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1429
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjal-
nej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 226, poz. 2286 oraz
z 2005 r. Nr 8, poz. 58 i Nr 32, poz. 277) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni

823,20 ha, po∏o˝one na terenach miast: Tarno-

brzeg, Stalowa Wola, Radom, Pionki, Jas∏o,
Przeworsk oraz gmin: Nowa D´ba, Majdan Kró-
lewski, Staszów, Tucz´py, Pionki, Poniatowa,
Nisko, Po∏aniec, Gr´bów, Jas∏o, Jedlicze, Go-
rzyce, Baranów Sandomierski, Rymanów, O˝a-
rów Mazowiecki i Wyszków — w tym 16,79 ha
w Wyszkowie przeznaczonych na realizacj´ no-
wych inwestycji, o których mowa w art. 5a
ust. 5 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych.”;

2) szczegó∏owy opis granic i terenu tarnobrzeskiej
specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcy za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia, otrzymuje brzmienie okre-
Êlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. 

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

———————
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, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r.
Nr 167, poz. 1398.



Podstrefa Tarnobrzeg 

Powierzchnia podstrefy 168,65 ha

Rejon I

Obr´b Nagnajów, ark. mapy: 1, 3, 5, obr´b Chmielów,
ark. mapy: 4, 8, obr´b Machów, ark. mapy 10, 11

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 277/26, w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim do pkt 2, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 277/13.
Mi´dzy pkt: 2, 3, 4 i 5 granica przebiega po granicy po-
∏udniowej, wschodniej i pó∏nocnej dzia∏ki 277/13.
W pkt 5 granica skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim, biegnàc wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodniej strony
ul. Zak∏adowej, b´dàcej jednoczeÊnie pó∏nocno-za-
chodnimi granicami dzia∏ek: 277/20, 277/19, 277/18,
277/17, 277/53, 277/55, 277/56, i dochodzi do pkt 6, zlo-
kalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 277/56, gdzie skr´ca w kierunku wschodnim i dalej
biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ek: 277/56,
277/53, 277/50, 277/5 do pkt 6a le˝àcego na granicy ob-
r´bów geodezyjnych Nagnajów i Chmielów. Od
pkt 6a biegnie, nie zmieniajàc kierunku, wzd∏u˝ po∏u-
dniowej strony drogi „C” b´dàcej dzia∏kà 14/37, do
pkt 7, zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝-
niku dzia∏ki 14/64. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku
po∏udniowym do pkt 8, zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 14/63. Od pkt 8 bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki 14/61, do pkt 9, zlokalizowane-
go przy torach kolejowych w pó∏nocno-wschodnim na-
ro˝niku dzia∏ki 14/69. W pkt 9 skr´ca w kierunku
wschodnim i przecinajàc tory kolejowe dochodzi do
pkt 10, zlokalizowanego w najdalej wysuni´tym na
wschód naro˝niku dzia∏ki 14/69. Od pkt 10 skr´ca w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocno-za-
chodniej granicy dzia∏ek: 1223/1, 1224/1, 1227, 1228,
14/43 obr´bu ewidencyjnego Chmielów do pkt 11, zlo-
kalizowanego przy drodze gminnej 1291, w obr´bie
ewidencyjnym Chmielów, jako punkt graniczny dzia-
∏ek: 14/43, 14/69, 1291. Od pkt 11 granica zakr´ca, bie-
gnàc w kierunku zachodnim, wzd∏u˝ pó∏nocnej strony
drogi gminnej 1290/6, b´dàcej jednoczeÊnie po∏udnio-
wà granicà dzia∏ek: 14/69, 14/106, 14/107, 14/67 i 14/53,
do pkt 11a po∏o˝onego na granicy obr´bów ewidencyj-
nych: Chmielów i Nagnajów. Od pkt 11a granica bie-
gnie nadal wzd∏u˝ pó∏nocnej strony drogi gminnej
278/4 w obr´bie ewidencyjnym Nagnajów, stanowià-
cej jednoczeÊnie po∏udniowo-zachodnie granice dzia-
∏ek: 277/14, 277/46, 277/43, 277/42, 277/38, 277/32,
277/27, 277/26, do pkt 1, zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 277/26 w obr´bie ewi-
dencyjnym Nagnajów, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocnym naro˝niku dzia∏ki 304/1, do pkt 2, zlokalizowa-
nego w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 349/5.
W pkt 2 granica skr´ca w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim linià ∏amanà do pkt 3. W pkt 3 skr´ca na za-
chód i biegnie linià ∏amanà do pkt 4, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 312, a na-
st´pnie skr´ca na pó∏noc do pkt 5, zlokalizowanego
w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki 309/1. W pkt 5 skr´-
ca na pó∏nocny zachód do pkt 6, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 308.
W pkt 6 skr´ca na pó∏noc i biegnie do pkt 7 zlokalizo-
wanego w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki 307/1. Od
pkt 7 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do pkt 8, zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki 304/1. W pkt 8 granica skr´ca na pó∏-
noc i biegnie do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 3

Cz´Êç 1

Granica biegnie od pkt 72, zlokalizowanego w po-
bli˝u pó∏nocno-zachodniego naro˝nika magazynu su-
perfosfatu pylistego, do pkt 73, gdzie skr´ca w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim i biegnàc wzd∏u˝ Êciany
budynku dochodzi do pkt 74 po∏o˝onego przy Êcianie
magazynu. Z pkt 74 skr´ca w lewo i biegnie wzd∏u˝
ogrodzenia do pkt 75, zlokalizowanego na zachodniej
stronie drogi 4, gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i wzd∏u˝ drogi dochodzi do pkt 76.
Z pkt 76, zlokalizowanego w po∏udniowo-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki 14/102, granica biegnie w kierunku
zachodnim, po∏udniowà granicà dzia∏ki 14/102, do
pkt 77. Tu skr´ca w kierunku pó∏nocnym i poprzez
pkt: 78 i 79, le˝àce w pobli˝u pó∏nocnych naro˝ników
budynku II granulacji, dochodzi do pkt 80, po∏o˝onego
na pó∏nocnej stronie dzia∏ki 14/37, i dalej biegnie do
pkt 81, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocnym i dochodzi
do pkt 82. W pkt 82 skr´ca w kierunku wschodnim do
pkt 83 i dalej biegnie wzd∏u˝ Êciany magazynu do
pkt 72, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Granica biegnie od pkt 49 w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 14/37,
dochodzi do pkt 50, gdzie za∏amuje si´ pod kàtem pro-
stym w prawo i dalej biegnie ∏agodnym ∏ukiem w kie-
runku wschodnim przez pkt 51 do pkt 51a. Tu obiera
kierunek po∏udniowo-zachodni i przez pkt: 52, 53 do-
chodzi do pkt 54, gdzie skr´ca w kierunku zachodnim
i ∏ukiem, wzd∏u˝ toru, biegnie do pkt 49, od którego
rozpocz´to opis.
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Cz´Êç 3

Granica biegnie od pkt 84, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 14/85, w kierunku
wschodnim, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 14/37,
do pkt 85, gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie przez pkt: 85a, 85b do pkt 86a, zlokalizowa-
nego w pobli˝u po∏udniowo-wschodniego naro˝nika
budynku magazynu superfosfatu granulowanego.
W pkt 86a granica skr´ca w prawo i dochodzi do
pkt 87a, zlokalizowanego na wschodniej granicy 
dzia∏ki 14/64. W pkt 87a skr´ca pod kàtem prostym
i przez pkt 89 dochodzi do pkt 84, od którego rozpocz´-
to opis.

Kompleks 4

Cz´Êç 1

Granica biegnie od pkt 95, zlokalizowanego w po-
bli˝u pó∏nocnego naro˝nika dzia∏ki 957/48, w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do pkt 96, gdzie skr´ca w kie-
runku po∏udniowym do pkt 97. W pkt 97 skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do pkt 98, w któ-
rym skr´ca w kierunku pó∏nocnym, i dochodzi do
pkt 95, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Granica biegnie od pkt 13, zlokalizowanego na pó∏-
nocnej granicy dzia∏ki 957/54, w kierunku wschodnim
do pkt 13a, gdzie skr´ca i biegnie w kierunku po∏u-
dniowym, wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 957/37
przez pkt: 14 i 15. W pkt 15 skr´ca i dalej biegnie po∏u-
dniowà granicà dzia∏ki 957/37 do pkt 16a. Od pkt 16a
przez pkt 17a dochodzi do pkt 55, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 957/55, gdzie
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnàc
zachodnià granicà dzia∏ki 957/55 dochodzi do pkt 56,
zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 957/55. Od pkt 56 granica biegnie pó∏nocnà
stronà drogi zak∏adowej B, czyli dzia∏ki 957/10, do
pkt 57, zlokalizowanego na po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki 958, a nast´pnie skr´ca pod kàtem
prostym w prawo w kierunku pó∏nocno-wschodnim,
biegnàc wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki 958 do
pkt 58, stanowiàcego pó∏nocno-zachodni naro˝nik
dzia∏ki 958. Nast´pnie skr´ca w prawo i dalej biegnie
w kierunku wschodnim przez pkt 58a do pkt 58b, gdzie
skr´ca w kierunku pó∏nocnym i poprzez pkt: 58c, 58d,
58e, 58f dochodzi do pkt 13, od którego rozpocz´to
opis.

Kompleks 5

Cz´Êç 1

Granica biegnie od pkt 44, stanowiàcego po∏u-
dniowo-zachodni naro˝nik dzia∏ki 505, wzd∏u˝ zachod-
nich kraw´dzi granic dzia∏ek: 500/4 i 500/6 do pkt 45.
Nast´pnie biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt: 45a, 45b do pkt 45c, który po∏o˝ony jest na po∏u-
dniowej kraw´dzi drogi wewnàtrzzak∏adowej, dalej
biegnie do pkt 45d, gdzie skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i przez pkt 45e, po∏o˝ony na drodze do-

jazdowej do Kopalni, dochodzi do pkt 44, od którego
rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Granica biegnie od pkt 90, zlokalizowanego na gra-
nicy dzia∏ki 154/57, przez pkt: 91, 92, 93 i 94 wzd∏u˝
granic dzia∏ki 154/57 do pkt 90, od którego rozpocz´to
opis.

Kompleks 6

Cz´Êç 1

Granica biegnie od pkt 34, po∏o˝onego w pó∏noc-
no-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 957/40, w kierunku
wschodnim do pkt 35, który jest pó∏nocno-wschodnim
naro˝nikiem dzia∏ki 957/30. Nast´pnie biegnie w kie-
runku po∏udniowym, wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏-
ki 957/30, do pkt 36, zlokalizowanego w po∏udniowo-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 957/57. Od tego punktu
biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 957/57 w kierunku
wschodnim do pkt 37, który zlokalizowany jest w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 957/57. Na-
st´pnie biegnie w kierunku po∏udniowym, wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki 14/103 przez pkt: 38, 39 do
pkt 40, który le˝y na pó∏nocnej kraw´dzi drogi C w naj-
dalej wysuni´tym na po∏udnie naro˝niku dzia∏ki
14/103. Dalej biegnie do pkt 41, który stanowi po∏u-
dniowo-zachodni naro˝nik dzia∏ki 14/55, tu skr´ca
w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki 14/55, po czym wzd∏u˝ wschodniej gra-
nicy dzia∏ki 141/197 do pkt 42, gdzie za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie poczàtkowo wzd∏u˝
pó∏nocnej granicy dzia∏ki 141/197, a nast´pnie pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki 277/6 do pkt 43 i dalej zachodnià
granicà dzia∏ki 277/59 w kierunku pó∏nocnym do pkt
43a. W pkt nr 43a skr´ca pod kàtem prostym w kierun-
ku zachodnim i biegnie do pkt nr 43b, zlokalizowa-
nego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku placu 
mi´dzy siódmym a ósmym segmentem biurowca.
Z pkt 43b biegnie przez pkt 43c, zlokalizowany w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku placu, do pkt 43d, który
jest zlokalizowany na zachodniej granicy dzia∏ki
957/40. W pkt 43d skr´ca pod kàtem prostym w kierun-
ku pó∏nocnym i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki
957/40 do pkt 34, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Granica biegnie od pkt 60, zlokalizowanego przy
skrzy˝owaniu pó∏nocnej granicy drogi zak∏adowej „B”
(dzia∏ka ewidencyjna 957/10 i 14/36) z drogà 3. Od
pkt 60 biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim,
wschodnià stronà drogi 3, do pkt 61 po∏o˝onego przy
torze kolejowym, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i biegnàc wzd∏u˝ Êciany budynku docho-
dzi do pkt 62, po∏o˝onego na zachodniej granicy dzia∏-
ki 957/60. W pkt 62 granica skr´ca w kierunku pó∏noc-
nym i biegnàc wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
957/12 dochodzi do pkt 63. W pkt 63 granica skr´ca
w kierunku wschodnim i poprzez pkt 64 dochodzi do
pkt 65, zlokalizowanego na pó∏nocnej granicy dzia∏ki
957/60. Z pkt 65 biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki 957/12 do pkt 66, gdzie skr´ca w kierunku po∏u-
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dniowym i biegnàc wzd∏u˝ Êciany budynku dochodzi
do pkt 67. W pkt 67 granica skr´ca w kierunku wschod-
nim i dochodzi do pkt 68, który le˝y na zachodniej kra-
w´dzi drogi wewn´trznej 4 (dzia∏ka 957/12). Z pkt 68
granica biegnie do pkt 69, który jest zlokalizowany na
przeci´ciu zachodniej strony drogi 4 z torem kolejo-
wym. Dalej biegnie wzd∏u˝ toru kolejowego do pkt 70,
gdzie skr´ca w lewo i biegnàc w kierunku po∏udnio-
wym osiàga pkt 71, zlokalizowany na pó∏nocnej grani-
cy dzia∏ki 14/36. W pkt 71 granica skr´ca w kierunku
zachodnim i biegnàc wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
14/36, dochodzi do pkt 60, od którego rozpocz´to opis. 

Rejon I I

Obr´b ewidencyjny Jeziórko, ark. mapy 2 i obr´b ewi-
dencyjny Gr´bów, ark. mapy: 8, 9, 12 i 13

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w prze-
ci´ciu rzeki ˚upawki (dzia∏ka 369 obr´b ewidencyjny
Jeziórko) z drogà wojewódzkà nr 871 (dzia∏ka 410),
wzd∏u˝ rzeki ˚upawki w kierunku pó∏nocnym do pkt 2,
gdzie skr´ca w kierunku wschodnim i dochodzi do
pkt 3a, zlokalizowanego na pó∏nocnej granicy dzia∏ki
3664/1. Z pkt 3a biegnie w kierunku po∏udniowym,
wzd∏u˝ zachodnich granic dzia∏ek: 3664/1, 3664/2,
3665, 3666, 3667, 3668, i dochodzi do pkt 5, stanowià-
cego po∏udniowo-zachodni naro˝nik dzia∏ki 3668.
W pkt 5 skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 3668 do pkt 6, sta-
nowiàcego jej po∏udniowo-wschodni naro˝nik.
W pkt 6 skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim 
i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 3668 do
pkt 7, stanowiàcego jej pó∏nocno-wschodni naro˝nik.
W pkt 7 skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowych granic dzia∏ek: 3658/1, 3656/1,
3655/1 do pkt 8, stanowiàcego po∏udniowo-wschodni
naro˝nik dzia∏ki 3655/1. W pkt 8 skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ drogi betono-
wej przy by∏ej barierze odpr´˝ajàcej do pkt 4, po∏o˝o-
nego na po∏udniowej granicy dzia∏ki 3648/1. Z pkt 4
granica biegnie w kierunku zachodnim, pó∏nocnà stro-
nà drogi wojewódzkiej 871, do pkt 1, od którego roz-
pocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 15, zlokalizowanego na po-
∏udniowej stronie drogi wewnàtrzzak∏adowej w pobli-
˝u pó∏nocno-zachodniego naro˝nika dzia∏ki 8197/2
w kierunku po∏udniowym, zachodnià stronà drogi we-
wnàtrzzak∏adowej do pkt 16, gdzie skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie wzd∏u˝ skarpy zbiornika i by∏ej
pompowni Êcieków przemys∏owo-deszczowych, po-
przez pkt 17 do pkt 18, zlokalizowanego na pó∏nocnej
stronie drogi wewnàtrzzak∏adowej — dojazdowej do
sk∏adowiska ˝u˝la. Z pkt 18 biegnie w kierunku za-
chodnim, pó∏nocnà stronà drogi, do pkt 19, gdzie skr´-
ca w kierunku pó∏nocnym i dochodzi do pkt 20 zlokali-
zowanego w pobli˝u pó∏nocno-zachodniego naro˝nika
sk∏adowiska w´gla. W pkt 20 skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnàc wzd∏u˝ sk∏adowiska w´gla do-

chodzi do pkt 21, po∏o˝onego na wschodniej stronie
drogi w pobli˝u tacy ˝elbetowej przy neutralizatorze.
Z pkt 21 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt 22, zlokalizowanego na po∏udniowej stronie drogi
zak∏adowej, gdzie skr´ca w kierunku wschodnim i bie-
gnàc wzd∏u˝ po∏udniowej strony drogi dochodzi do
pkt 15, od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I I

Obr´b ewidencyjny Stale, ark. mapy 6, (Jeziórko zabu-
dowa przemys∏owa)

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1447/47, w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ drogi wojewódzkiej 871
(dzia∏ka 833) do pkt 2, który jest zlokalizowany na prze-
ci´ciu drogi wojewódzkiej z lewà stronà g∏ównej dro-
gi wjazdowej na zabudow´ przemys∏owà Kopalni
Siarki Jeziórko. Z pkt 2 biegnie wschodnià stronà dro-
gi do pkt 3, zlokalizowanego na przeci´ciu drogi wjaz-
dowej na zabudow´ przemys∏owà z drogà do rampy
wy∏adowczej, gdzie skr´ca w kierunku zachodnim
i biegnie pó∏nocnà stronà drogi do pkt 4, po∏o˝onego
na przeci´ciu pó∏nocnej strony drogi i toru przy ram-
pie wy∏adowczej. Z pkt 4 biegnie w kierunku pó∏noc-
nym do pkt 5, zlokalizowanego w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki 1447/47, gdzie skr´ca w kierun-
ku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki
1447/47, poprzez pkt 6 (po∏udniowo-wschodni naro˝-
nik dzia∏ki 1447/47) do pkt 1, od którego rozpocz´to
opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 7, zlokalizowanego w pobli-
˝u po∏udniowo-zachodniego naro˝nika sk∏adowiska
siarki 5, w kierunku wschodnim, po∏udniowà stronà
drogi betonowej do pkt 8. W pkt 8 skr´ca w kierunku
po∏udniowym i poprzez pkt 9, zlokalizowany w pobli˝u
wiaty piaskowni, biegnie do pkt 10, który jest zlokali-
zowany w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku utwar-
dzonego placu przy budynku stolarni. Z pkt 10 biegnie
w kierunku zachodnim do pkt 11, zlokalizowanego
w najbardziej wysuni´tym na zachód naro˝niku kom-
pleksu, gdzie skr´ca pod kàtem prostym i biegnie
w kierunku pó∏nocnym do pkt 12. W pkt 12 skr´ca
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej
strony drogi przy stacji paliw do pkt 13, zlokalizowane-
go w pobli˝u po∏udniowo-zachodniego naro˝nika hali
regeneracji. W pkt 13 granica skr´ca pod kàtem pro-
stym i biegnie w kierunku pó∏nocnym do pkt 7, od któ-
rego rozpocz´to opis. 

Rejon IV

Obr´b ewidencyjny Gorzyce, ark. mapy: 155-123-16,
155-123-17

Kompleks 1 — gmina Gorzyce

Granica biegnie od pkt 2759, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1743/18,
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w kierunku pó∏nocno-zachodnim, wzd∏u˝ wschodniej
granicy prawobrze˝nego wa∏u ochronnego rzeki ¸´g,
do pkt 1126. Tu za∏amuje si´ na wjeêdzie na koron´
wa∏u w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez
pkt: 1125, 1124 poczàtkowo w kierunku zachodnim,
a nast´pnie na po∏udniowy zachód do pkt 1123.
W pkt 1123 wraca do kierunku pó∏nocno-zachodniego
i wzd∏u˝ granicy wa∏u, przez pkt 1122, dochodzi do
pkt 1121. Tu skr´ca w prawo i biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim do pkt 1856. Z pkt 1856 biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim do pkt 2779. Dalej
za∏amuje si´ pod kàtem prostym i biegnie wzd∏u˝
ogrodzenia dzia∏ki 1743/527 w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 2781. W tym miejscu za∏amuje si´
pod kàtem prostym i biegnie w linii prostej, stanowià-
cej granic´ po∏udniowo-zachodnià dzia∏ek: 1743/527
i 1743/528, przez pkt 2782 w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 7788. Nast´pnie za∏amuje si´ pod
kàtem prostym i biegnie linià prostà wzd∏u˝ ogrodze-
nia zak∏adu Federal-Mogul w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim przez pkt: 6673, 2758 do pkt 2759, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks 2 — Federal-Mogul

Cz´Êç 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocnym naro˝niku dzia∏ki 1742/9, w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim do pkt 2, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1788/1, a na-
st´pnie skr´ca pod kàtem prostym do pkt 3. Od pkt 3
biegnie w linii prostej do pkt 4, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1744/13, skàd
skr´ca na po∏udnie do pkt 4a, zlokalizowanego w po-
∏udniowym naro˝niku dzia∏ki 1744/13. Od pkt 4a skr´-
ca na pó∏nocny zachód i biegnie w linii prostej do
pkt 4b, zlokalizowanego w zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 1742/9. Od pkt 4b granica skr´ca na pó∏nocny
wschód i biegnie w linii prostej do pkt 1, od którego
rozpocz´to opis. 

Cz´Êç 2

Granica biegnie od pkt 5, znajdujàcego si´ na prze-
ci´ciu po∏udniowych kraw´dzi dróg: 5 i 6, przez pkt: 6,
7 i 8, wzd∏u˝ po∏udniowej kraw´dzi drogi 6, do pkt 9,
który znajduje si´ na przeci´ciu po∏udniowej kraw´dzi
drogi 6 i pó∏nocnej kraw´dzi drogi 11. W tym miejscu
skr´ca pod kàtem prostym w prawo i biegnie wzd∏u˝
drogi 11 w linii prostej przez pkt: 10 i 11 do pkt 12, zlo-
kalizowanego na przeci´ciu pó∏nocnych kraw´dzi
dróg: 11 i 8. W pkt 12 skr´ca pod kàtem prostym
w prawo i biegnie wzd∏u˝ drogi 8 do pkt 13, zlokalizo-
wanego na przeci´ciu wschodnich kraw´dzi dróg: 7
i 8. Nast´pnie skr´ca pod kàtem prostym w prawo
i biegnie w linii prostej, wzd∏u˝ drogi 7 do pkt 5, od
którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 3

Granica biegnie od pkt 14, zlokalizowanego na
przeci´ciu po∏udniowych kraw´dzi dróg: 4 i 5, w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ drogi 4 do
pkt 15, który znajduje si´ na przeci´ciu zachodnich kra-

w´dzi dróg: 4 i 10. W pkt 15 skr´ca w prawo i biegnie
wzd∏u˝ drogi 10 w kierunku zachodnim do pkt 16, któ-
ry znajduje si´ na wschodniej kraw´dzi drogi 10, w po-
bli˝u pó∏nocnego naro˝nika budynku 45a. W pkt 15
skr´ca pod kàtem prostym w prawo i biegnie równo-
legle do po∏udniowo-zachodniej Êciany budynków:
45a, 45b i 45 do pkt 17, zlokalizowanego na po∏udnio-
wej kraw´dzi drogi 5. W pkt 17 skr´ca pod kàtem pro-
stym w prawo i biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt 14, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 4

Granica biegnie od pkt 18, zlokalizowanego w pó∏-
nocnym naro˝niku budynku 8, który znajduje si´ po-
mi´dzy drogami: 1 i 9, w linii prostej w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim, wzd∏u˝ pó∏nocno-wschodniej
Êciany budynku 8, do pkt 19, który znajduje si´ we
wschodnim naro˝niku budynku 8. W pkt 19 skr´ca
w prawo pod kàtem prostym i biegnie w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim do pkt 20, zlokalizowanego
w po∏udniowym naro˝niku budynku 8, przy pó∏nocnej
kraw´dzi drogi 1. Z pkt 20 biegnie w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim, wzd∏u˝ po∏udniowo-zachodniej Êciany
budynku 8, do pkt 21, który mieÊci si´ na zachodnim
naro˝niku budynku 8, w pobli˝u po∏udniowej kraw´dzi
drogi 9. Z pkt 21 biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej Êciany bu-
dynku 8, do pkt 18, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 5

Granica biegnie od pkt 22, zlokalizowanego na
przeci´ciu wschodniej kraw´dzi drogi 8 i po∏udniowo-
-wschodniej Êciany budynku MG6, w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i dochodzi do pkt 23 znajdujàcego
si´ na wschodniej kraw´dzi drogi 12. W pkt 23 skr´ca
w prawo pod kàtem prostym i biegnie wzd∏u˝ drogi 12
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 24, który zlo-
kalizowany jest w zachodnim naro˝niku budynku 55a.
W pkt 24 skr´ca w prawo pod kàtem prostym i biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do zachodniej kra-
w´dzi drogi 8, gdzie skr´ca w prawo pod kàtem pro-
stym i biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
pkt 22, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 6

Granica biegnie od pkt 26, stanowiàcego pó∏nocny
punkt za∏amania ogrodzenia placu w´glowego, w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ ogrodzenia do
pkt 27, który znajduje si´ w miejscu za∏amania ogro-
dzenia placu przy budowli 51b. W pkt 27 skr´ca w pra-
wo i biegnie dalej w kierunku pó∏nocnym przez pkt: 28
i 29 do pkt 30, który zlokalizowany jest w pó∏nocnym
punkcie za∏amania ogrodzenia placu w´glowego. Da-
lej biegnie do przeci´cia z linià stanowiàcà przed∏u˝e-
nie po∏udniowo-zachodniej Êciany budynku MG7,
gdzie skr´ca pod kàtem prostym w prawo i biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim w linii prostej,
wzd∏u˝ po∏udniowo-zachodniej Êciany budynku MG7,
do pkt 31. Tu skr´ca pod kàtem prostym w prawo i bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 26, od
którego rozpocz´to opis.
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Cz´Êç 7

Granica biegnie od pkt 32, który zlokalizowany jest
w pó∏nocnym naro˝niku budynku biurowego 34,
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ pó∏noc-
no-wschodniej Êciany budynku 34, do pkt 33, stano-
wiàcego wschodni naro˝nik budynku 34. Z pkt 33 gra-
nica biegnie dooko∏a budynku 34 poprzez pkt: 34 i 35
do pkt 32, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 8

Granica biegnie od pkt 36, stanowiàcego przeci´-
cie pó∏nocnej kraw´dzi drogi 7 i zachodniej kraw´dzi
drogi 6, w kierunku po∏udniowo-zachodnim, wzd∏u˝
drogi 7, do pkt 37, który zlokalizowany jest na pó∏noc-
nym punkcie za∏amania ogrodzenia dzia∏ki zbiornika
przeciwpo˝arowego przy drodze 6. W pkt 37 skr´ca
w prawo pod kàtem prostym i biegnie w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim do pkt 38, gdzie skr´ca pod kàtem
prostym w prawo i biegnie dalej w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez pkt 39 do pkt 36, od którego rozpo-
cz´to opis.

Cz´Êç 9

Granica biegnie od pkt 40, znajdujàcego si´ w pó∏-
nocnym naro˝niku budowli 4, w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim do pkt 41, stanowiàcego wschodni na-
ro˝nik budowli 4. Z pkt 41 biegnie dooko∏a budowli 4
poprzez pkt: 42 i 43 do pkt 40, od którego rozpocz´to
opis.

Cz´Êç 10

Granica biegnie od pkt 44, zlokalizowanego w za-
chodnim naro˝niku obiektu 3 w pobli˝u pó∏nocnej kra-
w´dzi drogi 9, w kierunku po∏udniowo-zachodnim,
równolegle do drogi 9, i dochodzi do pkt 45, w którym
skr´ca pod kàtem prostym w prawo i biegnie dalej
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 46. Stàd bie-
gnie równolegle do drogi 6 w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 44, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 11

Granica biegnie od pkt 48, znajdujàcego si´ we
wschodnim naro˝niku budynku 29, w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim do pkt 49, stanowiàcego po∏u-
dniowy naro˝nik budynku 29. Z pkt 49 biegnie dooko-
∏a budynku 29 poprzez pkt: 50 i 51 do pkt 48, od które-
go rozpocz´to opis.

Cz´Êç 12

Granica biegnie od pkt 52, stanowiàcego przeci´cie
po∏udniowej kraw´dzi drogi 9 i pó∏nocno-wschodniej
Êciany budynku 26a, w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim do pkt 53. Tu skr´ca pod kàtem prostym w prawo
i biegnie dalej w kierunku po∏udniowo-zachodnim do
pkt 54, który stanowi po∏udniowy naro˝nik budynku 19.
W pkt 54 skr´ca pod kàtem prostym w prawo i biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 55. Dalej bie-
gnie wzd∏u˝ linii zabudowy budynku 20 poprzez pkt:
56, 57, 58 i 59 do pkt 52, od którego rozpocz´to opis.

Rejon V

Kompleks 1 — Knapy 

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 948/5, w kierunku
wschodnim przez pkt 2 zlokalizowany we wschodnim
naro˝niku dzia∏ki 948/5 do pkt 3. Tu skr´ca w kierunku
wschodnim do pkt 4, stanowiàcego wschodni naro˝-
nik dzia∏ki 948/5. Od pkt 4 do pkt 5 granica przebiega
po po∏udniowej stronie drogi polnej stanowiàcej dzia∏-
k´ 1151/7. Z pkt 5 biegnie w kierunku po∏udniowym do
pkt 6, zlokalizowanego w po∏udniowym naro˝niku
dzia∏ki 1488/2. Od pkt 6 biegnie w kierunku zachodnim
do pkt 7, zlokalizowanego w zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 948/5. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocnym do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2 — Knapy 

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1155/5, po granicy
z terenem kolejowym LHS, w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 2 b´dàcego naro˝nikiem dzia∏ki
1201/1. Od pkt 2 biegnie w linii prostej w kierunku po-
∏udniowym do pkt 3, zlokalizowanego w po∏udniowym
naro˝niku dzia∏ki 1197/1. Od pkt 3 biegnie w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do pkt 4, zlokalizowanego we
wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1196. W pkt 4 skr´ca
w kierunku zachodnim do pkt 5, stanowiàcego po∏u-
dniowy naro˝nik dzia∏ki 1196. Od pkt 5 biegnie w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim do pkt 6, le˝àcego w za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 1196. Od pkt 6 biegnie w kie-
runku zachodnim do pkt 7, le˝àcego w po∏udniowym
naro˝niku dzia∏ki 1152/2. Od pkt 7 biegnie w kierunku
pó∏nocnym do pkt 8, le˝àcego w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki 1152/2, z którego biegnie w kierunku
wschodnim do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Podstrefa Stalowa Wola 

Powierzchnia podstrefy 243,4 ha

Rejon I  

Obr´b ewidencyjny 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 2, 3, 5, 6

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 608568 do punktu przeci´-
cia z prostà poprowadzonà przez wschodnià granic´
dzia∏ki 102/100 i dalej na po∏udnie przez pkt: 608869,
608870, 608871 do pkt 608872, gdzie skr´ca na po∏u-
dniowy zachód do pkt 608875. Od pkt 608875 do
pkt 608876 biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 102/100
do pkt 608876a, a nast´pnie do pkt 609524a i dalej
skr´cajàc na wschód, dociera do granicy dzia∏ki
102/81, skàd poprzez pkt: 608823, 608824 dociera do
pkt 608568, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 608688 na wschód, pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki 102/40, do pkt 608689, a nast´pnie,
za∏amujàc si´ w kierunku po∏udniowym, biegnie do
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pkt 608690, skàd po∏udniowà granicà dzia∏ek: 102/40
i 102/96 dochodzi do pkt 608853. Dalej, za∏amujàc si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim, biegnie po ∏uku
przez pkt: 608854—608860 do pkt 608688, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 608903 na po∏udnie do
pkt 608702 i dalej po∏udniowà granicà dzia∏ki 102/41
do pkt 608703. Nast´pnie za∏amuje si´ na pó∏noc i bie-
gnie w linii prostej przez pkt 608692 do punktu przeci´-
cia z prostà pokrywajàcà si´ z po∏udniowà granicà
dzia∏ki 102/113 na wschód przez pkt 608902 do
pkt 608903, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 608754 pó∏nocnà granicà
dzia∏ki 102/114 do pkt 608914, a nast´pnie granicà
wschodnià tej dzia∏ki, za∏amujàc si´ w pkt: 608913,
608401, 608758, 608757, 608756, 608759, 608414,
608912, 608911, 608910, 608909 do pkt 608616, dalej
biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 102/114 do
pkt 608908, nast´pnie granicà zachodnià tej dzia∏ki po-
przez pkt: 608907, 608906, 608905, 608904, 608752,
608755 do pkt 608754, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 5

Granica biegnie wzd∏u˝ zachodniej kraw´dzi pasa
drogowego ul. SolidarnoÊci od pkt 610154 na po∏u-
dnie do pkt 610152. Tu skr´ca na zachód i biegnie pó∏-
nocnà kraw´dzià pasa drogowego ulicy poprzez
pkt: 610151, 610166, 610161, 610159, 610158, 610149,
610150, 610174, 610206, 610176 do pkt 610177.
W pkt 610177 skr´ca na po∏udnie i biegnie do
pkt 610131. W pkt 610131 odchyla si´ na 22 m na po-
∏udnie, po czym powraca na kierunek zachodni i bie-
gnie przez pkt 608544 do pkt 608545. Od pkt 608545
biegnie na pó∏noc przez pkt: 608935, 608932, 608668
do pkt 608547. W pkt 608547 zakr´ca na wschód i bie-
gnie po∏udniowà kraw´dzià pasa drogowego ulicy za-
k∏adowej poprzez pkt: 608666, 608924 do pkt 608548.
Od pkt 608548 biegnie granicà dzia∏ki 102/65 poprzez
pkt: 608487, 608488, 608489, 608490, 608491, 608492,
608493, 608494, 608549 do pkt 608550 po∏o˝onego na
po∏udniowej kraw´dzi pasa drogowego ulicy zak∏ado-
wej. Nast´pnie biegnie tà kraw´dzià drogi na wschód
przez pkt: 608434, 608415, 608416, 608417, 608418,
608419, 610147, 610148, 608777 do 608551.
Z pkt 608551 biegnie granicà dzia∏ki 103/22 przez
pkt: 604059, 604060, 604061, 604062 do pkt 610154, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt 608899, wzd∏u˝ zachodniej
kraw´dzi pasa drogowego ul. SolidarnoÊci, na po∏u-
dniowy wschód przez pkt 608647 do pkt 608649.
W pkt 608649 skr´ca na zachód i biegnie pó∏nocnà kra-
w´dzià pasa drogowego przez pkt: 610294, 608897,
608896, 610155, 610139, 608941, 608940, 608884,
608397 do pkt 610179. W pkt 610179 skr´ca na po∏u-

dnie i biegnie wzd∏u˝ zachodniej kraw´dzi ul. Solidar-
noÊci przez pkt 610180 do pkt 610181. W pkt 610181
skr´ca na wschód i biegnie pó∏nocnà kraw´dzià ul. So-
lidarnoÊci przez pkt: 610183, 610192 do pkt 610184.
W pkt 610184 skr´ca na po∏udnie i biegnie wschodnià
granicà dzia∏ki 102/178 do pkt 608849, dalej po∏udnio-
wà granicà tej dzia∏ki do pkt 608848. Nast´pnie za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie na odcin-
ku 200 m zachodnià granicà dzia∏ek: 102/178 i 102/179,
po czym skr´ca pod kàtem prostym na zachód i bie-
gnie w linii prostej przez 500 m do punktu przeci´cia
z prostà poprowadzonà przez pkt: 608845, 608846.
W punkcie przeci´cia skr´ca na po∏udnie i biegnie do
pkt 608845. Odcinek granicy od pkt 608845 do
pkt 608536 stanowi po∏udniowa granica dzia∏ki
102/102. W pkt 608536 skr´ca na pó∏noc i biegnie za-
chodnià granicà dzia∏ki 102/102 przez pkt: 608537,
608538 do pkt 608539. W pkt 608539 zmienia kierunek
na zachodni i biegnie do pkt 608771, nast´pnie za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie wschodnià
granicà dzia∏ki 102/69 do pkt 608772. Od pkt 608772
biegnie na zachód po∏udniowà granicà dzia∏ki 102/69,
za∏amuje si´ w pkt 608541 w kierunku po∏udniowym,
przechodzi przez pkt 608542, skàd powraca na zachód
i dochodzi do pkt 610210. Od pkt 610210 biegnie na
po∏udnie wschodnià granicà dzia∏ki 102/184 do
pkt 610209, tu skr´ca pod kàtem prostym na wschód
i biegnie przez pkt: 610208, 610207, 610172 do
pkt 610171, nast´pnie przez pkt: 610168, 610157,
610156, 608955, 608898 po∏o˝one w po∏udniowej kra-
w´dzi ulicy do pkt 610169 i dalej do pkt 608899, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od pkt 610140, wzd∏u˝ zachodniej
kraw´dzi pasa drogowego ul. SolidarnoÊci, na po∏u-
dniowy wschód przez pkt: 608650, 610142 do
pkt 608652. Tu skr´ca na zachód i biegnie pó∏nocnà
kraw´dzià pasa drogowego tej ulicy przez pkt: 608438,
608436, 608435, 608715, 608532, 608850, 608534 do
pkt 610182. W pkt 610182 skr´ca na po∏udnie do
pkt 608841, nast´pnie biegnie na wschód po∏udniowà
kraw´dzià pasa drogowego przez pkt: 608891, 608842,
608535, 608526, 608716, 608717, 608718 do
pkt 610140, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 8

Granica biegnie od pkt 608851, wzd∏u˝ zachodniej
kraw´dzi drogi zak∏adowej na po∏udnie przez
pkt: 608656, 608657 do pkt 608852. Od pkt 608852
skr´ca pod kàtem prostym na zachód i biegnie pó∏noc-
nà kraw´dzià drogi do pkt 608482. Dalej biegnie na po-
∏udniowy wschód granicà dzia∏ki 102/11 przez
pkt: 608483, 608484, 608485 do pkt 608486.
Z pkt 608486 biegnie na pó∏noc w linii prostej, równo-
legle do oddalonej o 80 m zachodniej granicy dzia∏ki
102/11, do punktu przeci´cia z pó∏nocnà granicà tej
dzia∏ki, gdzie zmienia kierunek na wschodni i biegnie
pó∏nocnà granicà dzia∏ek: 102/11 i 102/95 przez
pkt: 608476, 608477, 608478, 608479, 608952, 608480
do pkt 608851, od którego rozpocz´to opis.

Dziennik Ustaw Nr 171 — 10467 — Poz. 1429



Kompleks 9

Granica biegnie od pkt 609467 na po∏udniowy za-
chód, wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 77/22, przez
pkt: 609466, 609465, 609464, 609463, 609134, 609133
do pkt 609132. W pkt 609132 skr´ca pod kàtem pro-
stym na po∏udniowy zachód i biegnie do pkt 609130.
Od pkt 609130 biegnie na zachód po∏udniowà granicà
dzia∏ek: 77/22, 77/21, 77/13, 77/5, 77/2, 77/1 przez
pkt: 610205, 608450, 608128, 608127, 608451, 608452,
608453 do pkt 609121. W pkt 609121 zmienia kierunek
na pó∏nocny i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki 77/1
przez pkt: 609120, 609119, 609118 do pkt 609102, po-
∏o˝onego w po∏udniowej kraw´dzi drogi. Od
pkt 609102 biegnie po∏udniowà kraw´dzià drogi przez
pkt 608441 do pkt 608442 i dalej na wschód tà kraw´-
dzià przez pkt: 608460, 608931, 608946, 608892,
608459, 608447 do pkt 608446 i dalej na wschód do
pkt 609467, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 10

Granica biegnie od pkt 608794 na wschód, pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki 102/77, do pkt 608795, a nast´pnie,
za∏amujàc si´ w kierunku po∏udniowym, biegnie
wschodnià granicà tej dzia∏ki przez pkt: 608796,
608797 do pkt 608798, i dalej po∏udniowà granicà tej
samej dzia∏ki do pkt 608793. W pkt 608793 za∏amuje
si´ na pó∏noc i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki
102/77 do pkt 608794, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 11

Granica biegnie od pkt 608594 na wschód, pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki 102/116 przez pkt: 610231, 610229
do pkt 608593, a nast´pnie, za∏amujàc si´ w kierunku
po∏udniowym, wschodnià granicà tej dzia∏ki do
pkt 608592. W pkt 608592 skr´ca na zachód i biegnie
pó∏nocnà kraw´dzià ulicy zak∏adowej do pkt 608595,
w którym za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie zachodnià
granicà dzia∏ki 102/116 do pkt 608594, od którego roz-
pocz´to opis.

Kompleks 12

Granica biegnie na wschód od pkt 608925 pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki 102/117, która jest zarazem po∏u-
dniowà kraw´dzià ulicy zak∏adowej, do pkt 608919. Tu
skr´ca na po∏udnie i biegnie wschodnià granicà dzia∏-
ki 102/117, za∏amujàc si´ na zachód w pkt 608918, oraz
na po∏udnie w pkt 608917, przechodzi przez pkt 608916
i dociera do pkt 608915. Od pkt 608915 biegnie pó∏-
nocnà kraw´dzià ulicy zak∏adowej na zachód do
pkt 608926, w którym skr´ca na pó∏noc i biegnie za-
chodnià granicà dzia∏ki 102/117 do pkt 608925, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Kompleks 13

Granica biegnie od pkt 608673 na wschód, pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki 102/37, do pkt 608674, a nast´pnie,
za∏amujàc si´ w kierunku po∏udniowym, biegnie
wschodnià granicà tej dzia∏ki przez pkt 608675 do
pkt 608676. W pkt 608676 za∏amuje si´ na zachód i bie-
gnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 102/37 do pkt 608677.

W pkt 608677 za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie zachod-
nià granicà dzia∏ki 102/37 przez pkt: 608678 i 608679
do pkt 608673, od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I

Obr´b Nisko, ark. mapy 53

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 12739, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1731/7,
w kierunku pó∏nocnym przez pkt: 12729, 12725, 12726,
12727 do pkt 12728, gdzie skr´ca na wschód i biegnie
przez pkt: 12738 do pkt 12737, po czym skr´ca w kie-
runku po∏udniowym i biegnie przez pkt: 12736, 12735,
12734 do pkt 12750. W pkt 12750 skr´ca w kierunku za-
chodnim i biegnie linià ∏amanà przez pkt: 12749,
12748, 12747, 12746, 12745, 12744, 12743, 45472,
12742, 12741, 12740 do pkt 12739, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 12936, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1752/7,
w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki 1752/7 przez pkt: 13142, 13143 do pkt 13144,
w którym skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie przez
pkt: 13150, 13149 do pkt 13147. W pkt 13147 skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez
pkt: 13148, 13118 do pkt 13119, a nast´pnie skr´ca
w kierunku po∏udniowym i biegnie przez pkt: 13125,
13126 do pkt 25270. W tym punkcie granica za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez
pkt: 12933, 12934, 12935 do pkt 12936, od którego roz-
pocz´to opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 12816, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1734/17,
w kierunku po∏udniowo-wschodnim linià ∏amanà
przez pkt: 12803, 12804, 12805, 12806, 12807, 44940,
50029, 44941, 12809, 12810, 12811, 12812, 12815,
12814, 12813, 50039 do pkt 12785. W pkt 12785 skr´ca
na zachód i biegnie do pkt 50041, a nast´pnie za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie przez
pkt: 50043, 50044, 50052, 50023 do pkt 50024. Tu skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez
pkt: 12822, 50051, 12821, 50050, 12820, 50049, 50019,
12819, 12818, 12817, 50011 do pkt 12774. Z pkt 12774
biegnie w kierunku pó∏nocnym przez pkt: 50001,
50000, 12768 do pkt 12769, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i biegnie linià ∏amanà
przez pkt 12770 do pkt 12754, a nast´pnie skr´ca
w kierunku pó∏nocnym i przez pkt 12805 dochodzi do
pkt 12816, od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I I

Obszar 1 Stalowa Wola miasto, ark. mapy: 101, 102,
106, 107, 111, 112, 116
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Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, po∏o˝onego przy
ul. Energetyków, w kierunku po∏udniowo-zachodnim
po ogrodzeniu trwa∏ym Serwisu Policji na odleg∏oÊç
ok. 115 m do pkt 2, nast´pnie biegnie w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim na odleg∏oÊç ok. 80 m do pkt 3,
gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim na
odleg∏oÊç ok. 20 m do granicy PKP, tj. pkt 4. Z pkt 4 bie-
gnie po granicy pasa kolejowego w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim na odleg∏oÊç ok. 860 m do pkt 5.
Od pkt 5 skr´ca pod kàtem prostym w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i po ok. 125 m dochodzi do pkt 6
w ul. LeÊnej. Z pkt 6 biegnie po∏udniowà stronà ul. Le-
Ênej do skrzy˝owania z ul. Energetyków do pkt 7. Od
pkt 7 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim ul. Energetyków na odleg∏oÊç ok. 170 m do pkt 8.
Pkt: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 wy∏àczajà z granicy stre-
fy wjazd i teren Okr´gowej Spó∏dzielni Mleczarskiej
w Stalowej Woli, po∏o˝onej w odleg∏oÊci ok. 50 m od
ul. Energetyków. Od pkt 15 granica biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim ul. Energetyków do pkt 1,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, wzd∏u˝ ul. Energetyków na odleg∏oÊç
ok. 400 m do pkt 2, po∏o˝onego przy skrzy˝owaniu
ul. Energetyków z ul. Wrzosowà. Od pkt 2 skr´ca w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim do pkt 3, zlokalizowa-
nego na granicy pasa kolejowego. Od pkt 3 biegnie po
granicy pasa kolejowego w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim na odleg∏oÊç ok. 415 m do pkt 4, po czym za-
∏amuje si´ w kierunku wschodnim do pkt 1, od które-
go rozpocz´to opis.

Podstrefa Nowa D´ba 

Powierzchnia podstrefy 174,5 ha

Rejon I

Obszar 1 miasto Nowa D´ba, ark. mapy: 1, 2, 3, 6, 10,
11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 109, po∏o˝onego na grani-
cy dzia∏ki 161/33 w kierunku po∏udniowo-wschodnim
po granicy dzia∏ki 161/33 do pkt 110, dalej biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim do pkt 111, w któ-
rym zmienia kierunek na pó∏nocno-zachodni, docho-
dzi do pkt 112, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim, i dochodzi do pkt 113. Nast´pnie skr´-
ca w kierunku wschodnim i przez pkt 114 dochodzi do
pkt 115, w którym zmienia kierunek na po∏udniowo-
-wschodni i dochodzi do pkt 116. W pkt 116 zmienia
kierunek na po∏udniowo-zachodni i biegnàc przez
pkt 117 dochodzi do pkt 118. Od pkt 118 biegnie w kie-
runku zachodnim do pkt 140, usytuowanego przy
wschodnim brzegu drogi asfaltowej. Od pkt 140 bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim, brzegiem
drogi, do pkt 141. W pkt 141 obiera kierunek wschod-

ni i pó∏nocnym brzegiem drogi dochodzi do pkt 142
usytuowanego na dzia∏ce 161/62. W pkt 142 skr´ca
w kierunku pó∏nocnym i biegnie po granicy dzia∏ek:
161/62 i 161/61 do pkt 143. Dalej biegnie po granicy
tych dzia∏ek w kierunku wschodnim do pkt 144, gdzie
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i dochodzi do
pkt 145, po∏o˝onego na brzegu rowu otwartego. Dalej
biegnie pó∏nocno-wschodnim brzegiem rowu w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim, przechodzi przez pkt 146
i dochodzi do pkt 120. Tu zmienia kierunek na pó∏noc-
ny i biegnie przez pkt 121, który jest równie˝ punktem
granicznym dzia∏ki 161/21, do pkt 122. Tu za∏amuje si´
pod kàtem prostym i biegnie w kierunku zachodnim
do pkt 123. W pkt 123 zmienia kierunek na pó∏nocno-
-zachodni i biegnie przez tory bocznicy kolejowej do
pkt 124, gdzie skr´ca pod kàtem prostym w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i dochodzi do pkt 125. Tu zmie-
nia kierunek na pó∏nocno-zachodni, dochodzi do
pkt 126, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i dochodzi do pkt 127, nast´pnie nie-
znacznie odchyla si´ i biegnie w tym samym kierunku
do pkt 128. Tu zmienia kierunek na po∏udniowo-
-wschodni i biegnie do pkt 129, który jest jednoczeÊnie
punktem granicznym dzia∏ki 161/57. Z pkt 129 granica
biegnie po zachodniej stronie drogi, skr´cajàc w kie-
runku pó∏nocnym, dochodzi do pkt 130 i biegnie ∏a-
godnym ∏ukiem przez pkt: 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137 w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 138.
W pkt 138 skr´ca w kierunku pó∏nocnym i przez bocz-
nic´ kolejowà dochodzi do pkt 139. Tu skr´ca w kie-
runku wschodnim i przez pkt: 12, 13, 14, 15, 16 docho-
dzi do pkt 17. W pkt 17 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i biegnie do pkt 18, który jest po-
czàtkowym punktem granicznym nieogrodzonego te-
renu zak∏adowej bocznicy kolejowej. Z pkt 18 biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez pkt: 19, 20, 21
do pkt 22 i dalej, nieznacznie skr´cajàc w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim do pkt 23. Z pkt 23 biegnie w kie-
runku po∏udniowym do pkt 24. Pkt: 23 i 24 sà punkta-
mi granicznymi z terenem PKP. Z pkt 24 granica bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt 25, po
czym nieznacznie skr´ca w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i przez pkt: 26 i 27 dochodzi do pkt 28, który
wraz z pkt 18 zamyka teren nieogrodzonej cz´Êci zak∏a-
dowej bocznicy kolejowej. Od pkt 28 granica biegnie
ogrodzeniem w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
pkt 29. Tu zmienia kierunek na po∏udniowo-zachodni
i przez pkt: 30 i 31 dochodzi do pkt 32. Nast´pnie bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do pkt 33,
gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bie-
gnie przez pkt: 34, 35, 36, 37, 38 do pkt 39. Z pkt 39 bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez pkt 40
do pkt 41. Nast´pnie skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim do pkt 42, po czym skr´ca na zachód do
pkt 43. Z pkt 43 biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do pkt 44, nastepnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do pkt 45. Tu skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim do pkt 46 i biegnie po∏udniowo-za-
chodnià granicà dzia∏ki 161/15 przez pkt: 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55 do pkt 56. Z pkt 56 granica biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 57, gdzie
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim i przecina-
jàc ul. T. KoÊciuszki dochodzi do pkt 58. Z pkt 58 bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt 59
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i dalej wschodnià stronà ul. Szypowskiego do pkt 60.
Tu zmienia kierunek na po∏udniowo-wschodni i bie-
gnie ul. Szypowskiego przez pkt: 61, 62, 63, 64, 65,
przecina ul. Metalowca i dochodzi do pkt 66. Dalej bie-
gnie w tym samym kierunku do pkt 103, znajdujàcego
si´ na granicy dzia∏ki 161/35, gdzie za∏amuje si´ pod
kàtem prostym w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i dochodzi do pkt 104. Tu nieznacznie si´ odchyla i bie-
gnie w tym samym kierunku do pkt 105, przechodzi
przez pkt 106 i dochodzi do pkt 107. Pkt :105 i 106 znaj-
dujà si´ na granicy dzia∏ki 161/48. W pkt 107 za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i dochodzi do
pkt 108, znajdujàcego si´ pomi´dzy pkt: 71 i 72.
W pkt 108 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i dochodzi do pkt 72, który jest punk-
tem granicznym z terenem PKP. Z pkt 72 granica bie-
gnie dalej w kierunku po∏udniowo-zachodnim przez
pkt: 73, 74, 75, 76 do pkt 77, graniczàc na tym odcinku
z terenami PKP. Z pkt 77 biegnie w kierunku zachod-
nim do pkt 78, który jest punktem granicznym z tere-
nem gminy Majdan Królewski. Z pkt 78 biegnie w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim do pkt 79 i dalej po∏udnio-
wym brzegiem rowu w kierunku pó∏nocno-zachodnim
przez pkt: 80 i 81 do pkt 82. Z pkt 82 biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim, zewn´trznym brzegiem dro-
gi, przez pkt: 83, 84, 85 do pkt 86. W pkt 86 obiera kie-
runek wschodni i biegnàc po granicy dzia∏ki 161/48 do-
chodzi do pkt 147, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i dochodzi do pkt 148. W pkt 148
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i dochodzi
do pkt 90. Nast´pnie, biegnàc w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim zewn´trznym brzegiem drogi przez
pkt: 91—95 dochodzi do pkt 96. Z pkt 96 biegnie w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim przez pkt 97 do pkt 98,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i przez
pkt 99 dochodzi do pkt 100, w którym za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez
pkt: 101 i 102 do pkt 109, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1028, który stanowi pó∏noc-
ny naro˝nik dzia∏ki 1111, w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 1027, w którym za∏amuje si´ pod
kàtem prostym w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie przez pkt 1026/1 do pkt 1026. Nast´pnie
w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki 1101/4 skr´ca pod kà-
tem prostym w lewo i biegnie wzd∏u˝ kraw´dzi drogi
w kierunku po∏udniowo-wschodnim. Po osiàgni´ciu
po∏udniowej granicy drogi zlokalizowanej na dzia∏ce
1101/4 granica zmienia kierunek na pó∏nocno-zachod-
ni, w linii prostej biegnie do po∏udniowej granicy
dzia∏ki 1111, a nast´pnie zmienia kierunek pod kàtem
prostym w lewo i biegnie do pkt 1032, stanowiàcego
po∏udniowy naro˝nik dzia∏ki 1111. Od tego miejsca
granica biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim i we
wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1101/6 skr´ca w lewo
pod kàtem prostym i dalej biegnie po∏udniowà kraw´-
dzià drogi, wzd∏u˝ dzia∏ki 1101/6. Po osiàgni´ciu za-
chodniej granicy dzia∏ki 1101/6 biegnie w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i po dotarciu do zachodniej gra-
nicy dzia∏ki 1111 skr´ca pod kàtem prostym w lewo
i dalej w linii prostej biegnie do pkt 1031. Z pkt 1031
biegnie w linii prostej w kierunku pó∏nocno-wschod-

nim przez pkt: 1030/1, 1030, 1029, 1028/1 do pkt 1028,
od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I

Obszar 3, 4 Majdan Królewski, Obr´b Krzàtka, ark. ma-
py 06, Obr´b Brzostowa Góra, ark. mapy 17

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt A, zlokalizowanego w za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 93, w linii prostej granicà
dzia∏ek: 61 i 93 w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt B, zlokalizowanego w zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 62. W pkt B skr´ca w prawo w kierunku wschodnim
i biegnie granicà dzia∏ek: 93 i 63 w linii prostej do
pkt C, zlokalizowanego w po∏udniowym naro˝niku
dzia∏ki 64. Tu skr´ca w lewo w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki 64 do
pkt D. Tu skr´ca w prawo i biegnie pó∏nocnà kraw´-
dzià rowu na dzia∏ce 93 do pkt E, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 96.
Z pkt E biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 96 w kie-
runku wschodnim i dochodzi do pkt F, zlokalizowane-
go w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki 99. Dalej biegnie
pó∏nocnà kraw´dzià rowu znajdujàcego si´ na dzia∏-
ce 94 w kierunku pó∏nocno-wschodnim i dochodzi do
pkt G. Z pkt G biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 94 w kie-
runku wschodnim i dochodzi do po∏udniowego naro˝-
nika dzia∏ki 102, oznaczonego jako pkt H. Z pkt H bie-
gnie ∏ukiem, wzd∏u˝ pó∏nocno-wschodniej granicy
dzia∏ki 93, przez pkt I do pkt J, który zlokalizowany jest
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 93. Dalej
biegnie wschodnià kraw´dzià dzia∏ki 93 w kierunku
po∏udniowo-zachodnim przez pkt K, zlokalizowany
przy zachodnim naro˝niku dzia∏ki 91, i dalej wschod-
nià cz´Êcià dzia∏ki 117 do pkt L, który stanowi po∏u-
dniowo-wschodni naro˝nik dzia∏ki 117. W pkt L skr´ca
w prawo i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnych granic dzia-
∏ek: 115, 116 i 118 do drogi na dzia∏ce 107 do pkt M,
a nast´pnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do
pkt N, zlokalizowanego we wschodnim naro˝niku
dzia∏ki 92. Tu skr´ca pod kàtem prostym w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie w linii prostej do pkt O,
który znajduje si´ w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki 92.
Z pkt O biegnie linià ∏amanà przez pkt: P i R, wzd∏u˝
pó∏nocnej granicy dzia∏ki 90, i dalej do pkt S, który sta-
nowi pó∏nocny naro˝nik dzia∏ki 86. Z pkt S biegnie
w kierunku po∏udniowym, wzd∏u˝ rowu na dzia∏ce 93,
i dochodzi do drogi na dzia∏ce 89. Dalej biegnie w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim, wzd∏u˝ pó∏nocnej gra-
nicy dzia∏ki 86, do pkt T, zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 84. W pkt T skr´ca
w prawo pod kàtem prostym i biegnie wzd∏u˝ granicy
dzia∏ek: 84 i 93 do pkt U, stanowiàcego wschodni na-
ro˝nik dzia∏ki 54. Z pkt U biegnie po∏udniowo-zachod-
nià cz´Êcià dzia∏ki 93 i dochodzi do pkt A, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 343, w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, wzd∏u˝ granicy dzia∏ek: 343 i 344, do
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pkt 2, w którym skr´ca w lewo pod kàtem prostym
i biegnie w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝ granicy dzia-
∏ek: 343 i 344 przez pkt: 3 i 4, zlokalizowane w punktach
za∏amania granic tych dzia∏ek, do pkt 5, który stanowi
pó∏nocno-zachodni naro˝nik dzia∏ki 343. W pkt 5 skr´-
ca w prawo pod kàtem prostym i biegnie w linii pro-
stej pó∏nocnà kraw´dzià dzia∏ki 343 do pkt 7, zlokalizo-
wanego na pó∏nocnej granicy dzia∏ki 343, w pobli˝u
punktu osnowy geodezyjnej 1017. Tu skr´ca w kierun-
ku po∏udniowym do pkt 8, stanowiàcego punkt prze-
ci´cia po∏udniowej granicy drogi i pó∏nocnej granicy
dzia∏ki 343, i dalej po∏udniowà kraw´dzià dzia∏ki 343
do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I I

Obr´b ewidencyjny Przeworsk, ark. mapy: 51, 52

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 508/2, do pkt 2
w kierunku pó∏nocnym na d∏ugoÊci oko∏o 44 m. Na-
st´pnie granica biegnie w kierunku wschodnim do
pkt 3, który stanowi po∏udniowo-wschodni naro˝nik
dzia∏ki 505. Nast´pnie granica skr´ca w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie do pkt 4, który stanowi pó∏nocno-
-wschodni naro˝nik dzia∏ki 505. W pkt 4 granica skr´ca
na wschód i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki 504 do
pkt 5. Nast´pnie w pkt 5 granica skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie linià ∏amanà przez pkt:
6, 7, 8 do pkt 9. Nast´pnie granica biegnie od pkt 9
w kierunku zachodnim przez pkt 10 do pkt 1, skàd roz-
pocz´to opis.

Podstrefa Staszów

Powierzchnia podstrefy 97,0 ha

Rejon I

Obr´b ewidencyjny Krzywo∏´cz, ark. mapy 1 i obr´b
ewidencyjny Grzybów, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2 i dalej pó∏nocno-
-wschodnià granicà dzia∏ki 71/5 do pkt 3. Z pkt 3, b´dà-
cego wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki 71/5, biegnie
w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt 4, stano-
wiàcego pó∏nocny naro˝nik dzia∏ki 1383, a dalej w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim, wzd∏u˝ granicy tej
dzia∏ki, przez pkt 5, wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 1384 do
pkt 6, stanowiàcego po∏udniowy naro˝nik dzia∏ki 1384.
Z pkt 6 biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim,
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 1384, do pkt 7, b´dàcego za-
chodnim naro˝nikiem tej dzia∏ki i jednoczeÊnie po∏u-
dniowym naro˝nikiem dzia∏ki 71/5. Z pkt 7 biegnie do
pkt 8, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocnym do pkt 9.
Dalej biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 71/5
do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I

Obr´b ewidencyjny Grzybów, ark. mapy 1 

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2, wzd∏u˝ drogi
krajowej Staszów—Kraków, przylegajàcej na tym od-
cinku do dzia∏ki 1310/3. Z pkt 2 biegnie linià ∏amanà,
przylegajàcà do bocznicy kolejowej, stanowiàcej dzia∏-
k´ 1313/11 do pkt 8. Z pkt 8 biegnie w kierunku pó∏noc-
nym do pkt 23. W pkt 23 za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie do pkt 24, gdzie skr´ca w kierun-
ku pó∏nocnym i dochodzi do pkt 11. Tu za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 1, od które-
go rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 22 do pkt 20, po∏o˝onego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1313/8.
W pkt 20 skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt 3, wzd∏u˝
drogi krajowej Kraków—Staszów. W pkt 3 za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie przy-
legajàc do drogi Grzybów—Tucz´py do pkt 4. W pkt 4
skr´ca na pó∏noc i biegnie do pkt 21, a nast´pnie skr´-
ca na wschód i dochodzi do pkt 22, od którego rozpo-
cz´to opis. 

Kompleks 3 

Granica biegnie od pkt 16, stanowiàcego naro˝nik
dzia∏ki 1317/3, na po∏udnie do pkt 17 gdzie skr´ca na
zachód i biegnie do pkt 18. Nast´pnie skr´ca na pó∏-
noc i biegnie do pkt 19, gdzie skr´ca na wschód i do-
chodzi do pkt 16, od którego rozpocz´to opis. 

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 12, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1317/1, na po∏u-
dnie do pkt 13, gdzie skr´ca na pó∏nocny zachód i bie-
gnie linià ∏amanà do pkt 14. W pkt 14 granica skr´ca
na pó∏noc i biegnie do pkt 15. Tu skr´ca na wschód
i biegnie do pkt 12, od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I I

Obr´b ewidencyjny Rz´dów, ark. mapy 2 i obr´b ewi-
dencyjny Dobrów, ark. mapy 2, 3

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 8, w linii przylegajàcej bez-
poÊrednio do terenów kolejowych PKP przez pkt 14 do
pkt 9. Z pkt 9 biegnie w kierunku pó∏nocnym do pkt 10
i dalej linià ∏amanà do pkt 11. W pkt 11 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie do pkt 12, gdzie
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 13.
Z pkt 13 do pkt 7 biegnie, przylegajàc bezpoÊrednio do
drogi Grzybów—Tucz´py i dalej dochodzi do pkt 8, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1 wzd∏u˝ torowiska linià ∏a-
manà do pkt 5. Z pkt 5 biegnie zachodnià stronà dzia∏-
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ki 149/3 do pkt 6. Od pkt 6 do pkt 7, usytuowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 339, granic´
pó∏nocnà kompleksu stanowi linia ∏amana, b´dàca
pó∏nocnà granicà dzia∏ek: 149/3, 149/14, 149/15 , 339/9,
339/10, 339/4. Granic´ wschodnià kompleksu stanowi
linia ∏àczàca pkt 7 z pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 3

Cz´Êç 1

Granica biegnie od pkt 1 linià ∏amanà, wzd∏u˝ po-
∏udniowo-zachodniej granicy dzia∏ek: 121/42, 121/46,
121/45 (b´dàcej jednoczeÊnie granicà bocznicy kolejo-
wej) do pkt 15, który jest pó∏nocno-zachodnim naro˝-
nikiem dzia∏ki 121/49. W pkt 15 granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i dochodzi do
pkt 16. Tu za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i do-
chodzi do pkt 4, le˝àcego przy drodze lokalnej. Dalej
biegnie wzd∏u˝ tej drogi w kierunku po∏udniowym do
pkt 5. Tu skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie do
pkt 6, gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie do pkt 7, skàd linià ∏amanà dochodzi do
pkt 8, le˝àcego przy drodze Grzybów—Tucz´py, i dalej
do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Granica biegnie od pkt 9 linià ∏amanà w kierunku
pó∏nocno-wschodnim przez pkt 14 do pkt 13. W pkt 13
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim i linià ∏a-
manà dochodzi do pkt 12. W pkt 12 za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i biegnie do pkt 11, w którym
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt 10.
Z pkt 10 biegnie linià prostà w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt 9, od którego rozpocz´to opis.

Rejon IV

Obr´b ewidencyjny Po∏aniec, ark. mapy 6 i 10

Granica biegnie od pkt 1, po∏o˝onego przy drodze
wojewódzkiej Po∏aniec—Staszów, w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim, wzd∏u˝ tej drogi do pkt 2. Nast´p-
nie skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
granicà dzia∏ki 4347 do pkt 3. Z pkt 3 biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim do pkt 4, skàd po za∏ama-
niu w kierunku po∏udniowym biegnie do pkt 5, po∏o˝o-
nego przy drodze wojewódzkiej Po∏aniec—Staszów.
Nast´pnie linià ∏amanà biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim do pkt 6, po∏o˝onego przy skrzy˝owa-
niu drogi wojewódzkiej Po∏aniec—Staszów i drogi kra-
jowej Kraków—Sandomierz. Dalej biegnie wzd∏u˝ dro-
gi krajowej Kraków—Sandomierz do pkt 7, a nast´p-
nie przez pkt: 8 i 9 granicami dzia∏ek: 4410 i 4411 do-
chodzi do pkt 10. Z pkt 10 biegnie w dalszym ciàgu
wzd∏u˝ drogi krajowej Kraków—Sandomierz do pkt 11
i po za∏amaniu w kierunku pó∏nocno-zachodnim bie-
gnie linià ∏amanà granicami dzia∏ek: 4402, 4356, 4341
do pkt 12, znajdujàcego si´ na granicy dzia∏ki 4347. Tu
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim i dochodzi do
pkt 13, dalej biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do pkt 14, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i granicà dzia∏ki 4337 dochodzi do pkt 1,
od którego rozpocz´to opis.

Podstrefa Radom 

Powierzchnia podstrefy 92,65 ha

Rejon I

Obr´b ewidencyjny II Go∏´biów, ark. mapy 7

Granica biegnie od pkt 1 wzd∏u˝ ogrodzenia w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim do pkt 2, gdzie skr´ca
pod kàtem prostym na wysokoÊci po∏udniowo-
-wschodniej Êciany budynku portierni z wagà samo-
chodowà w kierunku zachodnim do pkt 3. Odcinek
granicy zawarty mi´dzy pkt 2 i 3 biegnie równolegle
do budynku us∏ugowo-biurowego. Z pkt 3 granica bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do pkt 4,
gdzie skr´ca w kierunku zachodnim do pkt 5. Z pkt 5
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim w stron´
ul. Kozienickiej do pkt 6. Tu obiera kierunek wschodni
i dochodzi do pkt 7. W pkt 7 za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym i biegnie po zachodniej granicy dzia∏ki
247/11 do pkt 8. W pkt 8 granica za∏amuje si´ w kierun-
ku zachodnim i biegnie pó∏nocno-zachodnià granicà
dzia∏ki 247/12 do pkt 9. W pkt 9 za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do pkt 10. Tu skr´ca w kierun-
ku zachodnim do pkt 11, a nast´pnie do pkt 12. Na od-
cinku od pkt 12 do pkt 13 granica pokrywa si´ od stro-
ny po∏udniowej z granicà dzia∏ki 247/35. Z pkt 13 do
pkt 14 granica biegnie po linii oddzielajàcej dwie dzia∏-
ki: 247/39 i 247/20. Z pkt 14 do pkt 15 biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim, prostopadle do hali produk-
cyjnej. W pkt 15 za∏amuje si´ pod kàtem prostym
w kierunku zachodnim i biegnie równolegle do hali
produkcyjnej, wzd∏u˝ zabudowy zewn´trznego ogro-
dzenia by∏ego Zak∏adu Maszyn do Pisania, do pkt 16.
W pkt 16 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim i biegnie do pkt 17, dalej biegnie równolegle do
hali produkcyjnej do pkt 18. W pkt 18 zmienia kierunek
pod kàtem prostym na pó∏nocno-wschodni i dochodzi
do pkt 19. Dalej biegnie w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim, równolegle do hali produkcyjnej do pkt 20.
W pkt 20 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
do pkt 21. Tu obiera kierunek pó∏nocno-wschodni i do-
chodzi do pkt 22, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i dochodzi do pkt 23. Z pkt 23 bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim, prostopadle
do granicy dzia∏ki 247/35, stykajàc si´ z nià pod kàtem
prostym w pkt 24. W pkt 24 za∏amuje si´ pod kàtem
prostym w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do
pkt 25. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 26, gdzie skr´ca pod kà-
tem prostym w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bie-
gnie do pkt 27. W pkt 27 za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie po pó∏nocno-zachodnich granicach
dzia∏ek: 247/52, 247/6, 53/4 i 247/4 do pkt 28 i dalej do
pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I

Obr´b ewidencyjny XXII Wólka Klwatecka, ark. mapy:
239 i 240

Granica biegnie od pkt 1, po∏o˝onego przy zachod-
niej kraw´dzi ul. Ks. Jana Ziei, w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim, pó∏nocnà stronà ul. Franciszka Legac-
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kiego, do pkt 29. Z pkt 29 do pkt 30 granica biegnie
w kierunku zachodnim, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ek: 116, 117. W pkt 30 skr´ca na pó∏nocny zachód
i biegnie do pkt 31, po∏o˝onego w po∏udniowym na-
ro˝niku dzia∏ki 118. Z pkt 31 biegnie w kierunku za-
chodnim, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 118, do
pkt 32. W pkt 32 skr´ca na pó∏noc i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki 118 do pkt 33. Z pkt 33, po∏o-
˝onego w naro˝niku dzia∏ek: 111, 110, biegnie w linii
prostej, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek: 110, 109,
do pkt 34. W pkt 34 skr´ca na pó∏noc i biegnie wzd∏u˝
dzia∏ek: 109, 133/2, 86, 75 do pkt 35. Z pkt 35 do pkt 4
granica biegnie w kierunku zachodnim po∏udniowà
stronà ul. W∏adys∏awa Malawskiego. W pkt 4 skr´ca
na po∏udniowy zachód i biegnie do pkt 5, po∏o˝onego
przy wschodniej kraw´dzi ul. Karola Adwentowicza.
Od pkt 5 do pkt 6 granica biegnie linià prostà, wschod-
nià stronà ul. Karola Adwentowicza, graniczàc z dzia∏-
kami: 132, 63, 62, 34, 33. I/1, 32, 31, 1. W pkt 6 skr´ca
na pó∏nocny wschód i biegnie do pkt 7 po∏o˝onego
w naro˝u dzia∏ki 1. Z pkt 7 do pkt 8 biegnie w kierunku
wschodnim, po∏udniowà stronà ul. Aleksego Grobic-
kiego, graniczàc z dzia∏kami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Z pkt 8 granica biegnie w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do pkt 9, po∏o˝onego przy za-
chodniej kraw´dzi ul. Ks. Jana Ziei w naro˝niku dzia∏-
ki 15. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku wschodnim
do pkt 10, po∏o˝onego na styku ulic: Ks. Jana Ziei
i Aleksego Grobickiego (dzia∏ka 147/1). Z pkt 10 grani-
ca biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt 11, po∏o˝onego przy po∏udniowej stronie ul. Alek-
sego Grobickiego. Od pkt 11 do pkt 12 granica biegnie
w kierunku wschodnim po∏udniowà stronà ul. Alek-
sandra Grobickiego i ul. Warszawskà, graniczàc
z dzia∏kami: 1, 3, 4, 5, 6/1, 160/2, 7/1, 8, 9, 150, 41, 42/1,
42/3 i 42/2. W pkt 12 zmienia kierunek na po∏udniowo-
-wschodni i biegnie do pkt 13, po∏o˝onego w odleg∏o-
Êci 11 m od zachodniej kraw´dzi ul. Warszawskiej. Od
pkt 13 do pkt 14 biegnie w linii prostej, w odleg∏oÊci
11 m od zachodniej kraw´dzi ul. Warszawskiej.
W pkt 14 skr´ca na zachód i biegnie do pkt 15, po∏o˝o-
nego w naro˝u dzia∏ki 82/2. Z pkt 15 do pkt 16 biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim, wzd∏u˝ dzia∏ki 82/2
graniczàcej z ul. W∏adys∏awa Malawskiego. Z pkt 16
do pkt 17 biegnie w kierunku zachodnim, po∏udniowà
stronà ul. W∏adys∏awa Malawskiego graniczàcà
z dzia∏kami: 82/2, 82/3, 82/1 i 81/2. W pkt 17, po∏o˝o-
nym w naro˝u dzia∏ki 80, zmienia kierunek na po∏u-
dniowy i biegnie do pkt 18, wzd∏u˝ dzia∏ek: 81/2 i 81/1.
Z pkt 18 do pkt 19 biegnie w kierunku zachodnim,
wzd∏u˝ dzia∏ek: 80, 79, 152 i 70. W pkt 19, po∏o˝onym
w naro˝u dzia∏ki 70, zmienia kierunek na po∏udniowo-
-zachodni i biegnie do pkt 20, wzd∏u˝ dzia∏ki 70.
W pkt 20 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do
pkt 21, wzd∏u˝ dzia∏ek: 70, 71, 160/6, 72/1 i 73/1.
Z pkt 21 biegnie w linii prostej w kierunku pó∏nocnym,
wzd∏u˝ dzia∏ek: 73/1, 66/1, 151/2, 35/1, 26/1, 149/2 i 15/1,
do pkt 22, po∏o˝onego w naro˝u dzia∏ki 15/1. Z pkt 22
do pkt 23 granica biegnie w kierunku zachodnim,
wzd∏u˝ dzia∏ek: 15/1, 16/1 i 17/1. W pkt 23 skr´ca na po-
∏udnie i biegnie w linii prostej, wzd∏u˝ dzia∏ek: 18,
149/1, 24/1, 37/1, 151/1, 64/1, 75/1, 153/1 i 96/1, do pkt
24. Z pkt 24 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 25,
usytuowanego w naro˝u dzia∏ki 102. W pkt 25 zmienia

ponownie kierunek na po∏udniowy i biegnie wzd∏u˝
dzia∏ki 102 do pkt 26. Z pkt 26 do pkt 27 biegnie w kie-
runku zachodnim, wzd∏u˝ dzia∏ek 102 i 101. W pkt 27
zmienia kierunek na pó∏nocno-zachodni i biegnie do
pkt 28, usytuowanego w naro˝u dzia∏ki 101, przy
wschodniej stronie ul. Ks. Jana Ziei i dalej do pkt 1, od
którego rozpocz´to opis. 

Rejon I I I

Obr´b ewidencyjny miasto Pionki, ark. mapy 1, 2, 3, 4, 5

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt I, znajdujàcego si´ w pó∏-
nocnym naro˝niku dzia∏ki 1464/35, w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim do pkt II. Z pkt II do pkt III, znajdu-
jàcego si´ na granicy mi´dzy dzia∏kami: 1464/39
i 1464/70, biegnie w kierunku po∏udniowym, a od
pkt III do pkt IV w kierunku pó∏nocno-wschodnim.
Z pkt IV granica biegnie w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim do pkt I, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt V, znajdujàcego si´ przy za-
∏amaniu ulicy wewn´trznej (dzia∏ka 1464/34), w kierun-
ku po∏udniowym do pkt VI. W pkt VI za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i dochodzi do
pkt VII. Dalej biegnie w tym samym kierunku do
pkt VIII. Z pkt VIII biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez pkt IX do pkt V, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt A, znajdujàcego si´ przy
ulicy stanowiàcej przed∏u˝enie ul. Zak∏adowej, w na-
ro˝niku dzia∏ki 1464/93 w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt B. W pkt B za∏amuje si´ pod kàtem
prostym w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
do pkt C. Od pkt C biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim przez pkt D do pkt E, gdzie za∏amuje si´ pod
kàtem prostym w kierunku pó∏nocno-zachodnim i do-
chodzi do pkt F. W pkt F za∏amuje si´ pod kàtem pro-
stym w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do
pkt G. Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie do pkt H, w którym za-
∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i dochodzi do pkt A, od którego rozpocz´-
to opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt A w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do pkt B usytuowanego w naro˝niku
dzia∏ek: 1468/294 i 1468/197 przy ul. Radomskiej. Od
pkt B do pkt C biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, od pkt C do pkt D w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim, a od pkt D w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt A, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt A, znajdujàcego si´ przy
ul. Wspólnej, do pkt B usytuowanego w naro˝niku
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dzia∏ek: 1461/6 i 884/29, w kierunku wschodnim.
Od pkt B do pkt C biegnie w kierunku po∏udniowym,
a od pkt C do pkt D w kierunku zachodnim. Z pkt D bie-
gnie w kierunku pó∏nocnym do pkt A, od którego roz-
pocz´to opis.

Rejon IV

Obr´b ewidencyjny WieÊ O˝arów, O˝arów Mazowiecki

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 124/34, a nast´p-
nie w kierunku pó∏nocnym do pkt 2, zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 125/10.
W pkt 2 skr´ca na po∏udnie i biegnie linià ∏amanà
przez pkt: 3 i 4 do pkt 5, zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 125/10. W pkt 5 skr´-
ca na zachód i biegnie przez pkt: 6, 7, 8, 9 i 10 do
pkt 11, zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim na-
ro˝niku dzia∏ki 124/34. Z pkt 11 biegnie po zachodniej
granicy dzia∏ki 124/34 przez pkt: 12 i 13 do pkt 1, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 124/3734, a na-
st´pnie w kierunku pó∏nocnym do pkt 2, zlokalizowa-
nego w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
124/37. W pkt 2 granica skr´ca na po∏udnie i biegnie
do pkt 3, zlokalizowanego w po∏udniowo-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki 124/37. W pkt 3 skr´ca na zachód do
pkt 4, zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim na-
ro˝niku dzia∏ki 124/37, a nast´pnie skr´ca na pó∏noc
do pkt 1, od którego rozpocz´to opis. 

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na gra-
nicy pomi´dzy dzia∏kami: 38 i 50/2, a nast´pnie na
wschód do pkt 2. W pkt 2 skr´ca pod kàtem prostym
na pó∏noc i biegnie do pkt 3. W pkt 3 skr´ca pod kàtem
prostym na wschód i biegnie do pkt 4, zlokalizowane-
go w pó∏nocno-zachodniej granicy dzia∏ki 125/15.
W pkt 4 skr´ca pod kàtem prostym na pó∏noc do pkt 5,
zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci dzia∏ki
125/15. W pkt 5 skr´ca pod kàtem prostym i biegnie do
pkt 6, zlokalizowanego w pó∏nocno-wschodnim naro˝-
niku dzia∏ki 125/15. W pkt 6 skr´ca na po∏udnie i bie-
gnie do pkt 7 zlokalizowanego w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 125/15. W pkt 7 skr´ca
na po∏udniowy zachód i biegnie linià ∏amanà, wzd∏u˝
linii kolejowej, do pkt 8, zlokalizowanego w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 45/6. W pkt 8 skr´ca na
pó∏noc i biegnie do pkt 1, od którego rozpocz´to opis. 

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 52B, który zlokalizowany
jest na przeci´ciu ogrodzenia i pó∏nocnej kraw´dzi
drogi asfaltowej, biegnàcej w kierunku wschód—za-
chód wzd∏u˝ po∏udniowej Êciany hali kabli energetycz-
nych, w kierunku pó∏nocnym przez pkt 53 (punkt gra-

niczny pomi´dzy dzia∏kami: 50, 38, 37), pkt 54 (punkt
graniczny pomi´dzy dzia∏kami: 50, 37, 36), pkt 55
(punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami: 50, 36, 35),
pkt 56 (punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami: 50, 35,
34), pkt 57 (punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami:
50, 34, 33) do pkt 58, zlokalizowanego w pó∏nocnym
naro˝niku dzia∏ki 50. W pkt 58 (naro˝nik ogrodzenia)
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie po ogrodzeniu przez pkt 59 (punkt graniczny
pomi´dzy dzia∏kami: 50, 32 i 51), pkt 60 (punkt granicz-
ny pomi´dzy dzia∏kami: 51, 32 i 52) do pkt 61 (naro˝nik
ogrodzenia). W pkt 61 za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
nym i biegnie po ogrodzeniu przez pkt 62 (punkt gra-
niczny pomi´dzy dzia∏kami: 49, 29 i 32), pkt 63 (punkt
graniczny pomi´dzy dzia∏kami: 49, 29 i 28/3), pkt 64
(punkt graniczny pomi´dzy dzia∏kami: 49, 28/3 i 28/2)
do pkt 65 (naro˝nik ogrodzenia). W pkt 65 za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie po ogro-
dzeniu, wzd∏u˝ ul. Poznaƒskiej przez pkt 66 (punkt gra-
niczny pomi´dzy dzia∏kami: 49, 44/1 i ul. Poznaƒskà),
do pkt 67. Tu skr´ca pod kàtem prostym w kierunku
po∏udniowym i biegnie przez pkt: 68 i 69, wzd∏u˝ za-
chodniej kraw´dzi drogi i jednoczeÊnie wzd∏u˝ za-
chodniej Êciany hali produkcji kabli energetycznych,
do pkt 70, który zlokalizowany jest na pó∏nocnej 
kraw´dzi drogi asfaltowej, biegnàcej w kierunku
wschód—-zachód, wzd∏u˝ po∏udniowej Êciany hali ka-
bli energetycznych. Z pkt 70 biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej
kraw´dzi tej drogi i dochodzi do pkt 52B, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt 71, który zlokalizowany jest
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku hali produkcji 
kabli energetycznych, w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝
zachodniej Êciany hali produkcji kabli energetycznych,
do pkt 72, który zlokalizowany jest na przeci´ciu 
pó∏nocnej kraw´dzi drogi biegnàcej w kierunku
wschód—zachód, równolegle do pó∏nocnej Êciany ha-
li produkcji kabli energetycznych i przed∏u˝enia za-
chodniej Êciany hali. Z pkt 72 biegnie w kierunku
wschodnim przez pkt: 73 i 74, wzd∏u˝ po∏udniowej kra-
w´dzi drogi asfaltowej, do pkt 75, który zlokalizowany
jest na przeci´ciu zachodniej kraw´dzi drogi biegnàcej
wzd∏u˝ wschodniej Êciany magazynu wyrobów goto-
wych i po∏udniowej kraw´dzi drogi biegnàcej w kie-
runku wschód—zachód, równolegle do pó∏nocnej
Êciany hali produkcji kabli energetycznych. Z pkt 75
biegnie w kierunku po∏udniowym, wzd∏u˝ wschodniej
Êciany magazynu wyrobów gotowych, do pkt 76, któ-
ry stanowi po∏udniowo-wschodni naro˝nik tego bu-
dynku, i dalej w kierunku zachodnim do pkt 71, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 44/5, a nast´pnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 2 zlokalizo-
wanego w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
44/23. W pkt 2 skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt 3
zlokalizowanego w po∏udniowo-wschodnim naro˝ni-
ku dzia∏ki 44/25. W pkt 3 skr´ca na zachód do pkt 4, zlo-
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kalizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 44/5, a nast´pnie skr´ca na pó∏noc do pkt 1, od
którego rozpocz´to opis. 

Rejon V

Obr´b Poniatowa, ark. mapy 15

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 4286, znajdujàcego si´
w pó∏nocnym naro˝niku styku dzia∏ek: 429/51, 429/46
i 429/50, w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
pkt 4285 po kraw´˝niku oddzielajàcym drog´ asfalto-
wà i pas zieleni. W pkt 4285 za∏amuje si´ pod kàtem
prostym i biegnie po kraw´˝niku istniejàcego chodni-
ka, w kierunku po∏udniowo-zachodnim, równolegle
do istniejàcej hali produkcyjnej, do pkt 4284. Tu za∏a-
muje si´ pod kàtem prostym i biegnie w linii prostej
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 4283. Tu za∏a-
muje si´ pod kàtem prostym w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ drogi asfaltowej 429/46
oraz równolegle do hali produkcyjnej do pkt 4286, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 4284, znajdujàcego si´ na
granicy dzia∏ek: 429/51 i 429/40, w pó∏nocno-wschod-
niej cz´Êci dzia∏ki 429/52, w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim po istniejàcym kraw´˝niku, do pkt 4265, usy-
tuowanego na granicy dzia∏ek: 429/40 i 429/56.
W pkt 4265 za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim i biegnie w linii prostej
do pkt 4266, wzd∏u˝ istniejàcego chodnika. W pkt 4266
za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim i biegnie w linii prostej wzd∏u˝ drogi
asfaltowej 429/46 do pkt 4283. W pkt 4283 skr´ca pod
kàtem prostym w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie w linii prostej, pomi´dzy dzia∏kami: 429/51
i 429/52, do pkt 4284, od którego rozpocz´to opis.

Rejon VI — Wyszków 

Obszar o powierzchni 16,79 ha przeznaczony pod
du˝e inwestycje okreÊlone w art. 5a ust. 5 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.).

Granica biegnie od pkt 3.1443-1, znajdujàcego si´
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1120/1, gra-
nicà dzia∏ki 5586 w kierunku po∏udniowo-wschodnim
przez pkt: 3.1443-19, -39, -40, -42, -57, -58, -59, -60, -2,
3.1922-1 do pkt 3.1922-5, zlokalizowanego w naro˝ni-
ku dzia∏ki 1122. Dalej biegnie w tym samym kierunku
przez pkt 3.1922-7, znajdujàcy si´ w naro˝niku dzia∏-
ki 1123, nast´pnie przez pkt 3.1922-8, stanowiàcy na-
ro˝nik dzia∏ki 1124, do pkt 3.1922-78 wyznaczajàcego
pó∏nocny naro˝nik dzia∏ki 1120/4. W pkt 3.1922-78
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
przez pkt: 3.1922-79, -80 do pkt 3.1922-81, znajdujàce-
go si´ w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 1120/4. Tu skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim i lekko ∏amiàc si´ w pkt: 3.1922-87, -88 biegnie do

pkt 3.1922-86, stanowiàcego po∏udniowo-wschodni
naro˝nik dzia∏ki 1120/4. W pkt 3.1922-86 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i przechodzàc
przez pkt: 3.1922-89, -90, -91, -92, -93, 3.1924-101, -102,
-103, -104, -105, -106, -107, -108 dochodzi do
pkt 3.1924-110. Na tym odcinku kompleks graniczy
z dzia∏kà 1120/7. W pkt 3.1924-110 skr´ca w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i przechodzàc przez pkt 3.1924-
-109 biegnie do pkt 3.1924-100, gdzie za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 3.1923-53 i dalej, ∏amiàc si´, dochodzi ponownie
do pkt 3.1923-54. W punkcie tym za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ ul. Pu∏tu-
skiej przez pkt: 3.1923-45, -52, -46 do pkt 3.1912-65 wy-
znaczajàcego po∏udniowo-wschodni naro˝nik dzia∏-
ki 1120/1. W pkt 3.1912-65 za∏amuje si´ w kierunku 
pó∏nocno-wschodnim i w linii prostej biegnie do
pkt 3.1443-1, od którego rozpocz´to opis.

Podstrefa Jas∏o 

Powierzchnia podstrefy 47 ha

Rejon I

Obr´b 23 — WARZYCE

Kompleks 1 

Granica biegnie od pkt 1, oznaczonego betono-
wym granicznikiem, zlokalizowanym na dzia∏ce 3239,
na przed∏u˝eniu zachodniej granicy dzia∏ki 3236, na
pó∏nocny wschód do pkt 2, oznaczonego betonowym
granicznikiem, usytuowanym na dzia∏ce 3233. Stàd
biegnie na po∏udnie do pkt 3, oznaczonego betono-
wym granicznikiem, usytuowanym na dzia∏ce 3240,
nast´pnie skr´ca na zachód i biegnie prosto do pkt 4,
usytuowanego na dzia∏ce 2417/13. Dalej biegnie krót-
kim odcinkiem na po∏udnie do pkt 5, gdzie skr´ca na
zachód do pkt 6, oznaczonego betonowym graniczni-
kiem, usytuowanym na ww. dzia∏ce. Z pkt 6 biegnie
prosto na pó∏noc, po zachodniej granicy dzia∏ki 3236,
do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2 

Granica biegnie od pkt 7, oznaczonego betono-
wym granicznikiem, usytuowanym na dzia∏ce 3233,
w linii prostej na wschód do pkt 8, oznaczonego beto-
nowym granicznikiem, usytuowanym na dzia∏ce 3239.
Tu za∏amuje si´ i biegnie na po∏udnie do pkt 9, usytu-
owanego na pó∏nocnej granicy dzia∏ki 3235. Z pkt 9
biegnie na wschód do pkt 10, usytuowanego na prze-
d∏u˝eniu pó∏nocnej granicy dzia∏ki 3235. Z pkt 10 bie-
gnie równolegle do granicy dzia∏ki 3235 prosto do
pkt 11, usytuowanego na po∏udniowej granicy tej
dzia∏ki, gdzie skr´ca na zachód i biegnie do pkt 12,
usytuowanego na granicy dzia∏ki 3235 z dzia∏-
kà 2442/5. Z pkt 12 skr´ca na po∏udnie do pkt 13, ozna-
czonego betonowym granicznikiem, usytuowanym na
dzia∏ce 3230. Z pkt 13 biegnie na wschód do pkt 14,
usytuowanego na dzia∏ce 2417/16 (oko∏o 6,5 m od pó∏-
nocno-zachodniego rogu budynku fabrycznego),
gdzie skr´ca na pó∏noc do pkt 15. Z pkt 15 biegnie na
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wschód do pkt 16, w którym skr´ca na pó∏noc do
pkt 17, stàd znowu skr´ca na wschód i biegnie do
pkt 18, oznaczonego betonowym granicznikiem.
Z pkt 18 biegnie na po∏udnie do pkt 19, usytuowanego
na dzia∏ce 2417/16, skàd skr´ca na zachód i biegnie
równolegle do budynku fabrycznego do pkt 20.
Z pkt 20 biegnie na po∏udnie do pkt 21, usytuowanego
przy po∏udniowo-wschodnim rogu budynku fabrycz-
nego. Z pkt 21 biegnie na zachód, równolegle do bu-
dynku fabrycznego, do pkt 22, usytuowanego 7 m od
po∏udniowo-zachodniego rogu budynku. W pkt 22
skr´ca na po∏udnie i biegnie prosto do pkt 23, usytu-
owanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 3229/2. Z pkt 23 biegnie na po∏udniowy zachód gra-
nicà dzia∏ek: 3229/1, 2392/1 i 3225/2 do pkt 24, usytu-
owanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 3225/2. Z pkt 24 biegnie prosto na pó∏noc, po za-
chodniej granicy dzia∏ek: 3225/2, 3226/2, do pkt 25. Tu
skr´ca na wschód i biegnie do pkt 26, oznaczonego
betonowym granicznikiem, usytuowanym na dzia∏ce
3230. Z pkt 26 biegnie na pó∏noc do pkt 7, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 27, oznaczonego betono-
wym granicznikiem, usytuowanym na dzia∏ce 2417/16,
w linii prostej na wschód do pkt 28, usytuowanego na
dzia∏ce 2417/15. W pkt 28 skr´ca pod kàtem prostym
na po∏udnie i biegnie w linii prostej do pkt 29, usytu-
owanego na dzia∏ce 2417/16, nast´pnie skr´ca pod kà-
tem prostym na zachód i biegnie do pkt 30.
Z pkt 30 biegnie na wschód do pkt 27, od którego roz-
pocz´to opis.

Kompleks 4 

Granica biegnie od pkt 31, oznaczonego betono-
wym granicznikiem, usytuowanym na dzia∏ce 2759,
w linii prostej na wschód przez dzia∏ki: 2759 i 3231 do
pkt 32, oznaczonego betonowym granicznikiem.
W pkt 32 skr´ca na po∏udnie i biegnie prosto do pkt 33,
usytuowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 2649. Z pkt 33 biegnie linià ∏amanà po wschod-
niej granicy dzia∏ki 2558/2 przez pkt: 34 i 35 do pkt 36,
oznaczonego betonowym granicznikiem. W pkt 36
skr´ca na po∏udniowy wschód do pkt 37, oznaczonego
betonowym granicznikiem, stàd biegnie na po∏udnio-
wy zachód prosto do pkt 38, usytuowanego na za-
chodniej granicy dzia∏ki 2680, nast´pnie skr´ca na za-
chód i biegnie do pkt 39, usytuowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 2675. Dalej biegnie na
zachód do pkt 40, usytuowanego w pó∏nocno-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki 2675. W pkt 40 skr´ca na po∏u-
dnie i biegnie po granicy dzia∏ki 2675 do pkt 41, stàd
skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie do pkt 42, usy-
tuowanego przy zachodniej granicy dzia∏ki 2673. Tu
lekko za∏amuje si´ i biegnie do pkt 43, usytuowanego
na dzia∏ce 3231, oznaczonego betonowym graniczni-
kiem. Z pkt 43 biegnie w linii prostej na pó∏noc do
pkt 31, od którego rozpocz´to opis.

Rejon I I  

Obr´b ewidencyjny 4 — Dzielnica Magazynowo-Prze-
mys∏owa

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na
dzia∏ce 35/6, oko∏o 4 m od zachodniej i oko∏o
15,6 m od pó∏nocnej granicy tej dzia∏ki, w kierunku
wschodnim, równolegle do pó∏nocnej Êciany hali fa-
brycznej, do pkt 2, zlokalizowanego na dzia∏ce 35/6
w odleg∏oÊci oko∏o 5,6 m od jej wschodniej granicy.
W pkt 2 skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt 3, zlokali-
zowanego na granicy dzia∏ki 35/6 (w odleg∏oÊci oko∏o
8,7 m od najbli˝szego za∏omu granicy dzia∏ki). W pkt 3
skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie po granicy
dzia∏ki 35/6 do pkt 4, usytuowanego na za∏amaniu gra-
nicy tej dzia∏ki, stàd biegnie na zachód po granicy
dzia∏ki 35/6 do pkt 5, zlokalizowanego oko∏o 4 m od
po∏udniowo-zachodniego naro˝nika tej dzia∏ki. W pkt 5
skr´ca na pó∏noc i biegnie w linii prostej do pkt 1, od
którego rozpocz´to opis. 

Rejon I I I

Obr´b ewidencyjny 14 — Nieg∏owice

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, oznaczonego betono-
wym granicznikiem, po∏o˝onym na dzia∏ce 1062/80,
w linii prostej na wschód do pkt 2, oznaczonego beto-
nowym granicznikiem, po∏o˝onym na dzia∏ce 1062/80,
w pobli˝u pó∏nocno-zachodniego naro˝nika dzia∏ki
1062/25. W pkt 2 skr´ca na po∏udnie i biegnie w linii
prostej do pkt 3, oznaczonego betonowym graniczni-
kiem, usytuowanym na dzia∏ce 1062/80, oko∏o 31 m na
po∏udnie od pó∏nocno-zachodniego naro˝nika dzia∏ki
1062/81, nast´pnie skr´ca na po∏udniowy zachód i bie-
gnie linià prostà do pkt 4, po∏o˝onego na dzia∏ce
1062/80, na przed∏u˝eniu granicy dzia∏ki 1062/17
o 5,7 m. Z pkt 4 biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, po granicy dzia∏ki 1062/80 z dzia∏kà
1062/17, do pkt 5, usytuowanego w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 1062/17, dalej biegnie na
po∏udnie do pkt 6, usytuowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1062/42, stàd skr´ca na
zachód i biegnie po granicy dzia∏ki 1062/42 do pkt 7,
usytuowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 1062/42. Z pkt 7 biegnie na po∏udnie do pkt 8,
usytuowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 1062/42, stàd skr´ca na po∏udniowy zachód
i biegnie do pkt 9. W pkt 9 skr´ca na zachód i biegnie
linià ∏amanà przez pkt: 10, 11, 12 do pkt 13, oznaczone-
go betonowym granicznikiem, po∏o˝onym na dzia∏ce
1062/80, oko∏o 68 m na zachód od pkt 8. Z pkt 13 bie-
gnie w linii prostej na pó∏noc do pkt 1, od którego roz-
pocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 14, po∏o˝onego na dzia∏ce
1062/33 oko∏o 2,7 m od pó∏nocnej granicy dzia∏ki
1062/10 i oko∏o 68 m od pó∏nocno-zachodniego naro˝-
nika dzia∏ki 1062/10, na wschód, równolegle do grani-
cy dzia∏ki 1062/10, do pkt 15, oddalonego o 42,4 m od
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pkt 14. Z pkt 15 biegnie w linii prostej na po∏udnie do
pkt 16, po∏o˝onego na dzia∏ce 1062/10, oznaczonego
betonowym granicznikiem, stàd skr´ca pod kàtem
prostym na zachód do pkt 17, oddalonego o 31 m od
pkt 16. W pkt 17 skr´ca pod kàtem prostym na pó∏noc
i biegnie na odleg∏oÊç 54,2 m do pkt 18, tutaj ponow-
nie za∏amuje si´ pod kàtem prostym na zachód i bie-
gnie do oddalonego o 11,4 m pkt 19. Z pkt 19 biegnie
na pó∏noc do pkt 14, od którego rozpocz´to opis.

Rejon IV — Rymanów

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2 wzd∏u˝ ulicy
Osiedle, nast´pnie w pkt 2 skr´ca na wschód i biegnie
do pkt 3. Od pkt 3 biegnie linià ∏amanà, przez pkt: 4 i 5
do pkt 6; wschodnia granica przebiega do rowu gmin-
nego — dzia∏ka 3464 i biegnie od pkt 6 do pkt 7, nato-
miast po∏udniowa granica przylega do drogi gminnej
3440 biegnàcej ze wschodu na zachód ∏àczàcej si´
z ulicà Osiedle od pkt 7 do pkt 1, od którego rozpocz´-
to opis. 

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2, w którym skr´-
ca na wschód i biegnie wzd∏u˝ ul. Dworskiej do pkt 3.
W pkt 3 skr´ca na po∏udnie i biegnie linià ∏amanà
przez pkt: 4, 5, 6, 7, 8 do pkt 9. W pkt 9 skr´ca na za-
chód i biegnie linià ∏amanà przez pkt: 10, 11 do pkt 1,
od którego rozpocz´to opis. 

Kompleks 3 

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku wschodnim,
linià ∏amanà przez pkt: 2, 3 do pkt 4. W pkt 4 skr´ca na
pó∏noc i biegnie do pkt 5. W pkt 5 skr´ca pod kàtem
prostym na zachód i biegnie do pkt 6, w którym skr´-
ca na po∏udnie i biegnie do pkt 7. W pkt 7 skr´ca na za-
chód i biegnie do pkt 8, w którym skr´ca na pó∏noc
i biegnie do pkt 9. Z pkt 9 biegnie linià ∏amanà poprzez
pkt: 10 i 11 do pkt 12, gdzie skr´ca na pó∏noc do pkt 1,
od którego rozpocz´to opis. 

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2 wzd∏u˝ ul. Dwor-
skiej, w pkt 2 skr´ca na pó∏noc i biegnie do pkt 3.
W pkt 3 skr´ca na po∏udniowy wschód i dochodzi do
pkt 4, a nast´pnie do pkt 5. W pkt 5 zmienia kierunek
na wschodni i biegnie do pkt 6, sàsiadujàcego z ul. Sa-
nockà. Z pkt 6 biegnie w linii prostej do pkt 1, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt 12 przez pkt: 13, 10, 9, 14, 1
do pkt 2. W pkt 2 skr´ca na zachód i biegnie wzd∏u˝
dzia∏ki 3448/2 zachodnià granicà nieruchomoÊci przy-
legajàcej do dzia∏ek: 3439/2 i 3447/2 do pkt 3. Z pkt 3
do pkt 4 biegnie pó∏nocnà granicà nieruchomoÊci sà-
siadujàcej z dzia∏kami: 3443 i 3442 oraz drogà gminnà
3441/8, a tak˝e dzia∏kà 3441/9. Z pkt 4 biegnie linià ∏a-
manà przez pkt: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do pkt 12, od które-
go rozpocz´to opis. 

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt 1 na wschód do pkt 2.
W pkt 2 skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt 3 wzd∏u˝
rowu gminnego 3464. W pkt 3 skr´ca na zachód i bie-
gnie przez pkt: 4, 5, 6, 7 i wzd∏u˝ dzia∏ek: 3439/11,
3439/13 do pkt 8. W pkt 8 skr´ca na pó∏noc i biegnie li-
nià ∏amanà przez pkt: 9, 10, 11, 12 do pkt 1, od którego
rozpocz´to opis. 

Rejon V — Jedlicze

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego przy
skrzy˝owaniu dróg zak∏adowych, w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7 do pkt 8.
W pkt 8 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
przez pkt: 9, 10, 11 do pkt 12. W pkt 12 za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 13. W pkt 13
zmienia kierunek na pó∏nocno-wschodni i biegnie
przez pkt 14 do pkt 15. W pkt 15 skr´ca na wschód
i biegnie w linii prostej do pkt 16. W pkt 16 skr´ca na
po∏udnie i biegnie przez pkt 17 do pkt 18. W pkt 18
zmienia kierunek na po∏udniowo-wschodni i biegnie
do pkt 19. W pkt 19 skr´ca na zachód i biegnie do
pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego po
wschodniej stronie bramy wjazdowej na teren Rafine-
rii Nafty Jedlicze, przez pkt: 2, 3 do pkt 4. W pkt 4 za∏a-
muje si´ w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 5.
Z pkt 5 biegnie w kierunku po∏udniowym do pkt 6,
a nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i bie-
gnie do pkt 7. W pkt 7 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 do pkt 15. W pkt 15 skr´ca na zachód i biegnie
do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.
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