
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 Kostrzyƒsko-S∏ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 222,
poz. 2252, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
806,8933 ha po∏o˝one na terenach miast: Go-
rzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrà,
Nowa Sól, Poznaƒ i Zielona Góra oraz gmin:
Barlinek, Bytom Odrzaƒski, Chodzie˝, Czer-
wieƒsk, Goleniów, Gubin, Karlino, Mi´dzy-
rzecz, Police, S∏ubice, Swarz´dz i Zielona Góra,
w tym grunty o powierzchni 284,4617 ha prze-
znaczone na realizacj´ nowych inwestycji,
o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych, z czego: 

1) 33,7545 ha po∏o˝onych na terenie gminy
Barlinek w Podstrefie Barlinek;

2) 16,2694 ha po∏o˝onych na terenie gminy
Chodzie˝ w Podstrefie Chodzie˝;

3) 34,7201 ha po∏o˝onych na terenie gminy
Karlino w Podstrefie Karlino;

4) 25,4143 ha po∏o˝onych na terenie miasta
Kostrzyn nad Odrà w Podstrefie Kostrzyn;

5) 0,8064 ha po∏o˝onych na terenie miasta No-
wa Sól w Podstrefie Nowa Sól;

6) 43,7550 ha po∏o˝onych na terenie miasta
Poznaƒ w Podstrefie Poznaƒ;

7) 13,6711 ha po∏o˝onych na terenie gminy
S∏ubice w Podstrefie S∏ubice; 

8) 79,9138 ha po∏o˝onych na terenie gminy
Swarz´dz w Podstrefie Swarz´dz;

9) 36,1571 ha po∏o˝onych na terenie miasta
Zielona Góra i gminy Zielona Góra w Pod-
strefie Zielona Góra.”;

2) w szczegó∏owym opisie granic i terenu Kostrzyƒ-
sko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia, wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany: 

a) w Podstrefie Kostrzyn:

— w Kompleksie nr 2 opis granic i terenu cz´-
Êci 2A otrzymuje brzmienie: 

„Cz´Êç 2A

Granica biegnie od punktu nr 1-2228 w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim przez punkt
nr 1-260 do punktu nr 1-259. Tu granica za∏a-
muje si´ pod kàtem prostym w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie przez punkty
nr: 1-382 i 1-383 do punktu nr 1-384, gdzie za-
∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku
po∏udniowo-wschodnim, i biegnie przez
punkty nr: 1-392, 1-393, 1-399, 1-400, 1-401,
1-402, 1-4917 do punktu nr 1-500. W tym
punkcie za∏amuje si´ pod kàtem prostym
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
przez punkty nr: 1-503, 1-521, 1-522, 1-525,
1-526 do punktu nr 1-529. Dalej skr´ca
pod kàtem prostym w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie do punktu nr 1-528, gdzie
za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku
pó∏nocno-wschodnim, i biegnie linià ∏amanà
przez punkty nr: 1-527, 1-5961 do punktu
nr 1-6454. W tym punkcie za∏amuje si´
pod kàtem prostym w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie do punktu nr 1-6453. Na-
st´pnie za∏amuje si´ pod kàtem prostym
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
do punktu nr 1-6450. Tu skr´ca pod kàtem
prostym w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i biegnie linià ∏amanà przez punkty nr: 1-465,
1-464, 1-454, 1-453, 1-484, 1-452, 1-506,
1-451, 1-505, 1-2513, 1-450, 1-449, 1-448,
1-447, 1-446, 1-481 do punktu nr 1-445. Tu
granica ponownie za∏amuje si´ pod kàtem
prostym w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie przez punkt nr 1-444 do punktu A,
który znajduje si´ na linii ∏àczàcej punkty gra-
niczne nr: 1-262 i 1-261. W punkcie A granica
za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez
punkt nr 1-261 do punktu nr 1-2228, od które-
go rozpocz´to opis.”,
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 lipca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

———————
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 56, poz. 488, Nr 181, poz. 1501,
Nr 211, poz. 1761 i Nr 214, poz. 1788.



— na koƒcu dodaje si´ opis granic i terenu
Kompleksu nr 5 w brzmieniu: 

„Kompleks nr 5 

Cz´Êç 5A

Obr´b: 7 m. Kostrzyn nad Odrà

Dzia∏ki nr: 63/35 i 63/42 

Granica biegnie od punktu nr 7-1904, najdalej
wysuni´tego punktu na pó∏noc, w kierunku
po∏udniowo-wschodnim, do punktu nr 7-1011.
Dalej biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
punkty nr: 7-1010, 7-1009, 7-1008, 7-608, 7-607,
7-192, 7-193, 7-194, 7-195, 7-196, 7-197, 7-198,
7-199 i 7-200 do punktu nr 7-201. Tu skr´ca
pod kàtem prostym w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1399,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim, i przez punkty nr: 7-1397, 7-1395
i 7-1393 dochodzi do punktu nr 7-1611. Nast´p-
nie biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do punktu nr 7-1610. Tu, ∏amiàc si´ pod kàtem
prostym, biegnie przez punkt nr 7-1609
do punktu nr 7-1608. W punkcie tym granica
∏amie si´ pod kàtem prostym i biegnie w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim do punktu
nr 7-1607, nast´pnie za∏amuje si´ pod kàtem
prostym i biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do punktu nr 7-1606. Tu za∏amuje si´
pod kàtem prostym i biegnie w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim do punktu nr 7-1605. Da-
lej granica biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do punktu nr 7-1385. Tu ∏amie si´
pod kàtem prostym i biegnie w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim przez punkt nr 7-1386 do
punktu nr 7-1387. W punkcie tym granica za∏a-
muje si´ pod kàtem prostym i biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim przez punkty
nr: 7-1906 i 7-1905 do punktu nr 7-1904, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 5B

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.
25,4143 ha.

Obr´b: 7 m. Kostrzyn nad Odrà

Dzia∏ki nr: 125, 63/25, 63/26, 63/27, 63/43 i 134/1 

Granica biegnie od punktu nr 7-1399, najdalej
wysuni´tego punktu na pó∏noc, w kierunku
po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ ulicy Fa-
brycznej przez punkty nr: 7-1400, 7-339,
7-340, 7-342, 7-336 i 7-541 do punktu nr 7-1908.
Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim i biegnie linià ∏a-
manà przez punkty nr: 7-1909, 7-1910, 7-395
i 7-394 do punktu nr 7-393, gdzie skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i biegnie
przez punkty nr: 7-556, 7-555, 7-554, 7-553
i 7-552 do punktu nr 7-551. Tu za∏amuje si´

w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
przez punkty nr: 7-410, 7-409 do punktu nr 7-13.
W punkcie tym granica za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie od na-
ro˝nika budynku stanowiàcego punkt nr 7-14,
wzd∏u˝ jego Êciany, do naro˝nika oznaczone-
go jako punkt nr 7-15. Dalej granica biegnie
wzd∏u˝ pó∏nocnego brzegu rzeki Warty przez
punkty nr: 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21, 
7-22, 7-23, 7-24, 7-25, 7-26, 7-27 i 7-28
do punktu nr 7-1907. Tu za∏amuje si´ pod kà-
tem prostym w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i biegnie przez punkt nr 7-1388 do punk-
tu nr 7-1387, gdzie skr´ca pod kàtem prostym
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie
przez punkt nr 7-1386 do punktu nr 7-1385. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i biegnie do punktu nr 7-1605. Nast´pnie
za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie do punktu nr
7-1606, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, i biegnie do punktu nr 7-1607.
W tym punkcie za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie do punktu 
nr 7-1908. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim i biegnie przez punkt nr 7-1609
do punktu nr 7-1610. Nast´pnie skr´ca
pod kàtem prostym w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1611,
gdzie za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie przez
punkty nr: 7-1393, 7-1395 i 7-1397 do punktu
nr 7-1399, od którego rozpocz´to opis.”, 

b) w Podstrefie Gorzów Wielkopolski opis granic
i terenu Kompleksu nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks nr 2

Obr´b: 7 — ChróÊcik m. Gorzów Wielkopolski

Dzia∏ka nr 251/185

Granica biegnie od punktu nr 7-656, znajdujàce-
go si´ w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci dzia∏ki
nr 215/185, w kierunku po∏udniowo-wschodnim
do punktu nr 7-658. W punkcie tym za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
przez punkt nr 7-1450 do punktu nr 7-2963.
Z punktu nr 7-2963 kieruje si´ na po∏udniowy
wschód i przez punkt nr 7-2962 dochodzi do
punktu nr 7-3353. Tu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym i biegnie przez punkty nr: 7-3354,
7-3355, 7-3356, 7-3357, 7-3358 do punktu
nr 7-3359. W punkcie nr 7-3359 zmienia kieru-
nek na po∏udniowo-zachodni i biegnie linià ∏a-
manà przez punkty nr: 7-1162, 7-3360, 7-1161,
7-1160 do punktu nr 7-730. Z tego punktu kieru-
je si´ na pó∏noc i dochodzi do punktu nr 7-1425.
Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie
do punktu nr 7-1424, w którym skr´ca na pó∏-
noc, i dalej biegnie linià ∏amanà przez punkty 
nr: 7-1423, 7-1422, 7-1420, 7-1421, 7-1419, 
7-1418, 7-1417, 7-1451, 7-1416 do punktu 
nr 7-1459. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-656,
od którego rozpocz´to opis.”,
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c) w Podstrefie Karlino skreÊla si´ opis granic i te-
renu Kompleksu nr 4,

d) w Podstrefie Barlinek skreÊla si´ opis granic i te-
renu cz´Êci 1A,

e) w Podstrefie Poznaƒ, w Kompleksie nr 1 — An-
toninek, w opisie granic i terenu cz´Êci 1B zda-
nie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Granica biegnie od punktu nr 25-69, zlokalizo-
wanego na skrzy˝owaniu ulic: Smo∏dzinowskiej
i G∏ówieniec, po∏udniowà stronà ulicy G∏ówie-
niec, w kierunku wschodnim, linià ∏amanà,
przez punkty nr: 25-64, 25-66, 25-68, 25-60, 
25-73, 25-72, 25-27, 25-28, 26-28, 26-27, 26-74,
26-26, 26-25, 26-138 do punktu nr 26-135.”,

f) w Podstrefie Czerwieƒsk wyrazy „Obr´b: 4 —
Czerwieƒsk” zast´puje si´ wyrazami „Obr´b: 1
— Czerwieƒsk”, 

g) na koƒcu opisu granic i terenu Kostrzyƒsko-
-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do-
daje si´ opis granic i terenu Podstrefy Mi´dzy-
rzecz w brzmieniu:

„Podstrefa: Mi´dzyrzecz

Obr´b — Âwi´ty Wojciech m. Mi´dzyrzecz 

Dzia∏ki nr: 427/12, 427/13, 427/14, 427/15, 427/16,
427/17, 427/18, 427/19, 427/20, 427/21, 427/33

Granica biegnie od punktu nr 5541 w kierunku
po∏udniowo-zachodnim, wzd∏u˝ dzia∏ki nr 427/34

stanowiàcej drog´, przez punkt nr 5566 do punk-
tu nr 5635, wyznaczajàcego koniec drogi. Tu
zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punk-
tu nr 5700, gdzie skr´ca pod kàtem bliskim 90°
w kierunku pó∏nocnym. Z punktu nr 5700 bie-
gnie na pó∏noc przez punkty nr: 5701, 5702,
5703, wyznaczajàce granice wewn´trzne dzia∏ek
nr: 427/12, 427/15, 427/16, 427/19 do punktu
nr 5707. W punkcie nr 5707 skr´ca w kierunku
zachodnim do punktu nr 5708, w którym za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocnym, i przechodzàc
kolejno przez punkty nr: 5652, 5653 dochodzi
do punktu nr 5654. Tu zmienia kierunek na pó∏-
nocno-wschodni i przez punkt nr 5705 dochodzi
do punktu nr 217.2-210. Dalej biegnie wzd∏u˝ ro-
wu (dzia∏ka nr 42) przez punkty nr: 5547 i 5546
do punktu nr 217.2-209. W tym punkcie za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i bie-
gnie przez punkty nr: 217.2-208, 217.2-207,
217.2-206, 217.2-205, 5545, 5544 do punktu
nr 212-2069 znajdujàcego si´ na ∏àczeniu ro-
wu 42 z rowem 45. W punkcie nr 212-2069 gra-
nica za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i bie-
gnie linià ∏amanà, zachodnim brzegiem rowu 45,
przez punkty nr: 217.2-204, 217.2-203, 5543,
217.2-202, 212-2068, 217.2-201, 5542, 217.2-200,
217.2-199, 212-2067, 217.2-198 do punktu nr 5541,
od którego rozpocz´to opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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