
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
20 lipca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
przedsi´wzi´ç rolnoÊrodowiskowych i poprawy do-
brostanu zwierzàt obj´tej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 i Nr 213, poz. 2160
oraz z 2005 r. Nr 22, poz. 179) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dzia∏ek rolnych w rozumieniu przepisów o kra-
jowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, u˝ytkowa-
nych jako grunty orne, ∏àki lub pastwiska,
a w przypadku pakietu, o którym mowa w § 1
ust. 2 pkt 2, u˝ytkowanych równie˝ jako sa-
dy;”;

2) w § 4 uchyla si´ pkt 2;

3) w § 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ∏àczna powierzchnia dzia∏ek rolnych, po∏o˝o-
nych w strefach priorytetowych, na których
majà byç realizowane te pakiety, wynosi co
najmniej 1 ha; w przypadku realizacji pakietu,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, wy∏àcz-
nie na dzia∏kach rolnych po∏o˝onych w stre-
fach priorytetowych, ∏àczna powierzchnia tych
dzia∏ek mo˝e byç mniejsza ni˝ 1 ha.”;

4) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) realizuje co najmniej jeden z pakietów, o których
mowa w § 1 ust. 2, na obszarze Natura 2000
okreÊlonym w przepisach o ochronie przyrody,
przy czym p∏atnoÊç rolnoÊrodowiskowa w wy-
sokoÊci 120 % stawki podstawowej mo˝e byç
udzielona wy∏àcznie do dzia∏ek rolnych lub stref
buforowych po∏o˝onych na takim obszarze.”;

5) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wnioski o przyznanie kolejnych p∏atnoÊci rolno-
Êrodowiskowych sk∏ada si´ w terminie od dnia
1 marca do dnia 30 kwietnia, poczàwszy od ro-
ku nast´pujàcego po roku, w którym zosta∏a
wydana decyzja administracyjna o przyznaniu
pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej.”;

6) w § 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku realizacji pakietu, o którym mo-
wa w § 1 ust. 2 pkt 3 lub 4, na obszarze rezer-
watu przyrody, parku krajobrazowego, parku
narodowego lub na obszarze Natura 2000,
utworzonych na podstawie przepisów
o ochronie przyrody — zaÊwiadczenie woje-
wody lub dyrektora parku narodowego
o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci rolnoÊrodowi-
skowej z planem ochrony dotyczàcym danego
obszaru, a w przypadku braku planu ochrony
— opini´ o zgodnoÊci planu dzia∏alnoÊci rol-
noÊrodowiskowej z celami ochrony danego
obszaru;”;

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje
decyzje administracyjne w sprawie przyznania:

1) pierwszej p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowej —
w terminie od dnia 1 stycznia do ostatnie-
go dnia lutego roku nast´pujàcego po ro-
ku, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o przyznanie tej p∏atnoÊci;

2) kolejnych p∏atnoÊci rolnoÊrodowiskowych
— w terminie od dnia 1 czerwca do dnia
30 listopada roku, w którym zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o przyznanie tych p∏atnoÊci.”.

§ 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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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kamiennogórskiej 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, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.



§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie kamiennogórskiej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2250
oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 268) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 241,14 ha,
po∏o˝one na terenach miast: Kamienna Góra,
Piechowice, Lubaƒ i Jawor oraz gmin: Kamienna
Góra, Nowogrodziec i Lubawka.”;

2) szczegó∏owy opis granic kamiennogórskiej 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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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 5 lipca 2005 r. (poz. 1096)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU KAMIENNOGÓRSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
MA¸EJ PRZEDSI¢BIORCZOÂCI

Podstrefa Kamienna Góra

Miasto Kamienna Góra

Obr´b ewidencyjny I

Granica kompleksu 9, po∏o˝onego przy ulicy Jesio-
nowej, biegnie od punktu nr 103, znajdujàcego si´ na
styku granic dzia∏ek nr: 61/3, 61/4 i 62 (bocznica kole-
jowa) w kierunku pó∏nocno-zachodnim, brzegiem
bocznicy kolejowej, przez punkt nr 104 do punktu
nr 105. Nast´pnie biegnie w kierunku wschodnim do
punktu nr 106, pomi´dzy dzia∏kami nr: 61/2 i 61/3 oraz
do punktu nr 107, pomi´dzy dzia∏kami nr: 59/2 i 59/3.
Od punktu nr 107 do punktu nr 108 biegnie brzegiem
ulicy Jesionowej. W tym miejscu ponownie zmienia
kierunek i biegnie na po∏udniowy zachód przez punkt
nr 109 do punktu nr 103, znajdujàcego si´ przy boczni-
cy kolejowej, od którego rozpocz´to opis. 

Granica kompleksu 15, po∏o˝onego przy ulicy Je-
sionowej, biegnie od punktu nr 189, po∏o˝onego
u zbiegu dzia∏ek nr: 50/6, 50/1 i 20 (ulica Jesionowa)
w kierunku pó∏nocno-wschodnim, wzd∏u˝ dzia∏ki
nr 50/1 do punktu nr 190, po∏o˝onego na brzegu ulicy
Polnej. Stàd biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim, brzegiem ulicy Polnej, przez punkty nr: 191, 192,
193, 194 do punktu nr 195, który po∏o˝ony jest na sty-
ku dzia∏ek nr: 52/2 i 52/1. Nast´pnie za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ek
nr: 52/2 i 50/1 do punktu nr 196, po∏o˝onego na brze-
gu ulicy Jesionowej, u zbiegu granicy dzia∏ek nr: 50/1
i 50/3. Stàd biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim
brzegiem ulicy do punktu nr 189, od którego rozpocz´-
to opis. 

Obr´b ewidencyjny I I  

Granica kompleksu 5, po∏o˝onego w rejonie ulicy
Jedwabnej, biegnie od punktu nr 49, znajdujàcego si´
u zbiegu granic dzia∏ek oznaczonych nr: 115/1, 108/1,
108/2 i 115/2, brzegiem drogi (dzia∏ka nr 108/2) w kie-
runku wschodnim do punktu nr 50. Tu za∏amuje si´

w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie wzd∏u˝
granicy dzia∏ki nr 105/2 do punktu nr 51. Nast´pnie
biegnie w kierunku wschodnim brzegiem drogi ozna-
czonej nr 86/6 do punktu nr 52, po czym skr´ca w kie-
runku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ dzia∏ki nr 105/2
do punktu nr 53. Dalej biegnie linià ∏amanà wokó∏
dzia∏ek nr: 123/1, 123/2 i 125, poczàtkowo w kierunku
wschodnim, a nast´pnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim przez punkty nr: 54, 55, 56, 57, 58 do punktu
nr 59, gdzie ponownie zmienia kierunek na zachodni
i dochodzi do punktu nr 60. Tu ponownie zmienia kie-
runek i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 122/3, poczàt-
kowo w kierunku po∏udniowym do punktu nr 61, a na-
st´pnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 62 do
punktu nr 63. Stàd biegnie w linii prostej w kierunku
pó∏nocnym do punktu nr 49, od którego rozpocz´to
opis. 

Granica kompleksu 6, po∏o˝onego przy ulicy Towa-
rowej, biegnie od punktu nr 71, po∏o˝onego u zbiegu
granic dzia∏ek nr: 13/3, 13/4 i 14/3, linià ∏amanà w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 72, w któ-
rym za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie
przez punkt nr 73 granicà dzia∏ki nr 5/2 i dzia∏ek
nr: 13/4, 6/1, 6/2 do punktu nr 74, z którego linià ∏ama-
nà wzd∏u˝ linii kolejowej przez punkty nr: 75, 76, 77 do-
chodzi do punktu nr 78. Tu ponownie zmienia kierunek
na pó∏nocno-zachodni i biegnie brzegiem drogi (dzia∏-
ka nr 14/5) przez punkt nr 79 do punktu nr 80, a nast´p-
nie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy drogi (dzia∏ka nr 14/3) do
punktu nr 71, od którego rozpocz´to opis. 

Obr´b ewidencyjny I I I  

Granica kompleksu 1, po∏o˝onego przy ulicy Pa-
pie˝a Jana Paw∏a II nr 10, biegnie od punktu nr 1, znaj-
dujàcego si´ na styku granic dzia∏ek nr: 163 (ulica Pa-
pie˝a Jana Paw∏a II), 84 i 276/1, w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim brzegiem ulicy do punktu nr 2, po∏o˝one-
go na styku granic dzia∏ek nr: 275/1 i 83/3. Tu za∏amu-
je si´ i biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
punktu nr 3. Dalej biegnie linià ∏amanà w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim przez punkty nr: 4, 5, 6, 7 do punktu



nr 8, który znajduje si´ u zbiegu dzia∏ek nr: 273, 80/1
i 274. Nast´pnie biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim granicà ulicy Fabrycznej (dzia∏ka nr 80/1),
a nast´pnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 139/1 i zak∏adu
przemys∏owego oznaczonego jako dzia∏ka nr 274 przez
punkt nr 9 do punktu nr 10, le˝àcego na styku dzia∏ek
nr: 296, 83/21, 83/22. W punkcie nr 10 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do
punktu nr 11 granicà drogi (dzia∏ki nr: 83/22 i 83/23),
dalej w tym samym kierunku biegnie do punktu nr 12
pomi´dzy dzia∏kami nr: 83/26, 83/29. Tu skr´ca pod kà-
tem prostym w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bie-
gnie do punktu nr 13, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie do punktu nr 14, skàd
skr´ca w kierunku wschodnim i biegnàc po granicy
pomi´dzy dzia∏kà nr 83/29 oraz drogà (dzia∏ka nr 125),
dochodzi do punktu nr 15. Tu zmienia kierunek na po-
∏udniowo-wschodni i przecinajàc bocznic´ kolejowà,
biegnie mi´dzy dzia∏kà nr 83/29 a dzia∏kami nr: 83/17
i 83/18 i dochodzi do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek
na po∏udniowo-zachodni i biegnie po granicy pomi´-
dzy dzia∏kami nr: 83/29, 66/11 i 66/7 do punktu nr 17,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i docho-
dzi do punktu nr 18. Stàd biegnie linià ∏amanà w kie-
runku zachodnim do punktu nr 19, a nast´pnie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i linià ∏amanà do-
chodzi do punktu nr 20. Na odcinku pomi´dzy punkta-
mi nr: 18 i 20 granica biegnie pomi´dzy dzia∏kami
nr: 83/29, 83/28 i brzegiem rzeki Bóbr (dzia∏ka nr 27/5).
Od punktu nr 20 biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim brzegiem rzeki, poczàtkowo wzd∏u˝ dzia∏ki
nr 83/15, a nast´pnie dzia∏ki nr 276/1 do punktu nr 21.
W tym miejscu granica odchodzi od rzeki Bóbr i bie-
gnie poczàtkowo w kierunku zachodnim do punktu
nr 22, a nast´pnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝
dzia∏ek nr: 276/1 i 277 do punktu nr 23. Nast´pnie bie-
gnie wzd∏u˝ dzia∏ki nr 276/1, poczàtkowo w kierunku
pó∏nocno-zachodnim do punktu nr 24, gdzie zmienia
kierunek na po∏udniowo-zachodni i biegnie do punktu
nr 1, po∏o˝onego na granicy ulicy Papie˝a Jana Paw-
∏a II, od którego rozpocz´to opis. 

Granica kompleksu 2, po∏o˝onego przy ulicy Piotra
Âciegiennego nr 3 i przy ulicy Papie˝a Jana Paw∏a II
nr 11A, biegnie od punktu nr 17, znajdujàcego si´
u zbiegu ulic Piotra Âciegiennego i Józefa Lompy oraz
dzia∏ki nr 190/26, brzegiem ulicy Piotra Âciegiennego
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 18,
a nast´pnie linià ∏amanà przez punkty nr: 19, 20, 21 do
punktu nr 22. Dalej biegnie wzd∏u˝ dzia∏ki nr 192/9
w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 23,
a nast´pnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punk-
tu nr 24. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do punktu nr 25, znajdujàcego
si´ u zbiegu dzia∏ek nr: 191, 86/11, 86/12 i 190/1. Dalej
biegnie wzd∏u˝ dzia∏ki nr 190/1, poczàtkowo w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim od punktu nr 26 do punktu
nr 27, a nast´pnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do punktu nr 28, znajdujàcego si´ na skraju ulicy Józe-
fa Lompy. Od punktu nr 28 skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i biegnie brzegiem tej ulicy przez punkt
nr 29 do punktu nr 17, od którego rozpocz´to opis. 

Granica kompleksu 3, po∏o˝onego w rejonie ulic:
Sportowej, Józefa Lompy i Ma∏gorzaty Fornalskiej,

biegnie od punktu nr 30, po∏o˝onego na styku dzia∏ek
nr: 188 (ulica Sportowa), 244/14, 247/35 (teren zak∏adu
przemys∏owego) i 183 (boisko sportowe), w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 31, gdzie za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie li-
nià ∏amanà wzd∏u˝ granicy dzia∏ek nr: 244/14, 245/2,
245/3 i 247/2 do punktu nr 32, który znajduje si´ na sty-
ku dzia∏ek nr: 247/2, 247/45 i dzia∏ki nr 189 (ulica Józe-
fa Lompy). Nast´pnie biegnie granicà ulicy Józefa
Lompy (dzia∏ka nr 189) w kierunku wschodnim do
punktu nr 33, znajdujàcego si´ na styku dzia∏ek
nr: 189, 247/24, 247/45 i 247/46, skàd biegnie linià ∏a-
manà wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 247/46 w kierunku po-
∏udniowym do punktu nr 34, a nast´pnie w kierunku
pó∏nocno-zachodnim do punktu nr 35. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie linià ∏a-
manà przez punkty nr: 36 i 37 do punktu nr 38. Dalej
biegnie linià ∏amanà w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝
granicy dzia∏ki nr 247/42, przez punkty nr: 40, 41, 42 do
punktu nr 43, znajdujàcego si´ na lewym brzegu rzeki
Bóbr u zbiegu granic dzia∏ek nr: 247/42, 247/44 i 27/7.
W punkcie nr 43 skr´ca w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie granicà rzeki Bóbr do punktu nr 44,
znajdujàcego si´ na brzegu rzeki i styku granic dzia∏ek
nr: 247/41 i 247/42. W punkcie nr 44 granica odchodzi
od rzeki Bóbr w kierunku pó∏nocnym i biegnie linià ∏a-
manà granicà dzia∏ki nr 247/41, a nast´pnie dzia∏ek
nr: 247/50 oraz 247/49, przez punkty nr: 45 i 46 do
punktu nr 47, znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 247/50, 247/52 oraz nr 247/33. Z punktu nr 47 bie-
gnie linià ∏amanà w kierunku pó∏nocno-wschodnim
granicà dzia∏ek nr: 247/52, 247/30 i 183 (stanowiàcych
boisko sportowe) do punktu nr 30, od którego rozpo-
cz´to opis. 

Granica kompleksu 3a biegnie od punktu nr 1,
znajdujàcego si´ na granicy terenu kolejowego (nie-
czynna linia kolejowa Kamienna Góra — Krzeszów),
w kierunku zachodnim przez punkt nr 2 do punktu
nr 3, po∏o˝onego u zbiegu granic terenu kolejowego
(dzia∏ka nr 247/51) oraz dzia∏ki nr 249 (ulica Nadrzecz-
na). Nast´pnie zmienia kierunek na pó∏nocno-wschod-
ni i dochodzi do punktu nr 4, po∏o˝onego na zachod-
niej Êcianie budynku magazynowego. Z punktu nr 4
granica biegnie do punktu nr 5 po Êcianie budynku
i dalej przez punkt nr 6, gdzie zmienia kierunek na
wschodni, i linià ∏amanà dochodzi do punktu nr 7. Od
punktu nr 4 do punktu nr 7 stanowi granic´ mi´dzy
dzia∏kami: najpierw nr 247/47, a nast´pnie nr 247/12
a dzia∏kà nr 247/51. W punkcie nr 7 granica za∏amuje
si´ pod kàtem prostym i biegnie w kierunku po∏udnio-
wym do punktu nr 8, po∏o˝onego na Êcianie budynku
produkcyjnego, a nast´pnie Êcianà wewn´trznà hali
produkcyjnej do punktu nr 9, z którego w jej przed∏u-
˝eniu dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpocz´to
opis. 

Obr´b ewidencyjny IV 

Granica kompleksu 4, po∏o˝onego przy ulicy Jedwab-
nej i Magazynowej: 

— w cz´Êci A biegnie od punktu nr 44, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 8, 140/3 i 140/1, granicà
ulicy Jedwabnej (dzia∏ka nr 8) w kierunku wschod-
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nim do punktu nr 45, po∏o˝onego u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 140/3, 8, 142/2 i 142/1. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie linià ∏amanà do
punktu nr 46, po∏o˝onego na styku granic dzia∏ek
nr: 137/3, 138/2 i 144/2. Nast´pnie biegnie w kierun-
ku zachodnim, granicà rowu oznaczonego jako
dzia∏ka nr 137/3. W tym miejscu ponownie zmienia
kierunek i biegnie linià ∏amanà w kierunku pó∏noc-
nym przez punkt nr 48 do punktu nr 44, znajdujàce-
go si´ na granicy ulicy Jedwabnej, od którego roz-
pocz´to opis,

— w cz´Êci B biegnie od punktu nr 197, po∏o˝onego
na granicy ulicy Magazynowej, u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 144/1 i 144/5 w kierunku po∏udniowym
prawà stronà ulicy Magazynowej, do punktu
nr 198, w którym za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim, biegnàc do punktu nr 199, le˝àcego u zbiegu
granicy dzia∏ek nr: 142/2, 144/2 i 144/6. W punkcie
nr 199 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i bie-
gnie granicà dzia∏ek nr: 142/2 i 144/6 do punktu
nr 200, po∏o˝onego na granicy ulicy Jedwabnej
(dzia∏ka nr 8), skàd, po za∏amaniu w kierunku
wschodnim, biegnie granicà tej˝e ulicy do punktu
nr 201 i po obejÊciu dzia∏ki nr 144/1 dochodzi do
punktu nr 197, od którego rozpocz´to opis. 

Granica kompleksu 10, po∏o˝onego przy linii kolejowej
Kamienna Góra — Lubawka: 

— w cz´Êci A rozpoczyna si´ od punktu nr 110, po∏o-
˝onego na linii granicznej terenu kolejowego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 114, 109, skàd biegnie
do punktu nr 111 w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim, pokrywajàc si´ z granicà linii kolejowej Ka-
mienna Góra — Lubawka. W punkcie nr 111 za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim, biegnàc po∏udnio-
wà stronà drogi (dzia∏ka nr 102/1) do punktu nr 112,
z którego biegnie w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim do punktu nr 113, po granicy dzia∏ki nr 90/2.
W punkcie nr 113 za∏amuje si´ w kierunku linii ko-
lejowej i biegnie pó∏nocnà granicà drogi (dzia∏ka
nr 89/1) do punktu nr 114, gdzie ponownie za∏amu-
je si´, i do punktu nr 115 stanowiàcego punkt zbie-
gu granic dzia∏ek nr: 83/1, 83/2 biegnie granicà te-
renu kolejowego w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim. Z punktu nr 115 biegnie po ∏uku w kierunku
pó∏nocnym, pokrywajàc si´ z granicà projektowa-
nej obwodnicy miasta Kamienna Góra w ciàgu
drogi krajowej nr 5, do punktu nr 116. W punkcie
nr 116 skr´ca w kierunku wschodnim i po∏udniowà
granicà drogi (dzia∏ka nr 109) dochodzi do punktu
nr 110, od którego rozpocz´to opis,

— w cz´Êci B rozpoczyna si´ od punktu nr 117, po∏o-
˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 107/2, 107/3,
109, skàd biegnie w kierunku po∏udniowym, grani-
cà projektowanej obwodnicy miasta Kamienna Gó-
ra, do punktu nr 118. Tu za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim i biegnie przez punkt nr 119 do punktu
nr 120, pó∏nocnà granicà drogi ∏àczàcej projekto-
wanà obwodnic´ z projektowanà drogà ekspreso-
wà S3. Punkt nr 120 stanowi zbieg granic dzia∏ek
nr: 160/3, 160/4, 160/6. Z punktu nr 120 biegnie
w kierunku pó∏nocnym po wschodniej stronie linii
energetycznych Êrednich i wysokich napi´ç do

punktu nr 121, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 107/3, 107/4, 109. Tu za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie po∏udniowà granicà drogi
(dzia∏ka nr 109) do punktu nr 117, od którego roz-
pocz´to opis,

— w cz´Êci C rozpoczyna si´ od punktu nr 122, po∏o-
˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 160/2, 160/4,
160/5, 91/2, 91/3, skàd biegnie ∏ukiem, pokrywajàc
si´ z zachodnià granicà projektowanej obwodnicy
miasta Kamienna Góra w ciàgu drogi krajowej nr 5,
przez punkty nr: 123, 124 do punktu nr 125, po∏o˝o-
nego na granicy rowu (dzia∏ka nr 82/1), skàd po
przekroczeniu rowu skr´ca w punkcie nr 126 w kie-
runku zachodnim i biegnie ∏ukiem przez punkty
nr: 127, 128, 129 granicà terenu kolejowego do
punktu nr 130. Z punktu nr 130 na krótkim odcinku
biegnie pó∏nocnà granicà drogi (dzia∏ka nr 62) do
punktu nr 131, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocnym
i biegnie w linii prostej po prawej stronie linii elek-
troenergetycznych Êrednich i wysokich napi´ç do
punktu nr 132. Tu za∏amuje si´ w kierunku wschod-
nim i po∏udniowà granicà drogi ∏àczàcej obwodni-
c´ dochodzi przez punkt nr 133 do punktu nr 122,
od którego rozpocz´to opis. 

Granica kompleksu 11, po∏o˝onego przy ulicy Je-
dwabnej i Towarowej: 

— w cz´Êci A rozpoczyna si´ od punktu nr 137, znaj-
dujàcego si´ na styku dzia∏ek nr: 8 (ulica Jedwab-
na), 140/1 i 140/6, skàd biegnie w kierunku po∏u-
dniowym przez punkty nr: 138 i 139 do punktu
nr 140, znajdujàcego si´ na brzegu drogi nr 133. Tu
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ drogi nr 133, przez punkty nr: 141 i 142 do
punktu nr 143. Nast´pnie biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim przez punkty nr: 144, 145, 146,
147 do punktu nr 148, po∏o˝onego na brzegu ulicy
Jedwabnej. Od punktu nr 148 biegnie brzegiem ro-
wu oznaczonego nr 137/2 do punktu nr 149 po∏o˝o-
nego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 139, 140/4 i 137/2,
a dalej w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 150,
który znajduje si´ na brzegu ulicy Jedwabnej.
Z punktu nr 150 biegnie w kierunku wschodnim,
wzd∏u˝ ulicy Jedwabnej, do punktu nr 137, od któ-
rego rozpocz´to opis,

— w cz´Êci B rozpoczyna si´ od punktu nr 180, po∏o-
˝onego w punkcie zbiegu granic dzia∏ek nr: 131/5,
131/9, 131/10, skàd biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim do punktu nr 181. Nast´pnie zmie-
nia kierunek na pó∏nocno-zachodni i przez punkt
nr 182 (poczàtek rowu — dzia∏ka nr 130/2) biegnie
jego pó∏nocnà granicà przez punkty nr: 183, 177 do
punktu nr 178, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym, biegnàc wschodnià granicà drogi (dzia∏ka
nr 133) do punktu nr 179. Tu za∏amuje si´ pod kà-
tem prostym i biegnie w kierunku wschodnim do
punktu nr 175, wzd∏u˝ granicy drogi (dzia∏ka
nr 133). Nast´pnie po za∏amaniu w punktach
nr: 175, 176, 184, 185, 186, 187, 188, wzd∏u˝ granic
dzia∏ek nr: 131/3, 131/13, 131/14, 131/7, 131/8
i 131/9, biegnie w kierunku wschodnim do punktu
nr 180, od którego rozpocz´to opis.
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Obr´b ewidencyjny VI

Granica kompleksu 12, po∏o˝onego przy ulicy Ma∏-
gorzaty Fornalskiej, biegnie od punktu nr 151, znajdu-
jàcego si´ na linii granicznej ulicy Ma∏gorzaty Fornal-
skiej u styku dzia∏ek nr: 173/9 i 173/13, przez punkt
nr 152, równolegle do Êciany budynku magazynowe-
go, do punktu nr 153, w którym skr´ca w kierunku za-
chodnim i biegnie po Êcianie rozdzielajàcej budynki
magazynowe do punktu nr 154. Dalej biegnie po Êcia-
nie dzielàcej budynek magazynu i budynek mieszkal-
ny (ulica Józefa Lompy nr 8) do punktu nr 155, a na-
st´pnie po zachodniej Êcianie budynku magazynowe-
go dochodzi do punktu nr 156. Dalej biegnie przez
punkty nr: 157 i 158, które stanowià naro˝niki cztero-
kondygnacyjnego budynku produkcyjnego, przecho-
dzi przez punkt nr 159 i dochodzi do punktu nr 160,
w którym za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i bie-
gnie do punktu nr 161. Z punktu nr 161, stanowiàcego
naro˝nik budynku produkcyjnego, biegnie po Êcianie
tego budynku przez punkt nr 162 do punktu nr 163.
Z punktu nr 163 biegnie po pó∏nocno-zachodniej Êcia-
nie budynku, znajdujàcego si´ na dzia∏ce nr 173/6, do
punktu nr 164. Z punktu nr 164 przez punkt nr 165 bie-
gnie do punktu nr 166, stanowiàcego naro˝nik budyn-
ku. Nast´pnie, na krótkim odcinku biegnie zachodnià
Êcianà tego budynku do punktu nr 167, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 173/21 i 173/22, skàd, ob-
chodzàc dzia∏k´ nr 173/22, biegnie przez punkty
nr: 168, 169, 170 do punktu nr 171, po∏o˝onego na gra-
nicy ulicy Ma∏gorzaty Fornalskiej, dalej przechodzi
przez punkty nr: 172, 173, 174 granicà tej ulicy do
punktu nr 151, od którego rozpocz´to opis. 

Miasto i gmina Lubawka 

Obr´b ewidencyjny I

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiàcego
zbieg granic dzia∏ek nr: 62/1, 62/2, 66 (rów), w linii pro-
stej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6
do punktu nr 7, stanowiàcego zbieg granic dzia∏ek
nr: 53/3, 53/4 i 46 (droga). Tu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym, biegnàc wzd∏u˝ granicy drogi stanowià-
cej dzia∏k´ nr 46 do punktu nr 8, z którego biegnie roz-
graniczajàcà linià projektowanej obwodnicy miasta Lu-
bawki w ciàgu drogi krajowej nr 5 przez punkty nr: 9,
10, 11 w kierunku zachodnim do punktu nr 12. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie ∏u-
kiem wzd∏u˝ granicy rowu (dzia∏ka nr 66) po∏o˝onego
przy drodze (dzia∏ka nr 67) do punktu nr 1, od którego
rozpocz´to opis. 

Ciek melioracji podstawowych stanowiàcy dzia∏k´
nr 57, ograniczony punktami nr: 5, 6, 10 i 11, nie wcho-
dzi w sk∏ad wy˝ej opisanego obszaru. 

Obr´b ewidencyjny I I

Granica biegnie od punktu nr 19, stanowiàcego
zbieg granic dzia∏ek nr: 276, 277/1, 278/3, w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 20 granicà dzia-
∏ek nr: 277/1 i 277/2. Tu za∏amuje si´ pod kàtem pro-
stym, biegnàc do punktu nr 21 w kierunku pó∏nocnym,
gdzie za∏amuje si´ pod kàtem prostym i wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy drogi (dzia∏ka nr 273/1) biegnie do
punktu nr 22. Z punktu nr 22 biegnie wzd∏u˝ zachodniej

granicy drogi (dzia∏ka nr 279) w kierunku po∏udnio-
wym do punktu nr 23. Z punktu tego biegnie pó∏nocnà
granicà drogi (dzia∏ka nr 287) do punktu nr 24, skàd po-
∏udniowo-wschodnià granicà drogi (dzia∏ka nr 276) do-
chodzi do punktu nr 19, od którego rozpocz´to opis. 

Gmina Kamienna Góra

Obr´b ewidencyjny Krzeszów

Granica cz´Êci A biegnie od punktu nr 1, po∏o˝one-
go w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 963
na granicy terenu kolejowego, w kierunku zachodnim
do punktu nr 2, stanowiàcego zbieg granic dzia∏ek
nr: 963, 964, 1006. Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym
i biegnie w kierunku pó∏nocnym przez punkty nr: 3, 4, 5
do punktu nr 6, w którym za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim, biegnàc po∏udniowà granicà rowu do
punktu nr 7. W punkcie nr 7 za∏amuje si´ i biegnie po
pó∏nocno-wschodniej stronie rowu melioracyjnego linià
∏amanà do punktu nr 8, gdzie skr´ca w kierunku
wschodnim do punktu nr 9, biegnàc pó∏nocnà stronà ro-
wu melioracyjnego. W punkcie nr 9, po za∏amaniu, bie-
gnie zachodnià granicà terenu kolejowego nieczynnej li-
nii kolejowej Kamienna Góra — Krzeszów przez punkty
nr: 10, 11 do punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis. 

Granica cz´Êci B biegnie od punktu nr 12, po∏o˝o-
nego na granicy drogi (dzia∏ka nr 575) i terenu kolejo-
wego, w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu
nr 13, w którym za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym,
biegnàc przez punkty nr: 14, 15 do punktu nr 16,
wzd∏u˝ granicy terenu kolejowego. Tu za∏amuje si´
i biegnie do punktu nr 17 w kierunku zachodnim, a po
za∏amaniu si´ w kierunku po∏udniowym biegnie przez
punkt nr 18 do punktu nr 19, stanowiàcego po∏udnio-
wo-wschodni naro˝nik drogi (dzia∏ka nr 1015). Z punk-
tu nr 19 biegnie w kierunku zachodnim do punktu
nr 20, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy drogi (dzia∏ka
nr 1015), a nast´pnie po za∏amaniu w kierunku po∏u-
dniowym do punktu nr 21. Z punktu nr 21 wzd∏u˝ gra-
nicy drogi (dzia∏ka nr 575) biegnie w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim do punktu nr 22 i dalej w kierun-
ku pó∏nocnym do punktu nr 23, z którego po za∏ama-
niu, obierajàc kierunek wschodni, biegnie do punktu
nr 24. Tu, po ponownym za∏amaniu w kierunku po∏u-
dniowym, dochodzi do punktu nr 25 i biegnie granicà
dzia∏ki nr 1024 w kierunku wschodnim do punktu
nr 26, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym do
punktu nr 27, po∏o˝onego na granicy drogi (dzia∏ka
nr 575), nast´pnie wzd∏u˝ granicy drogi biegnie do
punktu nr 12, od którego rozpocz´to opis. 

Miasto Piechowice

Obr´b ewidencyjny IV

Granica biegnie od punktu nr 1, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 70/3, 70/2 i 71, pó∏nocno-za-
chodnià granicà drogi (dzia∏ki nr: 70/2 i 70/1) przez
punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, po∏o˝onego na grani-
cy dzia∏ek nr: 70/1 i 115/2 (linia kolejowa), w którym
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punktu
nr 5, po∏o˝onego u zbiegu po∏udniowo-wschodniej
granicy drogi (dzia∏ka nr 70/1) i linii kolejowej (dzia∏ka
nr 115/2). W punkcie nr 5 granica skr´ca w kierunku
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po∏udniowo-zachodnim i biegnie pó∏nocnà granicà li-
nii kolejowej przez punkty nr: 7, 8, 9, 10 do punktu
nr 11, po∏o˝onego na granicy dzia∏ek nr: 205/1 i 115/2
(linia kolejowa), w którym skr´ca w kierunku pó∏noc-
nym, oddzielajàc w dzia∏ce nr 205/1 pas terenu na po-
trzeby zadrzewienia, i dochodzi do punktu nr 12, po∏o-
˝onego wewnàtrz dzia∏ki nr 205/1. W punkcie nr 12
granica skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ pasa terenu przeznaczonego na potrzeby za-
drzewienia do punktu nr 13, po∏o˝onego na granicy
dzia∏ek nr: 205/2 i 205/1 w pobli˝u linii kolejowej.
W punkcie nr 13 granica skr´ca w kierunku pó∏nocnym
i biegnie zachodnià stronà dzia∏ki nr 205/2, a po prze-
kroczeniu drogi (dzia∏ki nr: 70/3 i 70/2) dochodzi do
punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis.

Podstrefa Jawor

Miasto Jawor

Obr´b ewidencyjny VI — Przemys∏owy

Granica cz´Êci A, po∏o˝onej przy ulicy Wroc∏aw-
skiej, biegnie od punktu nr 1, stanowiàcego zbieg gra-
nic dzia∏ek nr: 74/1, 75, cz´Êç 80 (ulica Wroc∏awska),
przez punkt nr 2 (zbieg granic dzia∏ek nr: 74/1, 75, 74/4
i 76) w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 3, w którym
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim, biegnàc do punk-
tu nr 4. W punkcie nr 4 za∏amuje si´, kierujàc si´ na pó∏-
nocny zachód do punktu nr 5. W punkcie nr 5 za∏amuje
si´ i biegnie w kierunku po∏udniowym, wzd∏u˝ granicy
ulicy Kuzienniczej do punktu nr 6. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim i biegnie do punktu nr 7, stanowiàce-
go zbieg granic dzia∏ek nr: 74/2, 74/3 (droga), 74/4, gdzie
za∏amuje si´, biegnàc w kierunku po∏udniowym przez
punkt nr 8 do punktu nr 9, po∏o˝onego na linii granicz-
nej ulicy Wroc∏awskiej, skàd w kierunku wschodnim
biegnie do punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis. 

Granica cz´Êci B, po∏o˝onej przy ulicy Wroc∏aw-
skiej, biegnie od punktu nr 10, po∏o˝onego na linii gra-
nicznej bocznicy kolejowej stanowiàcej dzia∏k´ nr 71,
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 11,
gdzie za∏amuje si´ pod kàtem prostym, biegnàc w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 12, z któ-
rego po za∏amaniu pod kàtem prostym biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim przez punkt nr 13 do
punktu nr 14. W punkcie nr 14 za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym, biegnie do punktu nr 15, w którym po
za∏amaniu biegnie w kierunku wschodnim do punktu
nr 16, po∏o˝onego na granicy administracyjnej miasta
Jawora. W punkcie nr 16 zmienia kierunek na po∏u-
dniowy, biegnàc do punktu nr 17, po∏o˝onego na gra-
nicy terenu kolejowego (linia kolejowa Jawor — Jawo-
rzyna Âlàska). Stàd granica za∏amuje si´ pod kàtem
prostym i biegnie przez punkty nr: 18, 19, 20, 21 w kie-
runku zachodnim, granicà terenu kolejowego do punk-
tu nr 22. Na odcinku od punktu nr 16 do punktu nr 22
pokrywa si´ z granicà administracyjnà mi´dzy mia-
stem Jawor a gminà Paszowice. Z punktu nr 22 biegnie
w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 23, z którego
przez punkty nr: 24, 25 biegnie w kierunku wschodnim
do punktu nr 26. W punkcie tym za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do punktu nr 27,
w którym skr´ca na pó∏nocny zachód i dochodzi do
punktu nr 10, od którego rozpocz´to opis. 

Podstrefa Nowogrodziec 

Gmina i miasto Nowogrodziec

Obr´b ewidencyjny Wykroty 

Granica biegnie od punktu nr 6, po∏o˝onego na sty-
ku granicy dzia∏ek nr: 1091/6, 1091/17 ze wschodnià gra-
nicà dzia∏ki nr 1092 (droga), lekkim ∏ukiem w kierunku
pó∏nocnym, wschodnià granicà drogi nr 1092 poprzez
punkty nr: 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12. W punkcie tym
zmienia kierunek na zachodni i biegnie pó∏nocnà stronà
drogi nr 1092 przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Zloka-
lizowany jest on u zbiegu pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 1092 (drogi) w obr´bie Wykroty (gmina Nowogro-
dziec) ze wschodnià granicà dzia∏ki nr 2252 (drogi) w ob-
r´bie Czerwona Woda (gmina W´gliniec). W punkcie
nr 14 granica za∏amuje si´ pod kàtem ostrym w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim i biegnie pó∏nocno-wschodnià
stronà drogi oznaczonej w obr´bie Czerwona Woda
(gmina W´gliniec) dzia∏kami nr: 2252, 2249 i 2247, po-
przez punkty nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25,
linià lekko ∏amanà do punktu nr 26, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 1025/27.
Odcinek granicy od punktu nr 14 do punktu nr 26 stano-
wi granic´ administracyjnà mi´dzy powiatami: zgorze-
leckim i boles∏awieckim oraz gminami: Nowogrodziec
i W´gliniec. Z punktu nr 26 granica, biegnàc pó∏nocnà
granicà dzia∏ki nr 1025/27, obiera kierunek wschodni,
a nast´pnie ∏ukiem przez punkty nr: 27, 28, 29 i 30 skr´-
ca na po∏udniowy wschód, dochodzàc do punktu nr 31,
po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1025/27, 1344.
W punkcie nr 31 granica zmienia kierunek na wschodni
i wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 1344 biegnie do
punktu nr 32, gdzie na krótkim odcinku do punktu nr 33
skr´ca na pó∏nocny wschód, aby w punkcie tym powró-
ciç do kierunku wschodniego i przez punkty nr: 34 i 35
osiàgnàç punkt nr 36, zlokalizowany u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 1351 i 1344. W punkcie nr 36 granica skr´ca
w kierunku po∏udniowym, biegnàc granicà mi´dzy
dzia∏kami nr: 1344 i 1351 do punktu nr 37, w którym
zmienia kierunek na zachodni, biegnàc do punktu nr 38,
po∏o˝onego na styku granic dzia∏ek nr: 1344 i 1352. Od
punktu nr 38 granica biegnie w kierunku po∏udniowym,
wschodnià granicà dzia∏ki nr 1344 przez punkty nr: 39
i 40 do punktu nr 41, stanowiàcego zbieg granic dzia∏ek
nr: 1344, 1028/5 (droga) i 1091/25. W punkcie nr 41 za∏a-
muje si´ w kierunku wschodnim, biegnàc po∏udniowà
granicà drogi oznaczonej nr 1028/5 przez punkty nr: 42,
43, 44, 45 i 46 do punktu nr 47, zlokalizowanego u zbie-
gu granic dróg nr: 1028/5 i 1091/6. W tym miejscu gra-
nica skr´ca w kierunku po∏udniowym i w linii prostej za-
chodnià granicà drogi (dzia∏ka nr 1091/6) dochodzi przez
punkty nr: 48, 49 do punktu nr 50, stanowiàcego po∏u-
dniowo-zachodni naro˝nik dzia∏ki nr 1091/26. W punkcie
tym granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie
przez punkty nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, pó∏nocnà gra-
nicà drogi nr 1091/6, do punktu nr 6, od którego rozpo-
cz´to opis.

Miasto Lubaƒ 

Obr´b ewidencyjny I

Granica biegnie od punktu nr 1, po∏o˝onego na
granicy ulicy Fabrycznej u zbiegu granic dzia∏ek
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nr: 2/2, 2/5, w linii prostej, w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez punkty nr: 2, 3 do punktu nr 4,
w którym za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do punktu nr 5, po czym zmie-
nia kierunek na po∏udniowo-zachodni i biegnie do
punktu nr 6, gdzie ponownie zmienia kierunek na po-
∏udniowo-wschodni i granicà drogi (dzia∏ka nr 7) do-
chodzi do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim do punktu nr 8, dalej przez
punkt nr 9 w linii prostej w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do punktu nr 10, znajdujàcego si´ na po-
∏udniowo-wschodniej granicy ulicy Kopernika, u zbie-
gu granic dzia∏ek nr: 6 i 12. Z punktu nr 10 biegnie
wzd∏u˝ ulicy Kopernika do punktu nr 11, w którym za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i linià ∏amanà przez
punkty nr: 12, 13, 14 dochodzi do punktu nr 15. Tu
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
do punktu nr 16 i dalej, po∏udniowo-wschodnià stronà
ulicy Fabrycznej, do punktu nr 1, od którego rozpocz´-
to opis. 

Obr´b ewidencyjny IV

Granica biegnie od punktu nr 17, stanowiàcego
po∏udniowy naro˝nik dzia∏ki nr 7 — ulica Gazowa, linià
∏amanà w kierunku po∏udniowym przez punkty nr: 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 do punktu nr 42, wzd∏u˝ gra-
nicy terenu kolejowego — Stacja PKP Lubaƒ. W punkcie
nr 42 za∏amuje si´ i przez punkty nr: 43, 44, 45 docho-
dzi do punktu nr 46, w którym skr´ca w kierunku po∏u-

dniowo-zachodnim do punktu nr 47. Z punktu nr 47
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim przez
punkty nr: 48, 49 do punktu nr 50, gdzie zmienia kieru-
nek na pó∏nocny i dochodzi do punktu nr 51. Tu zmie-
nia kierunek na pó∏nocno-zachodni i linià ∏amanà bie-
gnie przez punkty nr: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 do punk-
tu nr 59. Od punktu nr 48 do punktu nr 59 jest granicà
obr´bu Lubaƒ V. W punkcie nr 59 granica za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 60,
gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bie-
gnie przez punkty nr: 61, 62 do punktu nr 63, stanowià-
cego pó∏nocno-wschodni naro˝nik dzia∏ki nr 2/12. Po
ponownym za∏amaniu biegnie w kierunku zachodnim
do punktu nr 64, gdzie zmienia kierunek na pó∏nocny
i przez punkt nr 65 dochodzi do punktu nr 66. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do punktu
nr 67. Z punktu nr 67 przez punkt nr 68 dochodzi
wschodnià stronà ulicy KoÊciuszki do punktu nr 69.
Z punktu nr 69 biegnie na wschód do punktu nr 70, po
czym zmienia kierunek na pó∏nocny i przez punkt
nr 71, obchodzàc dzia∏ki nr: 16/12, 16/9, 16/11 i 16/14,
dochodzi do punktu nr 72, zlokalizowanego w pobli˝u
Êciany budynku przemys∏owego. W punkcie tym zmie-
nia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 73,
po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 16/14, 16/15 i 2
— ulica KoÊciuszki. Nast´pnie biegnie wschodnià stro-
nà ulicy KoÊciuszki przez punkt nr 74 do punktu nr 75,
gdzie skr´ca w kierunku wschodnim, biegnie przez
punkty nr: 76 i 77 (zbieg granic dzia∏ek nr: 7, 15, 16/2)
i dalej po∏udniowà stronà ulicy Gazowej dochodzi do
punktu nr 17, od którego rozpocz´to opis. 
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków prowadzenia sk∏adów podatkowych

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
1 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych warunków
prowadzenia sk∏adów podatkowych (Dz. U. Nr 35,
poz. 311) w § 2 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmie-
niu:

„2a. W przypadku magazynowania w sk∏adzie podat-
kowym paliw silnikowych, olejów opa∏owych
lub gazu, nie majà zastosowania wymogi doty-

czàce warunków gwarantujàcych zapewnienie
nienaruszalnoÊci i to˝samoÊci tych wyrobów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem:

1) prowadzenia, przez prowadzàcego sk∏ad po-
datkowy, ewidencji umo˝liwiajàcych identy-
fikacj´ tych wyrobów;

2) magazynowania w jednym zbiorniku wy∏àcz-
nie wyrobów o tym samym symbolu PKWiU
i kodzie CN oraz posiadajàcych te same para-
metry fizykochemiczne, z zastrze˝eniem § 6
ust. 2.”.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).
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