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2) szkoleniu i çwiczeniach s∏u˝b granicznych lub
przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych, funkcjonariuszowi delegowanemu do pe∏nienia s∏u˝by
w tym kontyngencie mo˝na, w ramach tego samego delegowania, przed∏u˝yç czas delegowania na
okres niezb´dny do zakoƒczenia szkolenia i çwiczeƒ s∏u˝b granicznych lub przedsi´wzi´ç reprezentacyjnych.

˝y Granicznej z urz´du lub na wniosek dowódcy kontyngentu, a w przypadkach okreÊlonych w § 7
ust. 2 pkt 1 i § 8 ust. 2 pkt 6 równie˝ na wniosek zainteresowanego funkcjonariusza. W sprawach tych stosuje si´ odpowiednio, wydane na podstawie art. 85
ust. 1 pkt 1 ustawy, przepisy dotyczàce trybu post´powania w sprawach wynikajàcych ze stosunku s∏u˝bowego funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.

2. Niezale˝nie od przypadków, o których mowa
w ust. 1, funkcjonariuszowi przed∏u˝a si´ czas trwania
delegowania do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ miesiàc, je˝eli sytuacja w rejonie
dzia∏ania kontyngentu lub wzgl´dy organizacyjne uniemo˝liwiajà terminowy powrót kontyngentu do kraju.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e
upowa˝niç dowódc´ kontyngentu do za∏atwiania w jego imieniu w ustalonym zakresie spraw dotyczàcych
warunków pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie kontyngentu,
w okresie przebywania kontyngentu poza granicami
paƒstwa.

§ 10. 1. Delegowanie funkcjonariusza do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie, odwo∏anie z delegowania oraz
przed∏u˝enie czasu delegowania nast´puje w formie
rozkazu personalnego.

§ 12. 1. Funkcjonariusz, który pe∏ni s∏u˝b´ w kontyngencie, podlega Komendantowi G∏ównemu Stra˝y
Granicznej, dowódcy kontyngentu oraz innym prze∏o˝onym ze sk∏adu kontyngentu, zgodnie z okreÊlonym
dla kontyngentu systemem jego kierowania i dowodzenia.

2. W rozkazie o delegowaniu okreÊla si´ cel skierowania kontyngentu do pe∏nienia s∏u˝by, w którym nast´puje delegowanie, obszar i czas delegowania, stanowisko wyznaczone funkcjonariuszowi w kontyngencie,
a tak˝e inne rozstrzygni´cia, je˝eli sà istotne dla ustalenia warunków pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie kontyngentu.
3. W rozkazie o odwo∏aniu z delegowania okreÊla
si´ dat´ odwo∏ania z delegowania, termin rozliczenia
si´ z wyposa˝enia wydanego w zwiàzku z pe∏nieniem
s∏u˝by w kontyngencie, dat´ podj´cia przez funkcjonariusza s∏u˝by w jednostce organizacyjnej Stra˝y Granicznej, a tak˝e inne rozstrzygni´cia, je˝eli wynikajà
z warunków pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie kontyngentu.
4. W rozkazie o przed∏u˝eniu czasu delegowania
okreÊla si´ przyczyny przed∏u˝enia czasu delegowania
oraz okres, na jaki nast´puje przed∏u˝enie, a tak˝e inne rozstrzygni´cia, je˝eli sà istotne dla ustalenia warunków pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie kontyngentu
w okresie przed∏u˝enia czasu delegowania.
5. Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e dotyczyç grupy funkcjonariuszy delegowanych
do pe∏nienia s∏u˝by w tym samym kontyngencie.

2. Podczas wykonywania zadaƒ okreÊlonych dla
kontyngentu funkcjonariusz mo˝e podlegaç równie˝
prze∏o˝onemu okreÊlonemu przez organ organizacji
mi´dzynarodowej, któremu kontyngent zosta∏ podporzàdkowany.
§ 13. 1. Dowódca kontyngentu organizuje s∏u˝b´
w kontyngencie w sposób umo˝liwiajàcy w∏aÊciwà realizacj´ zadaƒ na∏o˝onych na kontyngent oraz zapewniajàcy funkcjonariuszom niezb´dny wypoczynek.
2. Warunki s∏u˝by w kontyngencie, a w szczególnoÊci rozk∏ad czasu s∏u˝by, zakres obowiàzków
i uprawnieƒ na poszczególnych stanowiskach w kontyngencie oraz warunki zakwaterowania funkcjonariuszy powinny zapewniaç prawid∏owe, godne i w miar´
mo˝liwoÊci bezpieczne wykonywanie czynnoÊci s∏u˝bowych.
3. S∏u˝ba w sk∏adzie kontyngentu mo˝e byç pe∏niona w systemie skoszarowanym.
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 11. 1. Rozkazy personalne w sprawach, o których
mowa w § 10 ust. 1, wydaje Komendant G∏ówny Stra-
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach

ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840,
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.
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§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie katowickiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2251 oraz
z 2005 r. Nr 32, poz. 269, Nr 129, poz. 1078 i Nr 186,
poz. 1550) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
1155,3857 ha, po∏o˝one na terenach miast:
Bielsko-Bia∏a, Cz´stochowa, Dàbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrz´bie-Zdrój, Katowice, Rybnik, Siemianowice Âlàskie, Sosnowiec, Tychy,
Zabrze i ˚ory oraz gmin: Bieruƒ, Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Godów,
Paw∏owice, Siewierz i S∏awków, w tym grunty
o powierzchni 30,3207 ha przeznaczone na realizacj´ nowych inwestycji, o których mowa
w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 paêdziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
po∏o˝one w Bieruniu — w Podstrefie Tyskiej,
w Obszarze II Bieruƒ.”;
2) w szczegó∏owym opisie granic i terenu katowickiej
specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia, wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
a) w Podstrefie Tyskiej:
— w Obszarze I:
— — „Obszar Po∏udniowy
brzmienie:

2”

otrzymuje

„ „Obszar Po∏udniowy 2” — obr´b ewidencyjny Urbanowice
Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim po punktach nr 2—5
po
pó∏nocnej
granicy
dzia∏ki
nr 1254/120 do punktu nr 6, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym,
i biegnie przez dzia∏k´ nr 1254/120 do
punktu nr 7. Nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie przez
dzia∏k´ nr 1254/120 do punktu nr 8. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki
nr 623/0130 do punktu nr 9, a nast´pnie
pó∏nocno-zachodnià
i
pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ki nr 623/0130
przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie po punktach
nr 12—14 pó∏nocno-zachodnià granicà
dzia∏ek nr: 626/39 i 627/39 do punktu nr
15 i dalej po punktach nr 16—25 pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 627/39, pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ek nr:
587/44 i 589/34, wschodnià i pó∏nocnà
granicà dzia∏ki nr 589/34 do punktu nr
26. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie wschodnià granicà
dzia∏ek nr: 589/34 i 541/34 do punktu nr
27, a nast´pnie skr´ca na zachód i biegnie przez punkty nr: 28 i 29 do punktu
nr 30 po∏udniowà granicà dzia∏ki nr
541/34. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie po granicy dzia∏ki nr
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541/34 do punktu nr 31, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie po granicy dzia∏ki nr 587/44 do
punktu nr 32, w którym za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym, i biegnie po
wschodniej granicy dzia∏ki nr 621/34 do
punktu nr 33. Dalej biegnie w kierunku
zachodnim, przez punkty nr 34—36,
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr:
621/34, 627/39, 623/0130 oraz wschodniej i po∏udniowej granicy dzia∏ki
nr 1254/120, do punktu nr 37. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie
zachodnià
granicà
dzia∏ki
nr 1254/120 do punktu nr 1, od którego
rozpocz´to opis.”,
— — na koƒcu opisu granic i terenu Obszaru I dodaje si´ opis granic i terenu
„ul. Murarskiej” w brzmieniu:
„ „ul. Murarska” — obr´b ewidencyjny Wilkowyje
Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku
po∏udniowo-wschodnim
do
punktu nr 2 po granicy dzia∏ki
nr 1329/23. Tu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i biegnie po
granicy dzia∏ki nr 1329/23 do punktu nr
3, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim i biegnie linià prostà, przecinajàc dzia∏k´ nr 1329/23, do punktu
nr 4. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie granicà
dzia∏ki nr 1329/23 do punktu nr 1, od
którego opis rozpocz´to.”,
— Obszar II otrzymuje brzmienie:
„Obszar II
Obr´b ewidencyjny Bieruƒ Stary 9
(k.m. 11)
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 30,3207 ha
Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku
wschodnim, wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ek nr: 145/30 i 147/51 do punktu nr 2, nast´pnie skr´ca w kierunku pó∏nocnym i wzd∏u˝
zachodniej granicy dzia∏ki nr 382/53 biegnie
do punktu nr 3. Tu za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie po pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 380/51 przez punkty nr: 4 i 5 do
punktu nr 6. W punktach nr: 6 i 7 przecina
dzia∏k´ nr 354/72, i biegnàc po pó∏nocno-zachodniej granicy dzia∏ki nr 284/56, dochodzi
do punktu nr 8. Dalej biegnie przez punkty nr:
9 i 10, pó∏nocno-wschodnià granicà dzia∏ek
nr: 105/56, 104/56, 103/56, 102/56, 236/56
i 83/56 do punktu nr 11. W punkcie nr 11 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ek nr:
83/56, 234/56 i 91/56 przez punkt nr 12 do

Dziennik Ustaw Nr 118

— 6116 —

punktu nr 13. W punktach nr: 13 i 14 przekracza dzia∏k´ nr 97/23, nast´pnie biegnie
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ek nr: 92/23
i 93/23 do punktu nr 15, w którym skr´ca
w kierunku zachodnim, i po po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 93/23 przez punkt nr 16 dochodzi do punktu nr 17. W punkcie nr 17 skr´ca
w kierunku pó∏nocnym, i dalej biegnie przez
punkty nr: 18 i 19, przecinajàc dzia∏k´
nr 97/23, do punktu nr 20, gdzie za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie
przez punkty nr: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 i 32, przecinajàc kolejno dzia∏ki nr:
84/56, 235/56, 354/72, 109/24, 228/27, 620/35,
245/30, 246/30, 227/24, 576/30 i 153/33 do
punktu nr 32. W punkcie nr 32 skr´ca w kierunku po∏udniowym i biegnie przez punkty
nr: 33, 34, przecinajàc kolejno dzia∏ki
nr: 153/33 i 595/32, do punktu nr 35. Nast´pnie biegnie wzd∏u˝ wschodniej i po∏udniowo-wschodniej granicy dzia∏ki nr 619/35 przez
punkt nr 36 do punktu nr 37. Tu skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie wzd∏u˝
po∏udniowo-zachodnich granic dzia∏ek nr:
562/59 i 595/32, przez punkty nr 38 i 39, nast´pnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ek nr: 530/34,
564/59, 566/59, a nast´pnie wzd∏u˝ granicy
dzia∏ek nr: 153/33, 154/33, 567/59, 538/34,
539/33, 569/59, 576/30 i 598/51 przez punkty
nr: 40, 41, 42, 43, 44 i 45 do punktu nr 1, od
którego rozpocz´to opis.
Obr´b ewidencyjny Bieruƒ Stary
(k.m. 11)
Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku
pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 619/35, nast´pnie biegnie przez punkty
nr: 3, 4, przecinajàc dzia∏ki nr 595/32 i 153/33,
do punktu nr 5. W punkcie nr 5 skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez
punkty nr: 6 i 7, przekraczajàc dzia∏k´
nr 576/30. Dalej biegnie przez punkty nr: 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, przecinajàc kolejno
dzia∏ki nr: 227/24, 246/30, 245/30, 620/35,
228/27, 109/24, 354/72, 235/56, 84/56 i 85/56,
do punktu nr 17. Tu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym i biegnie przez punkty nr: 18
i 19, przecinajàc dzia∏k´ nr 97/23, do punktu
nr 20. W punkcie nr 20 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 21,
22, 23, 24, przecinajàc kolejno dzia∏ki nr:
354/72, 109/24, 229/28 i ponownie dzia∏k´
nr 109/24, do punktu nr 25. W punkcie nr 25
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie po po∏udniowo-wschodniej
granicy dzia∏ki nr 620/35 do punktu nr 1, od
którego rozpocz´to opis.”,
— na koƒcu opisu granic i terenu Podstrefy Tyskiej dodaje si´ opis granic i terenu Obszaru III w brzmieniu:
„Obszar III
„ul. Uniwersytecka — Katowice” —
obr´b ewidencyjny Bogucice-Zawodzie (k.m. 40)
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Granica biegnie od punktu nr 1, b´dàcego
po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem stycznym z dzia∏kami nr: 3/106 i 3/22, linià prostà
w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 2. Tu za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 3/106 do punktu
nr 3, nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki
nr 3/107 do punktu nr 4 i dalej w kierunku
pó∏nocno-zachodnim, linià ∏amanà, przez
punkty nr: 5, 6, 7 wzd∏u˝ granicy dzia∏ek nr:
3/108 i 3/109 do punktu nr 8. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i przez
punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 10. Dalej
biegnie linià prostà do punktu nr 12, b´dàcego po∏udniowo-zachodnim naro˝nikiem
dzia∏ki nr 3/61. Nast´pnie biegnie w kierunku
po∏udniowym do punktu nr 19 stycznego
z dzia∏kà nr 15. W punkcie nr 19 za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 18 i 17 stanowiàce naro˝nik dzia∏ek nr:
3/58, 3/59 do punktu nr 16 b´dàcego po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki
nr 3/60 z dzia∏kà nr 3/22. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝
granicy dzia∏ki nr 3/60, do punktu nr 15 stycznego z dzia∏kà nr 3/61, a nast´pnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ dzia∏ki nr 3/22 do
punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis.”,

b) w Podstrefie Gliwickiej opis granic i terenu Obszaru Zabrze otrzymuje brzmienie:
„Obszar Zabrze
Kompleks „Grzybowice” — miasto Zabrze, dzielnica Grzybowice, obr´b Grzybowice k.m. 5, sk∏adajàcy si´ z dzia∏ek
nr: 314/4, 315/4, 275/5, 277/22, 272/4,
276/5, 278/22, 271/4, 274/4
Granica biegnie od punktu nr 16, zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 271/4, na wschód, wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ek nr: 271/4, 272/4, 314/4, 274/4 przez punkty nr: 17, 47, 18, 81, 82, 190, 20, 98, 99, 100, 19 do
punktu nr 20 zlokalizowanego w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 274/4. Tu za∏amuje si´ na po∏udnie i wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 274/4, przez punkty nr: 13, 10, 7, dochodzi do punktu nr 3, zlokalizowanego w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 274/4.
Tu za∏amuje si´ na zachód i biegnie przez punkty nr: 2, 1, 7, 13, 87, 122, 125, 10, 14, 84, 5, 4, 3,
83, 56 i 2, wzd∏u˝ po∏udniowych granic dzia∏ek
nr: 274/4, 314/4, 315/4, 277/22, 275/5, 276/5,
272/4, 271/4, do punktu nr 21 zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr
271/4. Nast´pnie skr´ca na pó∏noc i przez punkty nr: 77, 126, 14 i 15 dochodzi do punktu nr 16
zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 271/4, od którego rozpocz´to opis.
Kompleks „Maciejów” — Miasto Zabrze,
dzielnica Maciejów, obr´b Maciejów
k.m. 1, sk∏adajàcy si´ z dzia∏ek nr:
2859/230, 2871/217, 2873/247, 2867/232,
2869/232, 2861/247, 2863/233
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Granica biegnie od punktu nr 127, usytuowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr
2861/247, w kierunku wschodnim, wzd∏u˝ granicy dzia∏ek nr: 2861/247 i 2863/233, przez punkty
nr: 126, 125, 124 i 123 do pó∏nocno-wschodniego naro˝nika dzia∏ki nr 2863/233, który stanowi
punkt nr 122. W tym punkcie granica za∏amuje
si´ na po∏udnie w kierunku drogi krajowej nr 88
i biegnie wzd∏u˝ granic dzia∏ek nr: 2863/233
i 2867/232 przez punkty nr: 549 i 548 w odleg∏oÊci 4 m od hali produkcyjnej do punktu nr 547,
b´dàcego po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem
dzia∏ki nr 2867/232. Od tego punktu granica biegnie linià ∏amanà na zachód, z zachowaniem
4 m odleg∏oÊci od najbardziej wysuni´tej cz´Êci
przyziemia zabudowaƒ strefy. Granica jest tu
niewidoczna na gruncie, przebiega wzd∏u˝ granic dzia∏ek nr: 2869/232, 2873/247, 2859/230,
2871/217 przez punkty nr: 546, 545, 544, 543,
542, 541, 540, 539, 538, 537, 536 i 535 do punktu nr 534, stanowiàcego po∏udniowo-zachodni
naro˝nik dzia∏ki nr 2871/217. W tym punkcie granica za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie wzd∏u˝
dzia∏ek nr: 2871/217, 2873/247, 2861/247, przez
punkty nr: 531, 533, 532, 530, 529, z zachowaniem 4-metrowego odst´pu od zabudowaƒ, do
punktu nr 127, od którego rozpocz´to opis.”,
c) w Podstrefie Jastrz´bsko-˚orskiej:
— teren ˚ory otrzymuje brzmienie:
„Pole Warszowice — gmina ˚ory, obr´b Baranowice, k.m. 1 i 2 gmina Paw∏owice, obr´b
Warszowice, k.m. 2.
Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego na pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 1127/55, w kierunku po∏udniowym
w linii prostej przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4 wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 1022/32. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 42 do
punktu nr 43, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ek nr: 768/54 i 769/54. Dalej w kierunku
po∏udniowym dochodzi do punktu nr 6
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 658/56,
po czym skr´ca na po∏udnie i linià ∏amanà
biegnie przez punkty nr: 7, 8, 9, 10, 11 do
punktu nr 12 wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ek nr: 658/56, 659/56 i 819/76. Od punktu
nr 12, usytuowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 819/76, biegnie na
wschód linià ∏amanà przez punkty nr: 13, 14,
15, 16, 17 do punktu nr 18, wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr: 818/76, 821/76, 823/76
i 825/77. W punkcie nr 18, stanowiàcym po∏udniowy naro˝nik dzia∏ki nr 825/77, za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim, biegnàc po∏udniowo-wschodnià granicà tej
dzia∏ki do punktu nr 19, a dalej do punktów
nr: 91, 92 i 93 wyznaczajàcych granic´ po∏udniowà cz´Êci dzia∏ki powsta∏ej z wydzielenia
geodezyjnego dzia∏ki nr 1438/93. Od punktu
nr 93 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 1438/93
do punktu nr 94, który jest pó∏nocno-wschod-
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nim naro˝nikiem dzia∏ki nr 1438/93. Od punktu nr 94 granica biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 1438/93 do punktu nr 95, który jest pó∏nocno-zachodnim
naro˝nikiem
dzia∏ki
nr 1438/93. Od punktu nr 95 granica biegnie
do punktu nr 20, który jest po∏udniowo-wschodnim
wierzcho∏kiem
dzia∏ki
nr 1425/56. Od punktu nr 20 granica biegnie
wzd∏u˝ wschodnich granic dzia∏ek nr:
1425/56, 1424/56 i 1423/56 do punktu nr 21.
W punkcie nr 21, stanowiàcym jednoczeÊnie
po∏udniowo-zachodni
naro˝nik
dzia∏ki
nr 1421/56, granica ulega za∏amaniu w kierunku wschodnim do punktu nr 96, po czym
skr´ca na po∏udnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 1471/93 do punktu nr 97, który
jest po∏udniowo-zachodnim naro˝nikiem
dzia∏ki nr 1471/93, dalej biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy tej dzia∏ki w kierunku
wschodnim do punktu nr 98, który jest po∏udniowo-wschodnim
naro˝nikiem
dzia∏ki
nr 1471/93. Od punktu nr 98 granica biegnie
w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki nr 1471/93 do punktu nr 99.
W punkcie nr 99 granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do
punktu nr 100, który jest pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 1471/93. Od punktu nr 100 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu nr 26. Punkt nr 26
stanowi jednoczeÊnie punkt graniczny mi´dzy gminà Paw∏owice i miastem ˚ory. Od
punktu nr 26 granica biegnie w linii prostej
do pó∏nocno-wschodniego naro˝nika dzia∏ki
nr 1051/137 oznaczonego punktem nr 44,
a nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie linià ∏amanà przez punkty nr:
45, 46, 47, 48, 49 i 50 wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 1051/137. Od punktu nr 50
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ek nr:
993/137 i 1047/137 biegnie linià prostà przez
punkty nr: 51, 52 i 53 do punktu nr 54. Od
punktu nr 54 granica biegnie w linii prostej
do pó∏nocno-wschodniego wierzcho∏ka dzia∏ki nr 1042/137 oznaczonego jako punkt nr 81,
nast´pnie za∏amuje si´ na zachód i biegnie
wzd∏u˝ ulicy Pukowca linià ∏amanà przez
punkt nr 82 do punktu nr 83. W punkcie nr 83,
usytuowanym w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki nr 1040/137, za∏amuje si´ na po∏udniowy
wschód i biegnie do punktu nr 56, nast´pnie
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do punktu nr 57, wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 1043/137, i dalej do punktu nr 88,
wzd∏u˝
zachodniej
granicy
dzia∏ki
nr 1047/137. Tu skr´ca w kierunku zachodnim
i biegnie linià prostà do punktu nr 61. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i dochodzi do punktu nr 60, który jest pó∏nocno-wschodnim
naro˝nikiem
dzia∏ki
nr 1078/137. W punkcie nr 60 za∏amuje si´ na
zachód i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 1078/137 i granicy powsta∏ej z wy-
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dzielenia cz´Êci dzia∏ki nr 733/137 przez punkt
nr 89 po∏o˝ony w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 1078/137 do punktu nr 101.
W punkcie nr 101 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
punktu nr 102 po∏o˝onego na po∏udniowej
granicy dzia∏ki nr 987/135 powsta∏ego w wyniku wydzielenia cz´Êci dzia∏ki nr 988/135.
W punkcie nr 102 granica skr´ca na po∏udnie
i linià prostà biegnie do punktu nr 103 po∏o˝onego na zachodniej granicy dzia∏ki nr
988/135. W punkcie nr 103 granica za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i linià
prostà biegnie do punktu nr 85 po∏o˝onego
w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki nr 1025/137.
W punkcie nr 85 granica skr´ca na po∏udniowy zachód, biegnàc linià ∏amanà ∏àczàcà
punkty graniczne nr: 86, 87 i 68 wzd∏u˝ zachodnich granic dzia∏ek nr: 1025/137
i 1085/46. W punkcie nr 68 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie w linii prostej
przez punkty nr: 69 i 70 do punktu nr 71. Granica mi´dzy punktami nr: 68, 69, 70, 71 przebiega wzd∏u˝ pó∏nocnej strony dzia∏ki nr
1095/83. W punkcie nr 71 skr´ca lekko na po∏udniowy zachód i biegnie w linii prostej
przez punkty nr: 72, 73, 74, 75, 76, 77 do
punktu nr 78, wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ek nr: 1095/83 i 1097/83. W punkcie nr 78
usytuowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 1097/83 za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie linià ∏amanà przez punkty nr:
79, 80 do punktu nr 1, od którego rozpocz´to
opis.”,
— na koƒcu opisu granic i terenu Podstrefy Jastrz´bsko-˚orskiej dodaje si´ opis granic i terenu
jednostki
„Czechowice-Dziedzice”
w brzmieniu:
„Czechowice-Dziedzice
Obszar S∏owackiego — obr´b Czechowice, k.m. 5 i 6
Granica biegnie od punktu nr 1, po∏o˝onego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 3788/1028, w kierunku pó∏nocnym przez
punkty nr: 2 i 3 do jej pó∏nocno-zachodniego
naro˝nika, oznaczonego punktem nr 4.
W punkcie nr 4 skr´ca w kierunku wschodnim
i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 3788/1028
do jej pó∏nocno-wschodniego naro˝nika, oznaczonego jako punkt nr 5. W punkcie nr 5 granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki
nr 3788/1029 przez punkt nr 6 do punktu nr 7,
stanowiàcego pó∏nocno-zachodni naro˝nik tej
dzia∏ki. W punkcie nr 7 granica za∏amuje si´
w kierunku wschodnim, biegnàc pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 3788/1029 do punktu nr 8. Od
punktu nr 8 granica biegnie linià ∏amanà
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 3788/1030
przez punkty nr: 9, 10 do punktu nr 11. Od
punktu nr 11 granica skr´ca w kierunku zachodnim do punktu nr 12. Od punktu nr 12 biegnie linià prostà w kierunku pó∏nocnym,
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wzd∏u˝
zachodniej
granicy
dzia∏ki
nr 3788/1030, przez punkt nr 13 do punktu
nr 14, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 3788/1030. W punkcie nr 14 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie
pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 3788/1030 przez
punkty nr: 15, 16, 17 do punktu nr 18, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym do punktu
nr 19. Od punktu nr 19 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 20, b´dàcego
pó∏nocno-zachodnim
naro˝nikiem
dzia∏ki
nr 3788/1031. Od punktu nr 20 granica biegnie
pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 3788/1031 przez
punkty nr: 21 i 22 do punktu nr 23, stanowiàcego pó∏nocno-wschodni naro˝nik dzia∏ki
nr 3788/1031. Od punktu nr 23 granica biegnie
pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 3788/962 przez
punkty nr: 24, 25, 26, 27, 28 do punktu nr 29.
W punkcie nr 29 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie do punktu nr 30,
a nast´pnie w kierunku wschodnim przez
punkty nr: 31 i 32 do punktu nr 33, b´dàcego
pó∏nocno-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki
nr 3788/962, nast´pnie biegnie wschodnià granicà dzia∏ki nr 3788/962 do punktu nr 34, stanowiàcego po∏udniowo-wschodni naro˝nik tej
dzia∏ki. W punkcie nr 34 skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki
nr 3788/962 do punktu nr 35, b´dàcego po∏udniowo-zachodnim naro˝nikiem tej dzia∏ki. Od
punktu nr 35 granica biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 3788/1031 do punktu nr 36.
W punkcie nr 36 granica skr´ca w kierunku po∏udniowym do punktu nr 37, b´dàcego po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr
3188/1031. Od punktu nr 37 granica biegnie
wschodnià granicà dzia∏ki nr 3788/1001 przez
punkt nr 38 do punktu nr 39, b´dàcego po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem tej dzia∏ki.
W punkcie nr 39 skr´ca w kierunku zachodnim
do punktu nr 40, a nast´pnie biegnie w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 41, który jest po∏udniowo-wschodnim
naro˝nikiem
dzia∏ki
nr 3188/1030. Od punktu nr 41 granica biegnie
po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 3788/1030 przez
punkt nr 42 do punktu nr 43, stanowiàcego po∏udniowo-zachodni naro˝nik tej dzia∏ki. Od
punktu nr 43 granica biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 3788/1029 przez punkt nr 44 do
punktu nr 45, który jest po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 3788/1028. Od
punktu nr 45 granica biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 3788/1028 przez punkty nr: 46
i 47 do punktu nr 1, od którego rozpocz´to
opis.”,

d) w Podstrefie Sosnowiecko-Dàbrowskiej w opisie granic i terenu Obszaru Cz´stochowa dodaje
si´ na koƒcu opis granic i terenu Obszarów: przy
ul. Rolniczej i przy ul. Legionów, w brzmieniu:
„Obszar przy ul. Rolniczej, miasto Cz´stochowa, obr´b ewidencyjny nr 24.
W sk∏ad obszaru wchodzà dzia∏ki nr:
254, 256, 188, 192
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Granica biegnie od punktu nr 1, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 256,
w kierunku wschodnim do punktu nr 2, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym, i biegnie
do punktu nr 3. Dalej granica biegnie wschodnià
granicà dzia∏ki nr 254 przez punkty nr: 4, 5 do
punktu nr 6, gdzie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 7. Dalej granica biegnie w kierunku po∏udniowym do punktu
nr 8 i dalej w kierunku zachodnim do punktu
nr 9, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym, i biegnie przez punkt nr 10 do punktu
nr 11, b´dàcego po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 188. Z punktu nr 11 biegnie
w kierunku zachodnim przez punkty nr: 12, 13,
14 do punktu nr 15, b´dàcego po∏udniowo-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 192. W punkcie
nr 15 granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie przez punkty nr: 16, 17, 18 do
punktu nr 19, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim, i biegnie do punktu nr 20. Z punktu
nr 20 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis.
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W sk∏ad obszaru wchodzà dzia∏ki nr: 19,
22, 23
Granica biegnie od punktu nr 1, b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 22,
w kierunku wschodnim po pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 22, przez punkt nr 2 do punktu nr 3, b´dàcego pó∏nocno-wschodnim naro˝nikiem
dzia∏ki nr 22. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie do punktu nr 4. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu
nr 5, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym, i biegnie do punktu nr 6, b´dàcego po∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 23.
Z punktu nr 6 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7, nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie linià
∏amanà po zachodniej granicy dzia∏ek nr: 23, 19
i 22, przez punkty nr: 8, 9, 10, 11 do punktu nr 1,
od którego rozpocz´to opis.”.

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

Obszar przy ul. Legionów, miasto Cz´stochowa, obr´b ewidencyjny nr 194.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2006 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie krakowskiej 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 krakowskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 220, poz. 2232 oraz
z 2005 r. Nr 32, poz. 270, Nr 129, poz. 1079 i Nr 182,
poz. 1529) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
———————
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. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
264,48 ha po∏o˝one na terenach miast: Kraków,
Krosno i Tarnów oraz gmin: Niepo∏omice i Zabierzów, w tym 140,21 ha po∏o˝onych w gminie
Niepo∏omice przeznaczonych na realizacj´ nowych 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 krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcy za∏àcznik
do rozporzàdzenia, otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

