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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 kwietnia 2006 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,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
1 074,11 ha po∏o˝one na terenach miast: Tar-
nobrzeg, Stalowa Wola, Radom, Pionki, Prze-
worsk, Jas∏o oraz gmin: Baranów Sandomier-
ski, Gorzyce, Jas∏o, Jedlicze, Kobierzyce, Maj-
dan Królewski, Nowa D´ba, Nisko, O˝arów
Mazowiecki, Poniatowa, Po∏aniec, Rymanów,
Staszów, Tucz´py i Wyszków, w tym grunty
o powierzchni 296,99 ha przeznaczone na reali-
zacj´ nowych inwestycji, o których mowa
w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 paêdziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
z czego:

1) 16,79 ha po∏o˝onych na terenie gminy Wy-
szków w Podstrefie Radom;

2) 280,20 ha po∏o˝onych na terenie gminy Ko-
bierzyce w Podstrefie Wroc∏aw-Kobierzyce.”;

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

a) w Podstrefie Tarnobrzeg: 

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Powierzchnia podstrefy 139,36 ha”,

— skreÊla si´ opis granic i terenu Rejonu II,

— w Rejonie IV:

— — opis granic i terenu Kompleksu 1 —
gmina Gorzyce otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1 — gmina Gorzyce

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowa-
nego w zachodnim naro˝niku dzia∏ki
1743/527, w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, do pkt 2, a nast´pnie
skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie
w linii prostej do pkt 3. W pkt 3 skr´ca
na pó∏nocny zachód i biegnie do pkt 4,
w którym za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie do pkt 5.
W pkt 5 granica skr´ca na po∏udniowy
wschód i biegnie do pkt 6, a nast´pnie
skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie
do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.”,

———————
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. 

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 58, Nr 32, poz. 277, Nr 171,
poz. 1429 i Nr 200, poz. 1649. 



— — w Kompleksie 2 — Federal-Mogul opis
granic i terenu Cz´Êci 1 otrzymuje
brzmienie:

„Cz´Êç 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowane-
go na granicy dzia∏ek: 1735/1 i 1729/1,
w kierunku wschodnim do pkt 2. W pkt 2
skr´ca na po∏udniowy wschód i biegnie
linià ∏amanà do pkt 3, a nast´pnie skr´-
ca na zachód do pkt 4, dalej biegnie na
po∏udnie do pkt 5, a nast´pnie za∏amuje
si´ na po∏udniowy zachód i biegnie w li-
nii prostej do pkt 6. W pkt 6 granica skr´-
ca na pó∏nocny zachód i biegnie do
pkt 1, od którego rozpocz´to opis.”,

b) w Podstrefie Stalowa Wola:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Powierzchnia podstrefy 241,64 ha”,

— w Rejonie I opis granic i terenu Komplek-
su 13 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 13

Granica biegnie od pkt 608673 na wschód,
pó∏nocnà granicà dzia∏ki 102/37, do
pkt 608674, a nast´pnie, za∏amujàc si´ w kie-
runku po∏udniowym, biegnie wschodnià gra-
nicà tej dzia∏ki przez pkt 608675 do
pkt 608676. W pkt 608676 za∏amuje si´ na za-
chód i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏-
ki 102/37 do pkt 608677, nast´pnie po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki 102/274 do pkt 610512.
W pkt 610512 za∏amuje si´ na pó∏noc i bie-
gnie zachodnià granicà dzia∏ki 102/274 do
pkt 610418, nast´pnie zachodnià granicà
dzia∏ki 102/254 do pkt 610419. W pkt 610419
za∏amuje si´ na wschód i biegnie pó∏nocnà
granicà dzia∏ki 102/254 do pkt 610420, na-
st´pnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki 102/274 do
pkt 608751 i dalej wschodnià granicà dzia∏-
ki 102/274 do pkt 608678, a nast´pnie pó∏-
nocnà granicà dzia∏ki 102/37 przez pkt 608679
do pkt 608673, od którego rozpocz´to opis.”,

— w Rejonie II:

— — opis granic i terenu Kompleksu 3 otrzy-
muje brzmienie:

„Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 12816, zlokalizo-
wanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝-
niku dzia∏ki 1734/17, w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim, linià ∏amanà przez
pkt: 12803, 12802, 12801, 12812, 12815,
12814, 12813, 50039 do pkt 12785.
W pkt 12785 skr´ca na zachód i biegnie
do pkt 50041, a nast´pnie za∏amuje 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 bie-

gnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt: 50001, 50000, 12768 do pkt 12769,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie linià ∏ama-
nà przez pkt 12770 do pkt 12754. Na-
st´pnie skr´ca w kierunku pó∏nocnym
i przez pkt 12805 dochodzi do pkt 12816,
od którego rozpocz´to opis.”,

— — na koƒcu opisu granic i terenu Rejonu II
dodaje si´ opis granic i terenu Kom-
pleksu 4 w brzmieniu: 

„Kompleks 4
Granica biegnie od pkt 45065, zlokalizo-
wanego w pó∏nocno-wschodnim naro˝-
niku dzia∏ki 1751/15, w kierunku po∏u-
dniowym przez pkt 45075 do pkt 45079.
W pkt 45079 skr´ca na po∏udniowy
wschód i biegnie przez pkt 45078 do
pkt 45077, a nast´pnie skr´ca w kie-
runku po∏udniowym do pkt 45076.
W pkt 45076 za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie linià ∏a-
manà przez pkt: 12892, 12893, 12894,
12895, 12896, 12897 do pkt 25270. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie przez pkt: 13126, 13125 do
pkt 13119, a nast´pnie skr´ca na pó∏-
nocny zachód i biegnie przez pkt:
13118, 13148 do pkt 13147. W pkt 13147
skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie
przez pkt: 13146, 13145, 13115, 13114,
13111, 13110 do pkt 8451, a nast´pnie
skr´ca na po∏udniowy wschód i biegnie
linià ∏amanà przez pkt: 8452, 8453 do
pkt 13296. W pkt 13296 skr´ca na po∏u-
dnie i biegnie przez pkt: 13295, 13297
do pkt 25749, a nast´pnie skr´ca na
wschód i biegnie do pkt 47194. Od
pkt 47194 biegnie w kierunku po∏udnio-
wym do pkt 47195. W pkt 47195 grani-
ca skr´ca na wschód i biegnie przez
pkt 25724 do pkt 45065, od którego roz-
pocz´to opis.”,

— w Rejonie III opis granic i terenu Komplek-
su 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1
Granica biegnie od pkt 1, po∏o˝onego przy
ul. Energetyków, w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim po ogrodzeniu trwa∏ym Serwisu Po-
licji do pkt 2, nast´pnie biegnie w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim do pkt 3, gdzie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt 4.
Z pkt 4 biegnie w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim do pkt 5, gdzie skr´ca pod kàtem prostym
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i przez pkt 6
dochodzi do pkt 7. Z pkt 7 granica biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
pkt 8 do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.”,

c) opis granic i terenu Podstrefy Wroc∏aw-Kobie-
rzyce otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Wroc∏aw-Kobierzyce

Powierzchnia podstrefy 281,96 ha
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Rejon I

Kompleks 1

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 powierzchni
280,20 ha

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 2/6,
linià ∏amanà w kierunku pó∏nocnym do pkt 2,
zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝-
niku dzia∏ki 2/6. Z pkt 2 granica biegnie w kie-
runku wschodnim do pkt 3, zlokalizowanego na
za∏amaniu pó∏nocnej granicy dzia∏ki 2/6.
W pkt 3 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt 4, zlokalizowanego
na pó∏nocnej granicy dzia∏ki 2/6, a nast´pnie
biegnie na wschód do pkt 5, zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 2/6.
W pkt 5 skr´ca w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie do pkt 6, zlokalizowanego na pó∏nocnej
granicy dzia∏ki 2/5, a nast´pnie skr´ca na
wschód i biegnie do pkt 7, zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 2/5.
Z pkt 7 biegnie linià ∏amanà wzd∏u˝ drogi Âwid-

nica-Wroc∏aw do pkt 8, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 3.
W pkt 8 skr´ca na pó∏noc i biegnie do pkt 9, le-
˝àcego na zachodniej granicy dzia∏ki 3, gdzie
skr´ca na zachód i biegnie linià ∏amanà do
pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Uwaga: Wewnàtrz Kompleksu 1 jest zlokalizo-
wany Kompleks 2, o powierzchni
1,76 ha, która nie wchodzi w sk∏ad puli,
o której mowa w art. 5a ust. 5 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjal-
nych strefach ekonomicznych. 

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na
wschodniej granicy dzia∏ki 2/32, wzd∏u˝ drogi,
w kierunku po∏udniowym do pkt 2. W pkt 2 gra-
nica skr´ca na zachód i biegnie do pkt 3, a na-
st´pnie za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie do
pkt 4. W pkt 4 granica za∏amuje si´ na wschód
i biegnie do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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