr´ca na pó∏noc i biegnie do pkt nr 118. Odci-
nek mi´dzy pkt nr 78, 116, 117 i 118 stanowi naro˝e
przepustu drogowego ul. Wojska Polskiego nad ro-
wem Potok. W pkt nr 118 granica skr´ca na wschód
i biegnie do pkt nr 119 skrajem ul. Wojska Polskiego.
W pkt nr 119, który le˝y u zbiegu granic dzia∏ek: 4,
27/18 i 13, skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie linià
∏amanà przez pkt nr 120, 121, 122, 123, 124, 125 do 
pkt nr 126. Linia ta stanowi granic´ rowu melioracyj-
nego Potok. W pkt nr 126 skr´ca na wschód i biegnie
wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska do pkt nr 39, który le˝y
u zbiegu granic dzia∏ek: 6/2, 5/1 i 27/2, i skr´ca na pó∏-
nocny wschód do pkt nr 127. W pkt nr 127, który sta-
nowi po∏udniowo-zachodnie naro˝e dzia∏ki 27/1, gra-
nica skr´ca na po∏udniowy wschód i biegnie do
pkt nr 128. Linia ∏àczàca pkt nr 127 i 128 stanowi gra-
nic´ dzia∏ki 27/1 (ul. Rudnik). W pkt nr 128 granica
skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt nr 129 wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ek 28 i 29, gdzie skr´ca na za-
chód, i biegnie do pkt nr 130 pó∏nocnà granicà ul. Woj-
ska Polskiego (dzia∏ki: 32/9, 32/8, 32/7, 32/6, 32/5, 32/4,
32/13). W pkt nr 130 skr´ca na po∏udnie do pkt nr 131,
przecinajàc ul. Wojska Polskiego. W pkt nr 131, który
le˝y u zbiegu granic dzia∏ek: 32/12, 32/11 i 143/4, skr´-
ca na wschód i biegnie do pkt nr 132 po∏udniowà gra-
nicà ul. Wojska Polskiego. W pkt nr 132, który stanowi
pó∏nocno-wschodnie naro˝e dzia∏ki 143/3, skr´ca na
po∏udnie i biegnie przez pkt nr 133 do pkt nr 134
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ek: 143/3, 143/1, 39/1,
144/1 i 65. W pkt nr 134 skr´ca na pó∏nocny zachód
i biegnie do pkt nr 135, wzd∏u˝ rowu melioracyjnego
po∏udniowà granicà dzia∏ki 65. W pkt nr 135, który sta-
nowi po∏udniowo-zachodnie naro˝e dzia∏ki 65, skr´ca
na po∏udniowy zachód i biegnie przez pkt nr 136 do
pkt nr 137 wzd∏u˝ granicy dzia∏ek: 144/2, 144/11, 70/4,
70/2 i 70/1. W pkt nr 137 skr´ca na zachód i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 70/1 do pkt nr 106,
od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 71, zlokalizowanego na pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1, granica biegnie
w kierunku wschodnim, wzd∏u˝ ogrodzenia lotniska
do pkt nr 138. W pkt nr 138, który le˝y na zbiegu gra-
nic dzia∏ek: 6/2, 4 i 3, skr´ca na po∏udniowy zachód
i biegnie wzd∏u˝ rowu Potok do pkt nr 139, gdzie skr´-
ca na zachód, i biegnie linià ∏amanà przez pkt nr: 140,
141, 75 do pkt nr 74 wzd∏u˝ po∏udniowych granic dzia-
∏ek 3 i 2. W pkt nr 74 skr´ca na pó∏noc i biegnie do
pkt nr 73 wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki 2.
W pkt nr 73 skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie do
pkt nr 72, skàd skr´ca na pó∏noc, i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki 1 do pkt nr 71, od którego opis
rozpocz´to. Dzia∏ki 39/5, 143/5, 144/5, 144/6 nie wcho-
dzà w sk∏ad wy˝ej opisanego obszaru.

Obr´b ewidencyjny Mielec Przemys∏owy —
cz´Êç I I

Poczàwszy od pkt nr 40, granica biegnie wzd∏u˝
ogrodzenia lotniska do pkt nr 71. W pkt nr 71 skr´ca na
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po∏udnie i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 5
do pkt nr 72. W pkt nr 72 skr´ca na pó∏nocny wschód
i biegnie do pkt nr 73. W pkt nr 73 skr´ca na po∏udnie
i biegnie do pkt nr 74 wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏-
ki 5. W pkt nr 74 skr´ca na wschód i biegnie linià ∏ama-
nà przez pkt nr 75, 76 do pkt nr 77 po∏o˝onego na brze-
gu rowu Potok. W pkt nr 77 skr´ca na po∏udnie i bie-
gnie przez pkt nr: 78, 79, 80 do pkt nr 81 wzd∏u˝ za-
chodniego brzegu rowu Potok. W pkt nr 81 skr´ca na
zachód i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82 skr´ca na
pó∏noc i biegnie przez pkt nr 47, 46 do pkt nr 45 wzd∏u˝
zachodniej granicy ul. Wojska Polskiego. Od pkt nr 45
biegnie do pkt nr 44 po∏udniowà granicà dzia∏ki 46, da-
lej w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ki 46 do pkt nr 43. W pkt nr 43 po∏o˝onym w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 46 skr´ca na po-
∏udnie i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 44
do pkt nr 42. W pkt nr 42 skr´ca na zachód i biegnie do
pkt nr 41. W pkt nr 41 skr´ca na pó∏noc i biegnie
wzd∏u˝ zachodnich granic dzia∏ek: 45, 44, 73/2 do
pkt nr 40, od którego opis rozpocz´to.

Obr´b ewidencyjny Mielec-Smoczka

Poczàwszy od pkt nr 142, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝u dzia∏ki 2973, granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez
pkt nr 143 do pkt nr 144, wzd∏u˝ granic dzia∏ek: 2973,
2963/2, 2964/2, 2974 i 2975. W pkt nr 144 granica skr´-
ca na po∏udniowy wschód i biegnie przez pkt nr: 145,
146, 147 do pkt nr 148 wzd∏u˝ linii rowu melioracyjne-
go (dzia∏ka 2979). Tu skr´ca na wschód do pkt nr 149
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 2975.
W pkt nr 149 skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie
przez pkt nr 150, 151 do pkt nr 152 wzd∏u˝ granic dzia-
∏ek: 2974, 2981, 2984 i 2985. W pkt nr 152 skr´ca na
pó∏nocny zachód i biegnie przez pkt nr 153 i 154 do
pkt nr 155, wzd∏u˝ granicy drogi polnej (dzia∏ka 2972).
W pkt nr 155 skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 2982 do pkt nr 156. W pkt nr 156
zlokalizowanym u zbiegu granic dzia∏ek: 2983, 2982
i 2981 skr´ca na pó∏nocny zachód i biegnie linià ∏ama-
nà wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 2982 przez pkt nr 157, 158 
do pkt nr 159. Tu skr´ca na po∏udniowy zachód i bie-
gnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 2982 do pkt nr 160, zlokali-
zowanego u zbiegu granic dzia∏ek: 2982, 2972 i 2973,
gdzie skr´ca na pó∏nocny zachód, i biegnie wzd∏u˝
granicy dzia∏ki 2972 do pkt nr 142, od którego opis roz-
pocz´to.

Obr´b ewidencyjny Mielec-Lasy

Poczàwszy od pkt nr 135, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 65, granica bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki 65 i dochodzi do pkt nr 134 sta-
nowiàcego po∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki 65.
W pkt nr 134 skr´ca w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie wschodnimi granicami dzia∏ek: 1237/2, 1238/3 do
pkt nr 161 stanowiàcego po∏udniowo-wschodni naro˝-
nik dzia∏ki 1238/3. W pkt nr 161 skr´ca w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i biegnie po∏udniowymi granicami
dzia∏ek: 1238/3 i 1237/2 do pkt nr 136, stanowià-
cego po∏udniowo-zachodni naro˝nik dzia∏ki 1237/2. 

W pkt nr 136 skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim,
biegnie zachodnià granicà dzia∏ki 1237/2 i dochodzi do
pkt nr 135, od którego opis rozpocz´to.

Obr´b ewidencyjny Mielec-Osiedle

Poczàwszy od pkt nr 6, zlokalizowanego w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 150, granica biegnie
w kierunku po∏udniowym, wschodnià granicà dzia∏-
ki 150 do pkt nr 166 i dalej w kierunku zachodnim do
pkt nr 167. Nast´pnie za∏amuje si´ i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki 150, dochodzàc do pkt nr 168,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku wschodnim, i biegnie
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki 150, dochodzàc do
pkt nr 6, od którego opis rozpocz´to.

Teren miasta GORLICE

Obr´b ewidencyjny Gorl ice — Tereny Prze-
mys∏owe Glinik Mariampolski

Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w pó∏noc-
nym naro˝niku dzia∏ki 454/66, granica biegnie w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ drogi ∏àczàcej
ul. Szopena z ul. Bieckà do pkt nr 2, b´dàcego naro˝-
nikiem dzia∏ki 454/66, nast´pnie skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia do
pkt nr 3 zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki 454/19, nast´pnie skr´ca w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem z sà-
siadujàcà dzia∏kà 454/19 do pkt nr 4. Tu skr´ca w kie-
runku po∏udniowym i biegnie ogrodzeniem do
pkt nr 5, skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i po ogrodzeniu dochodzi do pkt nr 6, po∏o˝onego
w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci dzia∏ki 454/62.
W pkt nr 6 skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do pkt nr 7, po∏o˝onego w po∏udniowej cz´Êci dzia∏-
ki 454/62, skàd skr´ca w kierunku wschodnim do
pkt nr 8, rozgraniczajàcego pas drogi krajowej ul. Biec-
ka, skr´ca w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝
ul. Bieckiej przez pkt nr 9 do pkt nr 10 po∏o˝onego
w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci dzia∏ki 454/50. Dalej
biegnie wzd∏u˝ ul. Bieckiej w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim, do pkt nr 11, po∏o˝onego w po∏udniowo-
-wschodniej cz´Êci dzia∏ki 454/50, w którym skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie do
pkt nr 12 wzd∏u˝ ogrodzenia Miejskiej Oczyszczalni
Âcieków po∏o˝onej na dzia∏ce 466. Tu skr´ca w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim do pkt nr 13, stanowiàcego
pó∏nocno-zachodni naro˝nik dzia∏ki 454/50, dalej skr´-
ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt nr 14,
po∏o˝onego w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci dzia∏-
ki 454/74, nast´pnie biegnie w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim do pkt nr 15, po∏o˝onego w po∏udniowo-
-wschodniej cz´Êci dzia∏ki 454/70. Z pkt nr 15 biegnie
w kierunku zachodnim po granicy z dzia∏kà 454/55 do
pkt nr 16, skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt nr 17, w którym skr´ca w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt nr 18, po∏o˝onego w po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki 454/70. Dalej biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim przez pkt nr 19 do pkt nr 20,
po∏o˝onego w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci dzia∏-
ki 454/69, w którym skr´ca w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim, i biegnie do pkt nr 21 po∏o˝onego w po∏u-
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dniowo-zachodniej cz´Êci dzia∏ki 454/67. Z pkt nr 21
biegnie wzd∏u˝ torów kolejowych prowadzàcych do
Elektrociep∏owni „Glinik”, po∏o˝onych na dzia∏ce
454/29 przez pkt nr 22 do pkt nr 1, od którego opis roz-
pocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 23, po∏o˝onego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 472/6, granica biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez pkt nr 24 do
pkt nr 25 po∏o˝onego na linii pasa drogi krajowej
(ul. Biecka). Z pkt nr 25 biegnie pasem drogi krajowej
w kierunku po∏udniowo-zachodnim przez pkt nr 26,
dalej wzd∏u˝ drogi krajowej ul. Biecka do pkt nr 27. Tu
skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie linià
∏amanà do pkt nr 28 wzd∏u˝ dzia∏ki 482/17, skr´ca
w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 29, 30,
31, 32, 33, 34 linià ∏amanà po ogrodzeniu stacji gazo-
wej Karpackich Zak∏adów Gazownictwa, po∏o˝onej na
dzia∏ce 486/2, do pkt nr 35. Z pkt nr 35 biegnie linià ∏a-
manà wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki 486/3 do
pkt nr 36. Od pkt nr 36, po∏o˝onego w pó∏nocnym na-
ro˝niku dzia∏ki 486/3, biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt nr 37, skr´ca na pó∏nocny wschód
i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 23, od którego opis
rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 39, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 468/5 na linii pa-
sa wodnego rzeki Ropy, granica biegnie pasem wod-
nym rzeki Ropy linià ∏amanà, wschodnià granicà dzia∏-
ki 479 w kierunku po∏udniowym do pkt nr 40. Tu za∏a-
muje si´ i biegnie linià ∏amanà po∏udniowo-zachodnià
granicà dzia∏ki 479 do pkt nr 41. Z pkt nr 41 biegnie
wzd∏u˝ wschodniej strony ul. Bieckiej (drogi krajowej
Gorlice—Jas∏o) oraz dzia∏ki 468/5 linià ∏amanà do
pkt nr 42. W pkt nr 42 za∏amuje si´ i biegnie linià ∏ama-
nà pó∏nocnà stronà dzia∏ki 468/5 do pkt nr 39, od któ-
rego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 43, usytuowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 467/4, granica
biegnie linià ∏amanà granicà dzia∏ki 460/5 w kierunku
zachodnim do pkt nr 44, tu skr´ca w kierunku pó∏noc-
nym i biegnie wschodnià stronà pasa drogi krajowej
Gorlice—Jas∏o do pkt nr 45. W pkt nr 45 skr´ca w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie pó∏nocno-
-wschodnià granicà dzia∏ki 467/4 przez pkt nr 46, dalej
w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez pkt nr 47 do
pkt nr 48. W pkt nr 48, po∏o˝onym na pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 467/4, skr´ca w kierun-
ku po∏udniowym i linià pasa wodnego rzeki Ropy do-
chodzi do pkt nr 43, od którego opis rozpocz´to.

Teren miasta D¢BICA

Cz´Êç I — po∏o˝ona na dzia∏kach: 69/7, 69/8, 69/9,
69/10, 69/11, 69/12, 69/13, 69/15 w obr´bie ewidencyj-
nym 3 miasta D´bica przy ul. Sandomierskiej

Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 69/9, granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocnym do pkt nr 2, wzd∏u˝ istnie-
jàcego ogrodzenia. W pkt nr 2 skr´ca w kierunku za-
chodnim i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia do pkt nr 3, a na-
st´pnie skr´ca na pó∏noc do pkt nr 4. W pkt nr 4 za∏a-

muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 5
i dalej w kierunku pó∏nocnym do pkt nr 6. W pkt nr 6
skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 7
i dalej wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki 69/12 dochodzi
do pkt nr 8. W pkt nr 8 granica skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim i biegnie po∏udniowo-zachod-
nià granicà dzia∏ki 69/14 przez pkt nr 9 do pkt nr 10.
W pkt nr 10 skr´ca na po∏udnie i biegnie przez
pkt nr 11 do pkt nr 12, zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 69/7. W pkt nr 12
skr´ca na zachód i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki
69/8, wzd∏u˝ ul. Transportowców do pkt nr 1, od które-
go opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 13, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 69/13, granica bie-
gnie w kierunku wschodnim do pkt nr 14. W pkt nr 14
za∏amuje si´ i biegnie wzd∏u˝ granic dzia∏ki 69/13
w kierunku po∏udniowo-zachodnim przez pkt nr 15
i dochodzi do pkt nr 16. W pkt nr 16 granica skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i dochodzi do
pkt nr 13, od którego opis rozpocz´to.

Cz´Êç II — po∏o˝ona na dzia∏kach: 430/29, 430/30,
430/39, 430/40 i 430/41 obejmujàcych ca∏oÊç obszaru
zlokalizowanego w obr´bie ewidencyjnym 2 miasta
D´bica przy ul. Metalowców

Poczàwszy od pkt nr 24, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 430/41, granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do styku
z dzia∏kà 430/40 w pkt nr 25 i dalej w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim poprzez pkt nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 do pkt nr 34, b´dàcego jednoczeÊnie pó∏nocno-
-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki 430/40. W pkt nr 34
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
do pkt nr 35, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do pkt nr 36. Dalej biegnie w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim do pkt nr 37 pó∏nocnà kraw´-
dzià drogi zak∏adowej po pó∏nocnej granicy dzia∏-
ki 430/29. W pkt nr 37 skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie do pkt nr 38, gdzie skr´ca na pó∏-
nocny zachód i przez pkt nr 39 i 40 dochodzi do
pkt nr 41. W pkt nr 41 skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i wzd∏u˝ ogrodzenia terenów przemys∏o-
wych dochodzi do pkt nr 42, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 430/40.
W pkt nr 42 skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i biegnie do pkt nr 43, gdzie skr´ca na po∏udniowy za-
chód, i dochodzi do pkt nr 44, biegnàc po∏udniowo-
-wschodnià granicà dzia∏ek: 430/40 i 430/39. Od
pkt nr 44 biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do pkt nr 45, gdzie skr´ca na po∏udniowy zachód, i bie-
gnie wzd∏u˝ ogrodzenia do pkt nr 46, po∏o˝onego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 430/39.
Dalej biegnie po wschodniej granicy dzia∏ki 430/41 do
pkt nr 47, gdzie skr´ca w kierunku zachodnim, i linià
∏amanà przez pkt nr 48 i 49 dochodzi do pkt nr 50, zlo-
kalizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 430/41. W pkt nr 50 skr´ca w kierunku pó∏noc-
nym do pkt nr 51. Tu skr´ca na pó∏nocny zachód, do-
chodzàc do pkt nr 24 po∏o˝onego w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 430/41, od którego opis roz-
pocz´to.
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Cz´Êç III — po∏o˝ona na dzia∏ce 430/90 zlokalizowanej
w obr´bie ewidencyjnym 2 miasta D´bica przy ul. Me-
talowców

Poczàwszy od pkt nr 52, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 430/90, granica
biegnie przez bram´ wjazdowà do pkt nr 53. W pkt nr 53
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt nr 54,
i biegnàc wzd∏u˝ drogi zak∏adowej, dochodzi do pkt nr 55.
W pkt nr 55 skr´ca w kierunku pó∏nocnym i przez
pkt nr 56 dochodzi do pkt nr 57, dalej biegnie wzd∏u˝ dro-
gi zak∏adowej do pkt nr 58, zlokalizowanego w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 430/90. W pkt nr 58 skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i dochodzi do
pkt nr 59, po∏o˝onego w pó∏nocno-wschodnim naro˝ni-
ku dzia∏ki 430/90. W pkt nr 59 skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 52, stanowiàce-
go po∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki 430/90, od
którego opis rozpocz´to.

Teren gminy D¢BICA

Obr´b ewidencyjny Pustków

Poczàwszy od pkt nr 1, stanowiàcego pó∏nocno-za-
chodni naro˝nik dzia∏ki 3588/114, granica biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim, poczàtkowo linià
prostà dochodzi do pkt nr 2, potem ∏ukiem przez
pkt nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dociera do pkt nr 12 i da-
lej odcinkiem prostym, zachowujàc stale odleg∏oÊç
2,5 m od toru kolejowego, przez pkt nr 13 dochodzi do
pkt nr 14, zlokalizowanego w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki 3588/128. W pkt nr 14 za∏amuje si´
i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 3588/128,
i dochodzi do pkt nr 15. W pkt nr 15 za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim i biegnie do pkt nr 16. W pkt nr 16
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i przez pkt nr 17 dochodzi do pkt nr 18, zlokalizowane-
go w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏-
ki 3588/110. W pkt nr 18 za∏amuje si´ i biegnie w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim przez pkt nr: 19, 20 do
pkt nr 21, a nast´pnie skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie przez pkt nr 22 do pkt nr 23.
W pkt nr 23 skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i dochodzi do pkt nr 24, gdzie skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim, i biegnie do pkt nr 25. W pkt nr 25
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 3588/79 do pkt nr 26, gdzie skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i dociera do
pkt nr 27. W pkt nr 27 skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie przez pkt nr 28 wzd∏u˝ granic
dzia∏ek: 3588/124, 3588/116 do pkt nr 29, zlokalizowa-
nego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
3588/116. W pkt nr 29 skr´ca w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i dochodzi do pkt nr 30, gdzie za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i dochodzi do
pkt nr 1, od którego opis rozpocz´to. 

Teren miasta SANOK

Obr´b ewidencyjny Sanok-Olchowce

Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w najbar-
dziej na pó∏noc wysuni´tym naro˝niku dzia∏ki 583/22,
granica biegnie pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏-

ki 583/22 w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
pkt nr 2, w którym za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym
do prostego, i biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do pkt nr 3, gdzie skr´ca pod kàtem zbli˝o-
nym do prostego, i biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt nr 4, który stanowi naro˝nik trzech
dzia∏ek: 583/22, 583/23 i 583/2. W pkt nr 4 za∏amuje si´
pod kàtem zbli˝onym do prostego i biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim, wzd∏u˝ wschodniej grani-
cy dzia∏ki 583/22, do pkt nr 5, gdzie za∏amuje si´ pod
kàtem zbli˝onym do prostego, i biegnie do pkt nr 6. Tu
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodniej granicy dzia∏ki 583/22
do pkt nr 7, który stanowi najbardziej na po∏udnie wy-
suni´ty naro˝nik dzia∏ki 583/22. Od pkt nr 7 do pkt nr 8
granic´ stanowi po∏udniowo-wschodni odcinek grani-
cy dzia∏ki 583/42. Pkt nr 8 stanowi najbardziej na po∏u-
dnie wysuni´ty naro˝nik dzia∏ki 584/42. W pkt nr 8 gra-
nica za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do kàta proste-
go w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie po∏u-
dniowo-zachodnià granicà dzia∏ki 583/42 do pkt nr 9,
b´dàcego naro˝nikiem trzech dzia∏ek: 583/42, 583/39,
583/47. Od pkt nr 9 biegnie po∏udniowo-zachodnià
granicà dzia∏ki 583/39 do pkt nr 10 i dalej do pkt nr 11
pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki 583/39. Od
pkt nr 11 biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do
pkt nr 12, a nast´pnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim przez pkt nr 13 do pkt nr 14. Pkt nr 14 jest naro˝-
nym punktem trzech dzia∏ek: 583/39, 583/40, 583/47.
Od pkt nr 14 do pkt nr 17 granica biegnie w kierunku
pó∏nocno-wschodnim. Na odcinku od pkt nr 14 do
pkt nr 15 biegnie pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki
583/39, na odcinku od pkt nr 15 do pkt nr 16 pó∏nocno-
-zachodnià granicà dzia∏ki 583/38, a na odcinku od
pkt nr 16 do pkt nr 17 pó∏nocno-zachodnià granicà
dzia∏ki 583/37. Pkt nr 17 jest najdalej na pó∏noc wysu-
ni´tym naro˝nikiem dzia∏ki 583/37. W pkt nr 17 grani-
ca skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
pkt nr 18 i tam za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim do pkt nr 19. Na odcinku od pkt nr 17
przez pkt nr 18 do pkt nr 19 biegnie granicà dzia∏-
ki 583/37. W pkt nr 19 skr´ca pod kàtem zbli˝onym do
prostego i biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim przez pkt nr 20 do pkt nr 21. Odcinek granicy od
pkt nr 19 do pkt nr 20 stanowi pó∏nocno-wschodnià
granic´ dzia∏ki 583/38, a odcinek mi´dzy pkt nr 20
i pkt nr 21 stanowi pó∏nocno-wschodnià granic´ dzia∏-
ki 583/25. W pkt nr 21 granica skr´ca pod kàtem zbli-
˝onym do prostego w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim i przez pkt nr 22 i 23 dochodzi do pkt nr 24. Odci-
nek od pkt nr 21 do pkt nr 22 stanowi po∏udniowo-
-wschodnià granic´ dzia∏ki 583/25, a odcinek od
pkt nr 22 do pkt nr 23 — po∏udniowo-wschodnià gra-
nic´ dzia∏ki 583/38. Odcinek od pkt nr 23 do pkt nr 24
stanowi po∏udniowo-wschodnià granic´ dzia∏-
ki 583/42. W pkt nr 24 granica skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i i biegnie linià ∏amanà przez
pkt nr 25, 26 do pkt nr 27. Odcinek mi´dzy pkt nr 24 
i 25 stanowi po∏udniowo-zachodnià granic´ dzia∏-
ki 583/24, mi´dzy pkt nr 25, 26 i 27 — zachodnià oraz
po∏udniowo-zachodnià granic´ dzia∏ki 583/20.
W pkt nr 27 granica za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym
do prostego w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bie-
gnie do pkt nr 28, gdzie za∏amuje si´ pod kàtem zbli-
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˝onym do prostego, i biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim przez pkt nr 29 do pkt nr 30. Na odcinku od
pkt nr 27 do pkt nr 28 biegnie po∏udniowo-wschodnià
granicà dzia∏ki 583/20, a mi´dzy pkt nr: 28, 29, 30 —
pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ki 583/20. Pkt nr 30
stanowi naro˝nik trzech dzia∏ek: 583/20, 583/21,
583/24. Od pkt nr 30 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim, pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏-
ki 583/21, do pkt nr 31 i dalej w tym samym kierunku
pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki 583/22 do pkt nr 1,
od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 32, zlokalizowanego w najbar-
dziej na pó∏noc wysuni´tym naro˝niku dzia∏ki 583/45,
granica biegnie pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏-
ki 583/45 w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
pkt nr 33, a potem w kierunku po∏udniowym do
pkt nr 34. W pkt nr 34 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie po∏udniowo-wschodnià
granicà dzia∏ki 584/45, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Sto-
milu, do pkt nr 35. Z pkt nr 35 biegnie po∏udniowà gra-
nicà dzia∏ki 584/45 w kierunku zachodnim do pkt nr 36.
Z pkt nr 36 biegnie po∏udniowo-zachodnià granicà
dzia∏ki 584/45, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Stomilu, do
pkt nr 37 i dalej zachodnià granicà dzia∏ki 583/45,
wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Stomilu, do pkt nr 38.
Z pkt nr 38 biegnie pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏-
ki 584/45 do pkt nr 32, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 39, najbardziej wysuni´tego
naro˝nika dzia∏ki 583/46, granica biegnie w kierunku
pó∏nocnym, pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ki
583/46 do pkt nr 40, gdzie za∏amuje si´ pod kàtem zbli-
˝onym do prostego w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim, i po∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏ki 583/46
dochodzi do pkt nr 41. Z pkt nr 41 biegnie w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do pkt nr 42, gdzie za∏amuje
si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim, i dociera do pkt nr 43. Tu za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim pod kàtem
zbli˝onym do prostego i dochodzi do pkt nr 44, b´dà-
cego naro˝nikiem trzech dzia∏ek: 583/6, 583/46, 583/47.
W pkt nr 44 granica za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym
do prostego i biegnie ogrodzeniem zak∏adu Stomil
w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt nr 45, który
stanowi naro˝nik trzech dzia∏ek: 583/46, 583/15, 583/6.
W pkt nr 45 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 583/46 do
pkt nr 46, b´dàcego naro˝nikiem trzech dzia∏ek: 583/15,
583/46, 583/47. W pkt nr 46 za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie pó∏nocno-zachodnià
granicà dzia∏ki 583/46 do pkt nr 47. Od pkt nr 47 biegnie
po∏udniowo-zachodnià granicà dzia∏ki 583/46 w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej
Stomilu, do pkt nr 48, a nast´pnie w kierunku pó∏noc-
nym do pkt nr 49. W pkt nr 49 za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie pó∏nocno-zachodnià
granicà dzia∏ki 583/46, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Sto-
milu, do pkt nr 39, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 50, granica biegnie pó∏nocno-
-wschodnià kraw´dzià dzia∏ki 583/44 w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim do pkt nr 51, gdzie za∏amuje si´
pod kàtem zbli˝onym do prostego, i biegnie po∏udnio-
wo-wschodnià granicà dzia∏ki 583/44, wzd∏u˝ drogi po-

lnej w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt nr 52,
który jest najdalej na po∏udnie wysuni´tym naro˝ni-
kiem dzia∏ki 583/44. W pkt nr 52 za∏amuje si´ pod kà-
tem zbli˝onym do prostego i biegnie po∏udniowo-za-
chodnià granicà dzia∏ki 583/44 w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim, wzd∏u˝ drogi polnej do pkt nr 53. Tu za∏a-
muje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego i biegnie
pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki 583/44 w kierunku
pó∏nocno-wschodnim, wzd∏u˝ ogrodzenia Stomilu, do
pkt nr 54. W pkt nr 54 granica skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki 583/44
do pkt nr 50, od którego opis rozpocz´to.

Obr´b ewidencyjny Sanok-ÂródmieÊcie

Poczàwszy od pkt nr 55, który jest naro˝nym punk-
tem trzech dzia∏ek: 1253/3, 1399/21, 1399/24, granica
biegnie pó∏nocno-zachodnià kraw´dzià dzia∏ki 1399/21
do pkt nr 56, gdzie skr´ca w kierunku wschodnim,
i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki 1399/21 do
pkt nr 57. Nast´pnie skr´ca w kierunku po∏udniowym
i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki 1399/21 do
pkt nr 58, gdzie skr´ca pod kàtem zbli˝onym do pro-
stego, i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 1399/21 do
pkt nr 59. W pkt nr 59 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki 1399/21
do pkt nr 60. Od pkt nr 60 biegnie linià ∏amanà przez
pkt nr: 61, 62, 63, które sà punktami naro˝nymi
dzia∏ki 1399/21. Od pkt nr 63 biegnie przez pkt nr 64 do
pkt nr 65, wzd∏u˝ brzegu rzeki San. W pkt nr 65 za∏a-
muje si´ pod kàtem ostrym i biegnie po∏udniowo-za-
chodnià granicà dzia∏ki 1399/21 do pkt nr 66. Tu za∏a-
muje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego i biegnie
pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki 1399/21 do
pkt nr 55, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 67, który stanowi najdalej na
pó∏noc wysuni´ty punkt naro˝ny dzia∏ki 1399/7, grani-
ca biegnie pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki 1399/22
do pkt nr 68, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim, i biegnie granicà dzia∏ki 1399/22,
wzd∏u˝ rzeki San, do pkt nr 69. Nast´pnie linià ∏amanà,
wschodnià granicà dzia∏ki 1399/2, dochodzi do
pkt nr 70. W pkt nr 70 za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i biegnie po∏udniowo-zachodnià grani-
cà dzia∏ki 1399/22, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Stomilu,
do pkt nr 71, który jest naro˝nikiem trzech dzia-
∏ek: 1399/7, 1399/22, 1399/24. Od pkt nr 71 do pkt nr 72
biegnie po∏udniowo-zachodnià granicà dzia∏ki 1399/7,
wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Stomilu. W pkt nr 72 za∏a-
muje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim i biegnie pó∏nocno-zachod-
nià granicà dzia∏ki 1399/7 do pkt nr 67, od którego opis
rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 73, który jest najdalej na pó∏-
noc wysuni´tym naro˝nikiem dzia∏ki 1399/8, granica
biegnie pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ki 1399/8
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ drogi we-
wn´trznej Stomilu, do pkt nr 74, gdzie za∏amuje si´
pod kàtem zbli˝onym do prostego, i biegnie po∏udnio-
wo-wschodnià granicà dzia∏ki 1399/8 w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Stomi-
lu w kierunku bramy g∏ównej przy ul. Reymonta do
pkt nr 75. Pkt nr 75 stanowi naro˝nik trzech dzia-
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∏ek: 1399/8, 1399/24 oraz 1253/4 (pas ul. Reymonta).
W pkt nr 75 za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do pro-
stego i biegnie po∏udniowo-zachodnià granicà dzia∏-
ki 1399/8, wzd∏u˝ ul. Reymonta, do pkt nr 76, gdzie za-
∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego, i bie-
gnie pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki 1399/8 do
pkt nr 73, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 77, który stanowi najbardziej
na pó∏noc wysuni´ty naro˝nik dzia∏ki 1399/9, granica
biegnie pó∏nocno-wschodnià kraw´dzià dzia∏ki 1399/9,
wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Stomilu, do pkt nr 78.
Pkt nr 78 jest naro˝nikiem trzech dzia∏ek: 1399/9,
1399/23, 1399/24. Od pkt nr 78 biegnie w tym samym
kierunku pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ki 1399/23
do pkt nr 79, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wym, i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki 1399/23 do
pkt nr 80. Pkt nr 80 jest naro˝nikiem trzech dzia-
∏ek: 1399/11, 1399/23, 1399/24. Z pkt nr 80 biegnie po-
∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏ki 1399/23, wzd∏u˝
drogi wewn´trznej Stomilu, do pkt nr 81. Pkt nr 81 jest
naro˝nikiem trzech dzia∏ek: 1399/11, 1399/23 i 1253/4
(pas ul. Reymonta). W pkt nr 81 za∏amuje si´ pod kà-
tem zbli˝onym do prostego i biegnie po∏udniowo-za-
chodnià granicà dzia∏ki 1399/23 wzd∏u˝ ul. Reymonta
do pkt nr 82, gdzie za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym
do prostego, i biegnie pó∏nocno-zachodnià granicà
dzia∏ki 1399/23 do pkt nr 83. Z pkt nr 83 biegnie pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki 1399/23 do pkt nr 84, który stanowi
naro˝nik trzech dzia∏ek: 1399/9, 1399/23, 1399/24.
W pkt nr 84 za∏amuje si´ pod kàtem ostrym w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim i biegnie po∏udniowo-zachod-
nià granicà dzia∏ki 1399/9, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej
Stomilu, do pkt nr 85. Tu za∏amuje si´ pod kàtem zbli-
˝onym do prostego i biegnie pó∏nocno-zachodnià gra-
nicà dzia∏ki 1399/9, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Stomilu,
do pkt nr 77, od którego opis rozpocz´to.

Obr´b ewidencyjny Sanok-Posada

Poczàwszy od pkt nr 86, który stanowi najdalej na
pó∏noc wysuni´ty naro˝nik dzia∏ki 2584/53, granica
biegnie pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ki 2584/53
do pkt nr 87, gdzie za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym
do prostego, i biegnie pó∏nocno-zachodnià granicà
dzia∏ki 2584/50 do pkt nr 88. Tu za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim pod kàtem zbli˝onym do
prostego i biegnie wzd∏u˝ torów kolejowych pó∏noc-
no-wschodnià granicà dzia∏ki 2584/50 do pkt nr 89.
Z pkt nr 89 biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim, wzd∏u˝ torów kolejowych pó∏nocno-wschodnià
granicà dzia∏ki 2584/33 do pkt nr 90, gdzie za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie linià ∏a-
manà po∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏ki 2584/33
do pkt nr 91. Dalej biegnie linià ∏amanà w kierunku
pó∏nocno-zachodnim, po∏udniowo-zachodnià granicà
dzia∏ki 2584/33 do pkt nr 92 wzd∏u˝ ul. M. Kluski. Od
pkt nr 92 do pkt nr 93 biegnie linià ∏amanà po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki 2584/32, wzd∏u˝ ul. M. Kluski. Od
pkt nr 93 do pkt nr 94 biegnie po∏udniowo-zachodnià
granicà dzia∏ki 2584/50. W pkt nr 94 za∏amuje si´ pod
kàtem ostrym i biegnie w kierunku wschodnim po∏u-
dniowà granicà dzia∏ki 2584/52 do pkt nr 95. Pkt nr 95
jest naro˝nikiem trzech dzia∏ek: 2584/49, 2584/50,

2584/52. Od pkt nr 95 do pkt nr 96 biegnie wschodnià
granicà dzia∏ki 2584/49. W pkt nr 96 za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie pó∏nocno-
-wschodnià granicà dzia∏ki 2584/49 do pkt nr 97. Od
pkt nr 97 do pkt nr 98 biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim, pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏-
ki 2584/52, nast´pnie za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝o-
nym do prostego w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki 2584/52 do
pkt nr 99, dalej w tym samym kierunku zachodnià gra-
nicà dzia∏ki 2584/51 dochodzi do pkt nr 100, gdzie za-
∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego w kie-
runku zachodnim, i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏-
ki 2584/48 do pkt nr 101. Tu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i biegnie zachodnià granicà
dzia∏ki 2584/48 do pkt nr 102. Od pkt nr 102 biegnie
w kierunku po∏udniowo-zachodnim, zachodnià grani-
cà dzia∏ki 2584/47, do pkt nr 103, gdzie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i biegnie po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki 2584/46 do pkt nr 104. Od pkt nr 104
do pkt nr 105 granica biegnie po∏udniowà granicà
dzia∏ki 2584/50 i dalej w tym samym kierunku, po∏u-
dniowà granicà dzia∏ki 2584/28, do pkt nr 106. Od
pkt nr 106 do pkt nr 107 biegnie po∏udniowà granicà
dzia∏ki 2584/39, nast´pnie po∏udniowà granicà dzia∏-
ki 2584/27 do pkt nr 108 i dalej w tym samym kierun-
ku do pkt nr 109 po∏udniowà granicà dzia∏ki 2584/39.
Od pkt nr 103 do pkt nr 109 granica biegnie ogrodze-
niem wzd∏u˝ ul. M. Kluski. W pkt nr 109 za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie pó∏nocno-zachodnià
granicà dzia∏ki 2584/39 do pkt nr 110, gdzie za∏amuje
si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim, i biegnie po∏udniowo-zachodnià
granicà dzia∏ki 2584/39, wzd∏u˝ drogi wewn´trznej Au-
tosanu, do pkt nr 111. Tu za∏amuje si´ pod kàtem zbli-
˝onym do prostego i biegnie zachodnià granicà dzia∏-
ki 2584/40 do pkt nr 112. Od pkt nr 112 do pkt nr 113
biegnie linià ∏amanà po∏udniowo-wschodnià
i wschodnià granicà dzia∏ki 2584/41. Od pkt nr 113 do
pkt nr 114 biegnie zachodnià granicà dzia∏ki 2584/41,
a od pkt nr 114 do pkt nr 115 po∏udniowo-zachodnià
granicà dzia∏ki 2584/39. Od pkt nr 115 do pkt nr 116
biegnie po∏udniowo-zachodnià granicà dzia∏-
ki 2584/36. Mi´dzy pkt nr 113 a pkt nr 116 biegnie
ogrodzeniem wzd∏u˝ ul. Lipiƒskiego. W pkt nr 116 za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià ∏ama-
nà, po∏udniowo-wschodnià i wschodnià granicà dzia∏-
ki 2584/35, do pkt nr 117, gdzie za∏amuje si´ w kierun-
ku zachodnim, i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏-
ki 2584/35 do pkt nr 118. W pkt nr 118 za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ ul. Beksiƒskie-
go, przecinajàc g∏ówny wjazd na teren Autosanu, 
do pkt nr 119. Odcinek od pkt nr 118 do pkt nr 119 jest
zachodnià granicà dzia∏ki 2584/15. Od pkt nr 119 bie-
gnie linià ∏amanà w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝
ul. Beksiƒskiego, po∏udniowà granicà dzia∏ki 2584/27
i zachodnià granicà dzia∏ki 2584/13 do pkt nr 120, a na-
st´pnie w tym samym kierunku wzd∏u˝ ul. Beksiƒskie-
go, pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki 2584/53, do
pkt nr 86, od którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 129, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 2892/14, granica
biegnie linià zbli˝onà do prostej przez pkt nr: 130, 131,
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132, 133 w kierunku po∏udniowo-zachodnim, granicà
dzia∏ki 2892/14 do pkt nr 134. Pkt nr 134 jest naro˝ni-
kiem trzech dzia∏ek: 2892/14, 2892/21, 2892/30. W pkt
nr 134 za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego
i biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim linià zbli˝o-
nà do prostej przez pkt nr: 135, 136, 137, 138 po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki 2892/14 do pkt nr 139. W pkt nr 139
za∏amuje si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego i bie-
gnie wzd∏u˝ ul. ¸any zachodnià granicà dzia∏ki 2892/14
do pkt nr 140. W pkt nr 140 za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i przez pkt nr 141, pó∏nocnà
granicà dzia∏ki 2892/14, dochodzi do pkt nr 129, od któ-
rego opis rozpocz´to.

Teren miasta ZAGÓRZ

Obr´b ewidencyjny Zagórz-Zas∏aw

Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 376/74, granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym do pkt nr 2 linià b´dà-
cà jednoczeÊnie zachodnià granicà tej dzia∏ki. Nast´p-
nie skr´ca na wschód i po ∏uku, linià ∏amanà, biegnie
do pkt nr 3, b´dàcego pó∏nocno-wschodnim naro˝ni-
kiem dzia∏ki 376/105. Od pkt nr 3 biegnie w kierunku
pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏ki 376/107 do
pkt nr 4. W pkt nr 4 skr´ca w kierunku wschodnim pó∏-
nocnà granicà dzia∏ki 376/107 do pkt nr 5. Pkt nr 5 sta-
nowi pó∏nocno-wschodni, skrajny naro˝nik dzia∏-
ki 376/107. Od pkt nr 5 biegnie w kierunku po∏udnio-
wym, wschodnià granicà dzia∏ki 376/107 do pkt nr 6,
tu skr´ca na zachód i wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki 376/107 biegnie do pkt nr 7. Pkt nr 7 jest po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki 376/105.
W punkcie tym granica skr´ca na po∏udnie i wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki 376/100 biegnie do pkt nr 8.
W pkt nr 8 skr´ca na zachód i po∏udniowymi granica-
mi dzia∏ek: 376/100, 376/74 biegnie do pkt nr 1, od któ-
rego opis rozpocz´to.

Teren miasta LE˚AJSK

Kompleks nr 1 przy ul.  Fabrycznej

Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 68/17, granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym, wschodnià stronà
granicy sàsiedniej dzia∏ki 68/33 do pkt nr 2, usytuowa-
nego przy istniejàcym ogrodzeniu. Od pkt nr 2 biegnie
wzd∏u˝ ogrodzenia do pkt nr 3, b´dàcego jednoczeÊnie
punktem granicznym dzia∏ek: 68/17, 68/33, 68/43
i 68/44. W pkt nr 3 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim
i biegnie do pkt nr 4, nast´pnie w kierunku pó∏nocnym
do pkt nr 5, po czym skr´ca w kierunku zachodnim do
pkt nr 6, zlokalizowanego u zbiegu dzia∏ek: 68/33,
68/44 i 68/43. W pkt nr 6 skr´ca w kierunku pó∏nocnym
i biegnie wzd∏u˝ ogrodzenia dzia∏ki 68/44 linià ∏amanà
przez pkt nr 7 i 8 (wzd∏u˝ istniejàcej bramy wjazdowej)
do pkt nr 9. W pkt nr 9 za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim i przebiega przez istniejàcy budynek
gospodarczy do pkt nr 10, zlokalizowanego u zbiegu
dzia∏ek: 68/24, 68/33, 68/44 i 68/57, po czym skr´ca
w kierunku pó∏nocnym i biegnie przez pkt nr 11 do
pkt nr 12, b´dàcego jednoczeÊnie punktem granicz-

nym dzia∏ek: 68/24, 68/56 i 68/21. Nast´pnie za∏amuje
si´ w kierunku wschodnim i biegnie po∏udniowà gra-
nicà dzia∏ki 68/21, wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia
przez pkt nr 13 do pkt nr 14, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 68/56. W pkt nr 14
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie za-
chodnià granicà dzia∏ki 68/21 w linii prostej do
pkt nr 15, zlokalizowanego u styku dzia∏ek: 68/56,
68/21 i 68/52, nast´pnie skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ dzia∏ki 68/52 górà
skarpy do pkt nr 16, b´dàcego punktem granicznym
dzia∏ek: 68/56, 68/58, 68/55 i 68/52. Dalej biegnie linià
∏amanà poprzez pkt nr 17, 18 i 19 do naro˝nika ogro-
dzenia oznaczonego jako pkt nr 20. Od pkt nr 20 bie-
gnie wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim do pkt nr 21, gdzie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym do pkt nr 22, a nast´pnie skr´-
ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt nr 1, od
którego opis rozpocz´to.

Kompleks nr 2 przy ul.  Hutniczej

Poczàwszy od pkt nr 23, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 14/22, granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ek 14/48 i 14/49, przez pkt nr 24 i 25 do
pkt nr 26, usytuowanego u zbiegu dzia∏ek: 14/49, 14/45
i 14/22, nast´pnie lekko si´ za∏amuje w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 27 do
pkt nr 28, zlokalizowanego u styku dzia∏ek: 5723/4,
5722/4, 5722/6 i 5723/6, po czym skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie linià ∏amanà przez pkt nr 29 do
pkt nr 30, b´dàcego jednoczeÊnie wspólnym punktem
granicznym dzia∏ek: 5722/6, 5722/5, 5723/5 i 5723/6. Od
pkt nr 30 biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim,
wzd∏u˝ istniejàcego ciep∏ociàgu napowietrznego,
przez pkt nr 31 do pkt nr 32, nast´pnie za∏amuje si´
pod kàtem zbli˝onym do prostego w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim do pkt nr 33, po czym znów za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt nr 34,
zlokalizowanego u styku dzia∏ek: 14/22, 14/21, 14/23
i 14/26, skàd skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do pkt nr 23, od którego opis rozpocz´to.

Kompleks nr 3 przy ul.  Siedlanka

Poczàwszy od pkt nr 35, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 600/32, granica
biegnie w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ granicy z dzia∏-
kà 574/1 (stanowiàcej ul. Siedlanka) do pkt nr 36, na-
st´pnie za∏amuje si´ w kierunku wschodnim do
pkt nr 37, po czym skr´ca w kierunku pó∏nocnym do
pkt nr 38. Od pkt nr 38 biegnie w kierunku zachodnim
do pkt nr 39, b´dàcego punktem granicznym dzia-
∏ek: 600/31, 600/32, 600/9 i 574/1. Od pkt nr 39 biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ granicy
dzia∏ek 600/32 i 600/31 linià ∏amanà przez pkt nr: 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 do pkt nr 48, zlokalizowanego
u styku dzia∏ek: 600/32, 600/31, 606/29 i 606/30. Od
pkt nr 48 biegnie pó∏nocno-zachodnià stronà drogi
(dzia∏ka 606/30) przez pkt nr 50 i 51 do pkt nr 52, po∏o-
˝onego u styku dzia∏ek: 600/32, 606/30 i 599/1. Od
pkt nr 52 biegnie wzd∏u˝ rowu melioracyjnego potoku
Jagoda w kierunku pó∏nocno-zachodnim poprzez
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pkt nr: 53, 54, 55, 56 i 57 do pkt nr 58, usytuowanego
u styku dzia∏ek: 598/5, 600/32 i 599/1, nast´pnie za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki 598/5 do pkt nr 59, po czym skr´ca w kierunku
zachodnim do pkt nr 35, od którego opis rozpocz´to.

Kompleks nr 4 przy ul.  Podolszyny

Poczàwszy od pkt nr 60, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 2005/12, granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim, wzd∏u˝ ist-
niejàcego ogrodzenia dzia∏ki 2005/12 oraz wschodnià
granicà przyleg∏ej drogi (dzia∏ka 2005/2) do pkt nr 61.
Nast´pnie skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie li-
nià ∏amanà przez pkt nr 62 i 63 do pkt nr 64.
W pkt nr 64 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i dochodzi do pkt nr 65, zlokalizowanego
u styku dzia∏ek: 2005/5, 2005/6, 2005/7 i 2005/12. Od
pkt nr 65 biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do pkt nr 66, po czym za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie do pkt nr 67, usytuowanego u zbie-
gu granic dzia∏ek: 2005/12, 2005/7 i 2007/1 stanowià-
cych drog´ — ul. Podolszyny. Nast´pnie biegnie w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim, wzd∏u˝ bramy wjazdo-
wej do pkt nr 68, gdzie zmienia kierunek na pó∏nocno-
-zachodni, i wzd∏u˝ granicy sàsiedniej dzia∏ki 2005/13
linià ∏amanà przez pkt nr 69 i 70 dochodzi do pkt nr 60,
od którego opis rozpocz´to.

Kompleks nr 5 przy ul.  Fabrycznej

Poczàwszy od pkt nr 71, usytuowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 105/41, granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt nr 72,
wzd∏u˝ istniejàcej bramy wjazdowej do dzia∏ki 105/27
(stacja paliw), nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim do pkt nr 73, po czym biegnie w kie-
runku pó∏nocnym, wzd∏u˝ istniejàcego ogrodzenia do
pkt nr 74. Od pkt nr 74 biegnie w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim przez pkt nr 75, b´dàcy jednoczeÊnie
punktem granicznym dzia∏ek: 105/27, 105/22 i 105/37,
do pkt nr 76, po czym za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
nym i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ek: 105/31 i 105/37
do pkt nr 77, usytuowanego u zbiegu dzia∏ek: 105/31,
105/35, 105/36 i 105/37. Nast´pnie za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim do pkt nr 78, b´dàcego punktem
granicznym dzia∏ek: 105/37, 105/36 i 105/41, usytuowa-
nym w ogrodzeniu trwa∏ym osadnika Inhoffa, znajdu-
jàcego si´ wewnàtrz dzia∏ki 105/41. Dalej biegnie
w kierunku pó∏nocnym do pkt nr 79, po czym znów si´
za∏amuje w kierunku zachodnim i przez pkt nr 80 do-
chodzi do pkt nr 81, zlokalizowanego u styku dzia∏ek:
105/41, 105/34 i 68/11. W pkt nr 81 skr´ca w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do pkt nr 82, nast´pnie biegnie
w kierunku wschodnim do pkt nr 83, po czym za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià ∏amanà,
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 105/41, przez pkt nr: 84, 85, 86
do pkt nr 87, usytuowanego na najbardziej wysuni´-
tym na pó∏noc naro˝niku dzia∏ki 105/41. Od pkt nr 87
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝
istniejàcego ogrodzenia, poprzez pkt nr 88 do
pkt nr 89, znajdujàcego si´ w najbardziej wysuni´tym
na wschód naro˝niku dzia∏ki 105/41, po czym za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie li-

nià ∏amanà wzd∏u˝ ogrodzenia, przez pkt nr: 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108 i 109, wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodnich
granic dzia∏ek: 105/41, 105/40, 105/39, 105/33 do
pkt nr 110. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim do pkt nr 111, po∏o˝onego przy
ul. Fabrycznej, w naro˝niku ogrodzenia dzia∏ki 105/33.
Od pkt nr 110 biegnie w kierunku zachodnim pó∏noc-
nà stronà ul. Fabrycznej (dzia∏ka 58/7), wzd∏u˝ ogro-
dzenia dzia∏ki 105/33 do pkt nr 112. Od pkt nr 112 bie-
gnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 105/41 do pkt nr 71, od któ-
rego opis rozpocz´to.

Teren miasta JAROS¸AW

Obr´b ewidencyjny Jaros∏aw 4

Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu
granic dzia∏ek: 3228/17, 3228/15 i 3228/41, granica bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim w linii prostej
do pkt nr 2, wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego. Od pkt nr 2
biegnie przez pkt nr 3, 4 do pkt nr 5 wzd∏u˝ po∏udnio-
wo-wschodnich granic dzia∏ek 3241 i 3240. W pkt nr 5
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim i przez
pkt nr 6, 7 biegnie do pkt nr 8, wzd∏u˝ pó∏nocno-
-wschodnich granic dzia∏ek: 3228/41, 3228/21.
W pkt nr 8 skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie do pkt nr 9, le˝àcego u zbiegu granic dzia∏ek:
3228/40, 3228/41 i 3228/20. W pkt nr 9 skr´ca w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim i biegnie w linii prostej do
pkt nr 10. W pkt nr 10 skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i przez pkt nr 11 dochodzi do pkt nr 12. Na
odcinku od pkt nr 11 do pkt nr 12 biegnie wzd∏u˝ Êcian
zewn´trznych hali produkcyjnej po∏o˝onej na dzia∏-
ce 3228/40. W pkt nr 12 skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie do pkt nr 13, wzd∏u˝ Êcian ze-
wn´trznych hali produkcyjnej, po∏o˝onej na dzia∏-
ce 3228/48. Od pkt nr 13 biegnie dalej w tym samym
kierunku do pkt nr 14, wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego.
W pkt nr 14 skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie do pkt nr 15. W pkt nr 15 skr´ca w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 16 i 17 do
pkt nr 18, wzd∏u˝ granic dzia∏ki 3228/48. W pkt nr 18
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do
pkt nr 19, zlokalizowanego w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki 3228/48. Z pkt nr 19 biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do pkt nr 20. W pkt nr 20 skr´-
ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt nr 21
i dalej w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt nr 1, od
którego opis rozpocz´to.

Poczàwszy od pkt nr 25, zlokalizowanego u zbiegu
granic dzia∏ek: 3228/20, 3228/22 i 3228/23, granica bie-
gnie przez pkt nr 26 do pkt nr 27 wzd∏u˝ ogrodzenia
trwa∏ego. W pkt nr 27 skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 28, 29, 30 do
pkt nr 31 wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego. W pkt nr 31
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
przez pkt nr 32, 33 do pkt nr 34, wzd∏u˝ po∏udniowo-
-wschodnich granic dzia∏ek 3228/24 i 3228/23.
W pkt nr 34 skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i biegnie do pkt nr 25, od którego opis rozpocz´to.

Dziennik Ustaw Nr 129 — 8263 — Poz. 1080



Poczàwszy od pkt nr 35, zlokalizowanego u zbiegu
granic dzia∏ek: 3228/20, 3228/25 i 3228/26, granica bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do pkt nr 36,
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 3228/26 z dzia∏kà 3228/25.
W pkt nr 36 skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie przez pkt nr 37 do pkt nr 38, wzd∏u˝ ogrodzenia
trwa∏ego. W pkt nr 38 skr´ca w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie przez pkt nr 39 do pkt nr 40, wzd∏u˝
kraw´˝nika. W pkt nr 40 skr´ca na pó∏nocny wschód
i biegnie do pkt nr 35, od którego opis rozpocz´to.

Obr´b ewidencyjny Jaros∏aw 5

Poczàwszy od pkt nr 41, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 3000/4, granica
biegnie pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏ki 3000/4 do
pkt nr 42, gdzie za∏amuje si´, i biegnie dalej pó∏nocno-
-wschodnià granicà dzia∏ki 3000/4 w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim linià ∏amanà przez pkt nr: 43, 44,
45, dochodzàc do pkt nr 46 zlokalizowanego u zbiegu
granic dzia∏ek: 3010, 3000/4 i 3013/6. W pkt nr 46 za∏a-
muje si´ i po∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏-
ki 3000/4 biegnie do pkt nr 47. Pkt nr 47 zlokalizowany

jest u zbiegu granic dzia∏ek: 3000/4, 3013/6 i 3000/3.
W pkt 47 skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i do-
chodzi do pkt nr 41, od którego opis rozpocz´to.

Teren gminy LASZKI

Obr´b ewidencyjny Wietl in I I I

Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 83/2, granica
biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 2, wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy dzia∏ki 84. W pkt nr 2 skr´ca w kierun-
ku po∏udniowym i biegnie do pkt nr 3. W pkt nr 3 za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 4,
zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 86/8. W pkt nr 4 za∏amuje si´ i biegnie w kierun-
ku pó∏nocnym przez pkt nr: 5, 6, 7, wzd∏u˝ zachodnich
granic dzia∏ek: 86/8, 86/3, 81/4, dochodzàc do pkt nr 8.
W pkt nr 8, zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki 81/4, skr´ca w kierunku wschodnim
i linià ∏amanà przez pkt nr 9 i 10 dochodzi do pkt nr 11.
W pkt nr 11 skr´ca w kierunku po∏udniowym i docho-
dzi do pkt nr 1, od którego opis rozpocz´to.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007
i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór wniosku o wydanie zgody na
przemieszczanie materia∏ów wybuchowych przezna-

czonych do u˝ytku cywilnego po terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na prze-
mieszczanie materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 61, poz. 540).

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
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