
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 wa∏brzyskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2211 i Nr 257,
poz. 2574 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 278) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
646,5166 ha, po∏o˝one na terenach miast: Wa∏-
brzych, Dzier˝oniów, Kudowa-Zdrój, Wroc∏aw,
Âwidnica, Nowa Ruda, K∏odzko, O∏awa i Strze-
lin oraz gmin: Jelcz-Laskowice, ˚arów i Nysa,
w tym 7,3561 ha po∏o˝onych we Wroc∏awiu —
„Podstrefa Wroc∏aw Obszar Fabryczna Kom-
pleks Nr 3”, 29,9680 ha po∏o˝onych w O∏awie
— „Podstrefa O∏awa” oraz 30,0514 ha po∏o˝o-
nych w Âwidnicy — „Obszar Zawiszów” prze-
znaczonych na realizacj´ nowych inwestycji,
o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych.”;

2) w szczegó∏owym opisie granic i terenu wa∏brzy-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcym
za∏àcznik do rozporzàdzenia, wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

a) opis granic i terenu podstrefy Wa∏brzych otrzy-
muje brzmienie:

„Podstrefa Wa∏brzych

Opisywany obszar zlokalizowany jest w pó∏noc-
nej cz´Êci Wa∏brzycha i obejmuje swym zasi´-
giem nieruchomoÊci po∏o˝one mi´dzy obwod-
nicà m. Wa∏brzycha (ul. Uczniowska), drogà po-
wiatowà z Wa∏brzycha do Âwidnicy przez Pogo-
rza∏´ oraz ul. Orkana.

Teren podzielony jest na 6 kompleksów od-
dzielonych od siebie ul. Stacyjnà i ul. Jachimo-
wicza.

Powierzchnia omawianego terenu wynosi
199,6851 ha. W tym:

Kompleks nr 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 31,4806 ha.

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 40 po∏o˝o-
nego w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki nr 100/8
na granicy z ul. Uczniowskà (dzia∏ka nr 54/13).
Od punktu nr 40 granica kompleksu biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim prawà
stronà ul. Uczniowskiej i przez punkty granicz-
ne nr 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13
dochodzi do punktu nr 14 po∏o˝onego u zbiegu
dzia∏ek nr 101/3 (ul. Uczniowska), nr 101/25
(ul. Stacyjna) i dzia∏ki nr 101/26. Na omawia-
nym odcinku dzia∏ki nr 100/5, 100/8, 101/18,
101/16, 101/27 i 101/26 graniczà z dzia∏kami
nr 54/13, 100/9, 101/15, 101/10 i 101/3. W punk-
cie granicznym nr 14 granica skr´ca w kierunku
zachodnim i prawà stronà ul. Stacyjnej (dzia∏ka
nr 101/25) przez punkty nr 15, 16, 17 i 18 docho-
dzi do punktu nr 19 po∏o˝onego u zbiegu dzia-
∏ek nr 101/25, 64/27 i 101/19. Na opisanym od-
cinku z ul. Stacyjnà graniczà dzia∏ki nr 101/26,
101/27, 101/5, 101/8 i 101/19. Od punktu nr 19
granica kompleksu odchodzi od ul. Stacyjnej
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i przez punkty
nr 20, 21, 22, 23 i 24 mi´dzy dzia∏kami 101/19
i 64/27 dochodzi do punktu nr 25. W punkcie
nr 25 granica za∏amuje si´ pod kàtem ostrym
w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu
nr 26, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i przez punkty nr 27 i 28 dochodzi do
punktu nr 29. Na odcinku od punktu nr 25 przez
punkty nr 26, 27 i 28 do punktu nr 29 granica
biegnie ogrodzeniem trwa∏ym, graniczàc
z dzia∏kà nr 67/3. Dalej biegnie linià prostà,
w kierunku pó∏nocnym przez punkty nr 30, 31,
32, 33, 34 i 35 do punktu nr 36.

Na omawianym odcinku dzia∏ki nr 101/19,
100/6, 100/4, 100/5, 104/1, 102/1 i 103/1 graniczà
z dzia∏kami nr 101/20, 100/7, 104/2, 102/2, 103/2.
Z punktu nr 36 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim do punktu nr 37, gdzie skr´ca
w kierunku pó∏nocnym i przez punkty nr 38, 39
dochodzi do punktu nr 40, od którego rozpocz´-
to opis.
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Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.



Kompleks nr 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 2,6505 ha.

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 42 po∏o˝o-
nego w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki nr 101/29
u zbiegu ul. Stacyjnej i ul. Uczniowskiej. Od
punktu nr 42 granica biegnie w kierunku po∏ud-
niowo-wschodnim prawà stronà ul. Uczniow-
skiej i dochodzi do punktu nr 43 po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr 101/6, 101/13 i dzia∏ki
nr 101/24. W punkcie nr 43 granica skr´ca w kie-
runku zachodnim i dochodzi do ul. Stacyjnej
w punkcie nr 44 po granicy dzia∏ek nr 101/29
i 101/6. Od punktu nr 44 granica biegnie w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim przez punkty nr 45,
46 i 47. W punkcie nr 47 granica skr´ca w kie-
runku wschodnim i przez punkt nr 48 dochodzi
do punktu nr 42, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks nr 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 9,8320 ha.

W sk∏ad kompleksu wchodzà dzia∏ki nr 4/8, 4/12,
5/7, 11/6 i 88 po∏o˝one w obr´bie ewidencyj-
nym nr 8 Poniatów.

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 49 po∏o˝o-
nego w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci dzia∏ki
nr 4/12 na granicy obr´bu nr 8 Poniatów z ob-
r´bem nr 3 Szczawienko. Od punktu nr 49 gra-
nica biegnie linià prostà po granicy mi´dzy wy-
˝ej wymienionymi obr´bami w kierunku
wschodnim i dochodzi do punktu nr 50, po
czym ∏agodnym ∏ukiem skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i przez punkty nr 51, 52 i 53
dochodzi do punktu nr 54 znajdujàcego si´
w ul. Uczniowskiej. Z punktu nr 54 granica bie-
gnie linià ∏amanà, prawà stronà ul. Uczniow-
skiej w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i przez punkty nr 55, 56, 57, 58, 59 i 60 dochodzi
do punktu nr 61. Tu skr´ca w kierunku po∏ud-
niowo-zachodnim i biegnàc kraw´dzià rowu
melioracyjnego (dzia∏ki nr 11/24, 22/14, 29/11)
przez punkty nr 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i 70,
dochodzi do punktu nr 71 w ul. Jachimowicza.
Dalej biegnie pó∏nocnà i wschodnià stronà
ul. Jachimowicza i przez punkty nr 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 i 87
dochodzi do punktu nr 49, od którego rozpocz´-
to opis.

Kompleks nr 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 23,5552 ha.

Dzia∏ki wchodzàce w sk∏ad kompleksu nr 4 po-
∏o˝one sà w obr´bie nr ewidencyjnym 3 Szcza-
wienko i obr´bie nr 8 Poniatów przy ul. Jachi-
mowicza.

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 88 po∏o˝o-
nego u zbiegu granicy dzia∏ki nr 6/7 z ul. Jachi-
mowicza (dzia∏ka nr 5/16) i dzia∏kà nr 6/3. Od

punktu nr 88 granica biegnie w kierunku za-
chodnim i biegnàc pó∏nocnà stronà ul. Jachi-
mowicza przez punkty nr 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, dochodzi do punktu nr 107, który jest punk-
tem wspólnym dla dzia∏ki nr 9/8, 9/14 i ul. Jachi-
mowicza (dzia∏ki nr 9/9 i 9/13). W punkcie nr 107
granica skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i odchodzàc od ul. Jachimowicza, biegnie linià
prostà przez punkty nr 108, 109 i 110 do punktu
nr 111, po∏o˝onego na granicy obr´bu nr 8 Po-
niatów i nr 3 Szczawienko u zbiegu granic dzia-
∏ek nr 6/9 i 6/10 (obr´b nr 8 Poniatów) z dzia∏ka-
mi nr 49/1 i 52/1 (obr´b nr 3 Szczawienko). Na
omawianym odcinku dzia∏ki nr 9/8, 5/11 i 6/9
graniczà z dzia∏kami nr 9/14, 5/12 i 6/10. Z punk-
tu nr 111 granica biegnie w dalszym ciàgu
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i przez punkt
nr 112 dochodzi do punktu nr 113, który jest
punktem wspólnym dla dzia∏ek nr 52/1, 52/2,
48/1 i 49/1. Od punktu nr 113 granica biegnie
w kierunku pó∏nocnym i przez punkty nr 114
i 115 dochodzi do punktu nr 116. Punkt nr 116
jest punktem wspólnym dla dzia∏ek nr 82/3,
83/1, 82/4, 82/2 i 83/2. W punkcie nr 116 granica
skr´ca w kierunku wschodnim i przez punkt
nr 117 dochodzi do punktu nr 118, wspólnego
dla dzia∏ek nr 64/39, 64/40 i 75. Z punktu nr 118
granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim granicà mi´dzy dzia∏kami 75, 64/36
i 64/39 i przez punkt nr 119 dochodzi do punktu
nr 120, gdzie ponownie skr´ca w kierunku
wschodnim i granicà mi´dzy dzia∏kami 64/36
i 6/5 przez punkt nr 121 dochodzi do punktu
nr 122. Na odcinku od punktu nr 120 do punktu
nr 122 granica jest jednoczeÊnie granicà mi´dzy
obr´bem nr 3 Szczawienko i nr 8 Poniatów.
W punkcie nr 122 granica skr´ca w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnàc granicà mi´dzy
dzia∏kami nr 64/36 i 64/37, dochodzi do punktu
nr 123, w którym zmienia kierunek na wschod-
ni i przez punkty nr 124, 125, 126 dochodzi do
punktu nr 127, który jest wspólnym punktem
dla dzia∏ek nr 64/38, 64/33 i 64/34. Od punktu
nr 127 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, pomi´dzy dzia∏kami nr 64/38 ob-
r´b nr 3 Szczawienko i 6/7 obr´b nr 8 Poniatów
a dzia∏kami nr 64/34 obr´b nr 3 Szczawienko
i 6/3 obr´b nr 8 Poniatów i przez punkt nr 128
dochodzi do ul. Jachimowicza w punkcie nr 88,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks nr 5

Powierzchnia kompleksu wynosi 8,4800 ha.

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 129 po∏o˝o-
nego w pó∏nocnym naro˝niku kompleksu (dzia∏-
ka nr 5/9) przy ul. Jachimowicza. Od punktu
nr 129 granica biegnie ∏agodnym ∏ukiem, za-
chodnià stronà ul. Jachimowicza w kierunku po-
∏udniowym i przez punkty nr 130, 131, 132, 133
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dochodzi do punktu nr 134. Tu skr´ca w kierunku
zachodnim i przez punkty nr 135, 136 dochodzi
do punktu nr 137, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i poprzez punkt nr 138
dochodzi do punktu nr 139 w ul. Jachimowicza
(dzia∏ka nr 23/2). Od punktu nr 139 granica bieg-
nie pó∏nocnà stronà ul. Jachimowicza przez
punkty nr 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149 i dochodzi do punktu nr 150 po∏o˝onego
w rozwidleniu ul. Jachimowicza. Z punktu nr 150
granica skr´ca w kierunku pó∏nocnym, a nast´p-
nie wschodnim i biegnàc po∏udniowà stronà 
ul. Jachimowicza przez punkty nr 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, dochodzi do punktu nr 129, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks nr 6

Powierzchnia kompleksu wynosi 123,6868 ha.

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 166 po∏o˝o-
nego u zbiegu pó∏nocnej granicy ul. Jachimo-
wicza z dzia∏kà nr 86. Od punktu nr 166 granica
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim, kra-
w´dzià rowu melioracyjnego (dzia∏ki nr 29/11,
22/14, 11/24) linià ∏amanà przez punkty nr 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
do punktu nr 188. Tu skr´ca ∏agodnym ∏ukiem
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i przez
punkty nr 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208 dochodzi do punktu nr 209, a nast´p-
nie linià prostà biegnie do punktu nr 210. Punkt
nr 210 po∏o˝ony jest u zbiegu granic dzia∏ek
nr 86, 87, 29/15. W punkcie nr 210 granica skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu
nr 211 w ul. Uczniowskiej, a nast´pnie ponow-
nie skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnàc ∏ukiem, po∏udniowà stronà
ul. Uczniowskiej przez punkty graniczne nr 212,
213, 214, dochodzi do punktu nr 215. W punkcie
nr 215 odchodzi od ul. Uczniowskiej i biegnàc
prawà stronà drogi gruntowej nr 9/5 przez
punkt nr 216, dochodzi do punktu granicznego
nr 217. Na odcinku od punktu nr 217 do punktu
nr 218 granica jest jednoczeÊnie granicà mi´dzy
obr´bem nr 8 Poniatów i obr´bem nr 9 Ponia-
tów. Z punktu nr 218 granica biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 219,
gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim i przez punkty nr 270, 271 dochodzi do
punktu nr 272. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 273,
gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i poprzez punkt nr 274 dochodzi do punktu nr
220. W punkcie nr 220 ponownie za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i poprzez
punkty nr 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233 dochodzi do punktu

nr 234 w ul. Uczniowskiej (na tym odcinku gra-
nica biegnie wschodnià cz´Êcià drogi grunto-
wej — dzia∏ka nr 9/8). Od punktu nr 234 granica
nadal biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim, prawà stronà ul. Uczniowskiej i przez
punkty nr 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245 dochodzi do punktu nr 246, po∏o-
˝onego u zbiegu granic dzia∏ki nr 44/1
z ul. Uczniowskà (dzia∏ka nr 44/2) i drogà powia-
towà z Wa∏brzycha do Âwidnicy. W punkcie
nr 246 skr´ca w kierunku zachodnim i przez
punkty nr 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, biegnàc pó∏nocnà stro-
nà drogi powiatowej Wa∏brzych — Âwidnica,
dochodzi do punktu nr 260, po∏o˝onego mi´dzy
dzia∏kà nr 49, 50 i drogà powiatowà Wa∏brzych
— Âwidnica. Z punktu nr 260 granica biegnie li-
nià prostà w kierunku pó∏nocnym przez punkty
nr 261 i 262 do punktu granicznego nr 263.
Punkt nr 263 le˝y u zbiegu granic dzia∏ek nr 39/1
i 21/1 z drogà polnà (dzia∏ki nr 15/1 i 15/2).
W punkcie nr 263 skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i biegnie linià prostà przez punkty
nr 274, 275, 276, 277, 278 do punktu nr 279, b´-
dàcego punktem wspólnym dla dzia∏ki nr 110/1
i dzia∏ek nr 105/1 i 100/4. Stàd biegnie w kierun-
ku wschodnim i przez punkt nr 280 dochodzi do
punktu nr 281, gdzie ponownie skr´ca w kierun-
ku pó∏nocnym i dochodzi do punktu nr 282.
Stàd ponownie biegnie w kierunku wschodnim
i poprzez punkty nr 283 i 284 dochodzi do punk-
tu nr 285, po czym skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i poprzez punkty nr 286 i 287 do-
chodzi do punktu nr 288, wspólnego dla dzia∏ek
nr 101/1, 92/1, 92/2 oraz dzia∏ki nr 101/2.
W punkcie nr 288 za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i poprzez punkt nr 289 dochodzi do
punktu nr 290 le˝àcego na pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 88/4. Od punktu nr 290 granica bieg-
nie linià ∏amanà w kierunku zachodnim, prawà
stronà drogi gruntowej (dzia∏ka nr 88/4) i po-
przez punkty nr 291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 dochodzi do
punktu nr 304. Stàd biegnie w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i poprzez punkt nr 305 dochodzi
do punktu nr 306, gdzie za∏amuje si´ w kierun-
ku wschodnim i biegnàc prawà stronà drogi
gruntowej (dzia∏ka nr 71/4) poprzez punkty
nr 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, dochodzi do punk-
tu nr 322. Z punktu nr 322 granica biegnie do
punktu nr 334, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim i biegnàc pó∏nocnà stronà dzia∏ki
nr 71/4 poprzez punkty nr 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
dochodzi do punktu nr 349. Dalej biegnie linià
prostà w kierunku pó∏nocno-zachodnim przez
punkty nr 350 i 351 i dochodzi do punktu nr 352,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i bie-
gnie pó∏nocnà stronà drogi gruntowej (dzia∏ka
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nr 38/3) przez punkty nr 353, 354, 355, 356, 357
do punktu nr 358. Stàd wraca w kierunku po∏ud-
niowo-wschodnim i poprzez punkty nr 359 
i 360 dochodzi do punktu nr 361, b´dàcego
punktem wspólnym dla dzia∏ki nr 39, 38/3 i 49/1.
Od punktu nr 361 granica biegnie w kierunku
wschodnim i poprzez punkty nr 362, 363, 364,
365, 366 dochodzi do punktu nr 367, wspólnego
dla dzia∏ek nr 47, 9/8 i 46. W punkcie nr 367 gra-
nica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i bieg-
nàc lewà stronà drogi gruntowej (dzia∏ka nr 9/8)
poprzez punkty nr 368, 369, 370, dochodzi do
punktu nr 371, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i biegnie po∏udniowà
stronà dzia∏ek nr 19, 18, 17/1, 23/1 i 23/2 poprzez
punkty nr 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 382 do punktu nr 383. Tu skr´ca w kie-
runku pó∏nocnym i poprzez punkt nr 384 docho-
dzi do punktu nr 385. Stàd biegnie pó∏nocnà
stronà dzia∏ki nr 17/2 poprzez punkty nr 386
i 387 i dochodzi do punktu nr 388, gdzie za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocnym i poprzez punkt 
nr 389 dochodzi do punktu nr 390, wspólnego
dla dzia∏ek nr 87, 2/6 oraz dzia∏ki nr 2/4. W punk-
cie nr 390 granica biegnie w kierunku zachod-
nim do punktu nr 391 po granicy pomi´dzy ob-
r´bami nr 10 Poniatów i nr 8 Poniatów. Z punk-
tu nr 391 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i przez punkty nr 392, 393, 394, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415,
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
436, 437, 438 dochodzi do punktu nr 439, w któ-
rym skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnàc ∏ukiem przez punkty nr 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
453, dochodzi do punktu nr 454. Na odcinku od
punktu nr 391 do punktu nr 454 dzia∏ka nr 86
graniczy z dzia∏kami nr 77/11, 56/3, 55/7 i 29/18.
W punkcie nr 454 granica skr´ca w kierunku za-
chodnim i przez punkty nr 455, 456, 457 docho-
dzi do punktu nr 458, w którym zmienia kieru-
nek na pó∏nocno-zachodni i dochodzi do punk-
tu nr 459 w ul. Jachimowicza. Od punktu
nr 459, biegnàc po∏udniowà stronà ul. Jachimo-
wicza w kierunku wschodnim, a nast´pnie po∏u-
dniowo-wschodnim przez punkty nr 460, 461,
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,
472, 473, dochodzi do dzia∏ki nr 86 w punkcie
nr 474. Stàd biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do punktu nr 166, od którego roz-
pocz´to opis.”,

b) opis granic i terenu podstrefy Âwidnica otrzy-
muje brzmienie:

„Podstrefa Âwidnica

Opisywany teren jest podzielony na dwa obsza-
ry, tj. Metalowców i Zawiszów. Obszar Meta-
lowców jest zlokalizowany we wschodniej cz´-

Êci Âwidnicy, a Zawiszów — w pó∏nocnej. Ob-
szar Metalowców podzielony jest na dwie cz´-
Êci. ¸àczna powierzchnia podstrefy Âwidnica
wynosi 47,5497 ha.

I. Obszar Metalowców

¸àczna powierzchnia tego obszaru wynosi
17,4983 ha. 

Cz´Êç 1 obejmuje dzia∏k´ nr 1/34 po∏o˝onà
w obr´bie ewidencyjnym 0003.

Od punktu nr 1 po∏o˝onego w pó∏nocno-
-wschodniej cz´Êci dzia∏ki nr 1/34 granica strefy
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do
punktu nr 2, a nast´pnie do punktu nr 3. Z punk-
tu nr 3 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym
do punktów nr 4 i 5. W punkcie nr 5 granica
skr´ca w kierunku wschodnim i wraca poprzez
punkt nr 6 do wyjÊciowego punktu granicznego
nr 1, od którego rozpocz´to opis. Powierzchnia
tej cz´Êci wynosi 8,8598 ha.

Cz´Êç 2 obejmuje dzia∏k´ nr 1/12 po∏o˝onà
w obr´bie ewidencyjnym 0003.

Od punktu nr 7 po∏o˝onego w pó∏nocno-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 1/12 granica strefy
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
punktu nr 8, a nast´pnie w kierunku po∏udnio-
wym do punktu nr 9, gdzie za∏amuje si´ pod kà-
tem prostym i biegnie dalej w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim poprzez punkt nr 10 do
punktu nr 11. Od punktu nr 11 granica biegnie
w kierunku po∏udniowo-zachodnim poprzez
punkt nr 12 do punktu nr 13 i dalej w kierunku
zachodnim do punktu nr 14. Od punktu nr 14
granica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i wraca do wyjÊciowego punktu nr 7, od
którego rozpocz´to opis. Powierzchnia tej cz´-
Êci wynosi 8,6385 ha.

II. Obszar Zawiszów

Obszar spe∏niajàcy kryteria 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.)
o pow. 30,0514 ha, obejmujàcy dzia∏k´ nr 16/1
po∏o˝onà w obr´bie 0002 Zawiszów.

Od punktu nr 1, po∏o˝onego w po∏udniowo-za-
chodniej cz´Êci dzia∏ki nr 16/1, granica biegnie
linià ∏amanà w kierunku pó∏nocno-zachodnim
przez punkty nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8.
Z punktu nr 8 granica biegnie w kierunku po∏ud-
niowo-wschodnim przez punkty nr 9 i 10 do
punktu nr 11, nast´pnie za∏amuje si´ na pó∏noc-
ny wschód i dochodzi do punktu nr 12, po czym
skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i przez
punkty nr 13, 14, 15 dochodzi do punktu nr 16.
Przebieg granicy od punktu nr 8 do punktu
nr 16 tworzy enklaw´ w dzia∏ce nr 16/1 nienale-
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˝àcà do obszaru strefy. Z punktu nr 16 granica
biegnie dalej wzd∏u˝ linii kolejowej Nysa — Leg-
nica przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku wschodnim i linià ∏amanà
przez punkty nr 19, 20, 21 i 22 dochodzi do
punktu nr 23. Tu skr´ca w kierunku po∏udnio-
wym i linià prostà dochodzi do punktu nr 24,
gdzie skr´ca pod kàtem prostym w kierunku za-
chodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego
rozpocz´to opis.”,

c) na koƒcu za∏àcznika dodaje si´ opis granic i te-
renu podstrefy Strzelin w brzmieniu:

„Podstrefa Strzelin

Teren podstrefy Strzelin po∏o˝ony jest w obr´-
bie ewidencyjnym Strzelin i obejmuje dzia∏ki
o ∏àcznej powierzchni 14,5404 ha.

Opis granic rozpocz´to od punktu nr 8450AM1,
który po∏o˝ony jest w po∏udniowo-zachodniej
cz´Êci terenu, przy drodze wojewódzkiej nr 395
— dzia∏ka nr 299AM1, obr´b Szczawin i drodze
polnej — dzia∏ka nr 3AM1. Od punktu
nr 8450AM1 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim przez punkt nr 8449AM1 do
punktu nr 8448AM1, w którym za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie do punktu
nr 8447AM1. W punkcie nr 8447AM1 przyjmuje
kierunek pó∏nocno-zachodni i biegnie do punk-
tu nr 8446AM1, który jest po∏o˝ony przy drodze
nr 299AM1, obr´b Szczawin i dzia∏ce nr 1AM1.
Punkty graniczne nr 8450AM1, 8449AM1,
8448AM1, 8447AM1 i 8446AM1 sà po∏o˝one na
granicy pomi´dzy dzia∏kami nr 299AM1, obr´b
Szczawin — droga asfaltowa — kierunek Wro-
c∏aw — Zàbkowice a dzia∏kà nr 2AM1. 
W punkcie nr 8446AM1 granica za∏amuje si´

w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
przez punkty nr 1AM1, 2AM1, 3AM1, 4AM1,
5AM1, 6AM1, 7AM1, 8AM1, 9AM1, 10AM1,
11AM1, 1AM2, 2AM2, 3AM2, 28AM2 i 4AM2 do
punktu nr 17AM2. Wy˝ej opisane punkty stano-
wià granic´ pomi´dzy dzia∏kami nr 1AM1 
i 1AM2 i dzia∏kà nr 2AM1 oraz 2/1AM2. Punkt 
nr 17AM2 przyporzàdkowany jest do granic
dzia∏ek nr 1AM2, 4AM2 i 2/1AM2. W punkcie 
nr 17AM2 granica za∏amuje si´ pod kàtem pro-
stym, biegnàc w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim do punktu nr 29AM2. Punkty nr 17AM2
i 29AM2 stanowià granic´ pomi´dzy dzia∏kà 
nr 4AM2 — droga polna i dzia∏kà nr 2/1AM2.
W punkcie nr 29AM2 granica za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
punktu nr 27AM2, w którym ponownie za∏amu-
je si´ pod kàtem prostym w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 26AM2
do punktu nr 25AM2. Punkty nr 29AM2, 27AM2
i 26AM2 stanowià granic´ pomi´dzy dzia∏kami
nr 2/1AM2 i 2/2AM2. Punkty nr 26AM2 i 25AM2
stanowià granic´ pomi´dzy dzia∏kami nr 3/1AM2
i 3/2AM2. Punkt nr 25AM2 przynale˝ny jest do
dzia∏ek nr 3/1AM2, 3/2AM2 i dzia∏ki nr 6AM2,
która stanowi drog´ polnà. W punkcie nr 25AM2
granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie przez punkty nr 14AM2,
12AM1, 18AM1, 17AM1 i 16AM1, dochodzàc do
punktu wyjÊciowego nr 8450AM1, od którego
rozpocz´to opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-

nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospo-
darki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) 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.
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