
§ 11. 1. Plan restrukturyzacji przedsi´biorcy innego
ni˝ ma∏y przedsi´biorca lub przedsi´biorcy prowadzà-
cego dzia∏alnoÊç na rynku, na którym wyst´puje d∏u-
goterminowa strukturalna nadprodukcja, powinien
okreÊlaç Êrodki wyrównujàce zak∏ócenia konkurencji
na rynku, w szczególnoÊci polegajàce na zbyciu akty-
wów, ograniczeniu zdolnoÊci produkcyjnych lub
udzia∏u w rynku. 

2. W przypadku gdy Komisja Europejska naka˝e
przedsi´biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç na rynku,
na którym wyst´puje d∏ugoterminowa strukturalna
nadprodukcja, ca∏kowità redukcj´ zdolnoÊci produk-
cyjnych lub udzia∏u w tym rynku, pomoc na restruktu-
ryzacj´ przeznaczona na t´ dzia∏alnoÊç mo˝e byç wy-
korzystana wy∏àcznie na pokrycie kosztów likwidacji
tej dzia∏alnoÊci, w tym kosztów pomocy socjalnej dla
zwalnianych pracowników lub kosztów rekultywacji
terenu likwidowanego przedsi´biorstwa.

3. Ârodki wyrównujàce zak∏ócenia konkurencji na
rynku powinny byç proporcjonalne do wielkoÊci
przedsi´biorcy i jego pozycji na rynku.

4. Nie stanowià Êrodków wyrównujàcych zak∏óce-
nia konkurencji na rynku dzia∏ania polegajàce na likwi-
dacji lub ograniczeniu dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy, któ-
re sà konieczne ze wzgl´du na straty, jakie ta dzia∏al-
noÊç przynosi.

5. Przedsi´biorca inny ni˝ ma∏y przedsi´biorca,
ubiegajàcy si´ o pomoc na restrukturyzacj´, jest zobo-
wiàzany do z∏o˝enia oÊwiadczenia, ˝e w okresie re-
strukturyzacji nie b´dzie korzysta∏ z pomocy publicz-
nej innej ni˝ pomoc w ramach wy∏àczeƒ grupowych
lub, wyst´pujàc o takà pomoc publicznà, poinformuje
podmiot udzielajàcy pomocy, ˝e jest w trakcie restruk-
turyzacji.

§ 12. 1. Plan restrukturyzacji powinien zostaç zre-
alizowany zgodnie z jego za∏o˝eniami.

2. Zmiana postanowieƒ planu restrukturyzacji,
w tym przewidywanej w nim pomocy na restruktury-
zacj´, jest mo˝liwa, je˝eli:

1) zmieniony plan nadal prowadzi do osiàgni´cia
przez przedsi´biorc´ d∏ugookresowej zdolnoÊci do
konkurowania na rynku oraz

2) w przypadku obowiàzku okreÊlenia w planie restruk-
turyzacji Êrodków wyrównujàcych zak∏ócenia kon-
kurencji na rynku, o których mowa w § 11 ust. 1:

a) zwi´kszenie kwoty pomocy wià˝e si´ z rozsze-
rzeniem tych Êrodków,

b) planowane ograniczenie lub opóênienie we
wdra˝aniu tych Êrodków nast´puje z przyczyn
niezale˝nych od przedsi´biorcy i wià˝e si´ z od-
powiednim zmniejszeniem kwoty pomocy.

§ 13. Warunkiem udzielenia pomocy indywidual-
nej na restrukturyzacj´, o której mowa w § 3 ust. 2, jest
zobowiàzanie si´ przedsi´biorcy do przekazywania do
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w terminach okreÊlonych w decyzji Komisji Europej-
skiej, informacji o realizacji planu restrukturyzacji,
spe∏niajàcej wymogi okreÊlone w przepisach prawa
Unii Europejskiej dotyczàcych udzielania pomocy
publicznej4).

§ 14. Pomoc na restrukturyzacj´, na warunkach
okreÊlonych w rozporzàdzeniu, mo˝e byç udzielana do
dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

———————
4) Zakres informacji okreÊlono w pkt 50—51 Wytycznych

wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ra-
towania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kamiennogórskiej 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 17 li-
stopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjal-
nej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 211, poz. 1555 oraz

z 2007 r. Nr 26, poz. 166) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
338,6962 ha, po∏o˝one na terenie miast: Jawor,
Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kowary, Lubaƒ,
Lubawka, Ostrów Wielkopolski, Piechowice,



Prusice i ˚migród oraz gmin: Janowice Wiel-
kie, Kamienna Góra, Nowogrodziec, Odola-
nów i Prusice.”; 

2) w § 5 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsi´biorcy, którego przed-
si´biorstwo lub jego zorganizowanà cz´Êç
obj´to granicami strefy w zwiàzku z realizacjà
nowej inwestycji, zwolnienia, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, przys∏ugujà od miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏y
poniesione wydatki inwestycyjne i zosta∏
osiàgni´ty poziom zatrudnienia, okreÊlone
w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania
zezwolenia, a˝ do wyczerpania dopuszczalnej
pomocy regionalnej.”;

3) w za∏àczniku do rozporzàdzenia Szczegó∏owy opis
granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci:

a) w Podstrefie Kamienna Góra na koƒcu dodaje
si´ opis granic i terenu Obszaru Jelenia Góra,
w brzmieniu:

„Obszar Jelenia Góra

Kompleks 1

obr´b ewidencyjny nr 2 — Cieplice II, miasto Je-
lenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 48/2, 17/1
i 47/1, w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez
punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, znajdujàcego si´
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 19, 25 i 47/1. Tu skr´-
ca na po∏udniowy wschód i biegnie przez punk-
ty nr: 5, 6 i 7 do punktu nr 8, po∏o˝onego u zbie-
gu granic dzia∏ek nr: 26/1, 26/2, 18/2 (rów) i 52/1.
W punkcie nr 8 granica skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 9,
znajdujàcego si´ na zbiegu granic dzia∏ek
nr: 52/1, 55/2 i 48/2. W punkcie nr 9 skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez
punkty nr: 10 i 11 do punktu nr 1, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks 2

obr´b ewidencyjny nr 2 — Cieplice II, miasto Je-
lenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 12, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 76, 77/6
i 77/5, w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
punktu nr 13, znajdujàcego si´ u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 77/5, 77/6, 77/4 i 77/1. W punkcie
nr 13 skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i dochodzi do punktu nr 14, po∏o˝onego u zbie-
gu granic dzia∏ek nr: 77/5, 77/1 i 75/6 (droga).
W punkcie nr 14 skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i dochodzi do punktu nr 15, znajdu-
jàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr: 77/5, 75/6
(droga) i 76. W punkcie nr 15 skr´ca na pó∏noc-
ny wschód i dochodzi do punktu nr 12, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Kompleks 3

obr´b ewidencyjny nr 38 — miasto Jelenia Gó-
ra 2, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 38, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 78/1, 103/2
i 41/5 (dzia∏ka nr 41/5 jest po∏o˝ona w obr´bie
nr 2 — Cieplice II, miasto Jelenia Góra), w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 41,
znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 103/1, 104 i 103/2. W punkcie nr 41 granica
zmienia kierunek na po∏udniowo-wschodni
i biegnie do punktu nr 42, po∏o˝onego u zbiegu
granic dzia∏ek nr: 103/2, 104 i 54/5 (dzia∏ka
nr 54/5 jest po∏o˝ona w obr´bie nr 3 — miasto
Jelenia Góra). W punkcie nr 42 skr´ca na po∏u-
dnie i biegnie do punktu nr 39, znajdujàcego si´
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 103/2, 54/5 i 41/5.
Z punktu nr 39 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim, wzd∏u˝ granicy obr´bów
ewidencyjnych nr 2 i 38 miasta Jelenia Góra, do
punktu nr 38, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 4

obr´b ewidencyjny nr 2 — Cieplice II, miasto Je-
lenia Góra, arkusz mapy ewidencyjnej nr 5

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 37, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 44/3 (dro-
ga), 41/5 i 41/4, w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do punktu nr 38, po∏o˝onego u zbiegu gra-
nic dzia∏ek nr: 78/1 i 103/2 (dzia∏ki nr: 78/1, 103/2
sà po∏o˝one w obr´bie nr 38 — miasto Jelenia
Góra) i 41/5. W punkcie nr 38 granica skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ granicy obr´bów ewidencyjnych nr 2
i 38 miasta Jelenia Góra do punktu nr 39, po∏o-
˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 103/2, 54/5
i 41/5. Z punktu nr 39 granica biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim do punktu nr 40,
znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr: 101,
41/5 i 45 (droga). W punkcie nr 40 zmienia kie-
runek na pó∏nocno-zachodni i biegnie wzd∏u˝
po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 41/5 do punktu
nr 37, od którego rozpocz´to opis.”,

b) w Podstrefie Nowogrodziec na koƒcu opisu gra-
nic i terenu Obszaru Nowogrodziec dodaje si´
opis granic i terenów Kompleksów 4 i 5
w brzmieniu:

„Kompleks 4

obr´b ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewi-
dencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 73, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1028/5
(droga), 1356 (droga) i 1358, zachodnià stronà
drogi (dzia∏ka nr 1356) przez punkt nr 74 do
punktu nr 75, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia-
∏ek nr: 1356, 1363 i 1355. W punkcie nr 75 skr´-
ca w kierunku wschodnim i biegnie granicà
dzia∏ek nr: 1363 i 1355 do punktu nr 76, w któ-
rym zmienia kierunek na pó∏nocny i dochodzi
do punktu nr 77, po∏o˝onego u zbiegu granic
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dzia∏ek nr: 1363, 1351 i 1355. W punkcie nr 77
zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do
punktu nr 78, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia-
∏ek nr: 1351, 1026/9, 1026/5 i 1355. Tu zmienia
kierunek na po∏udniowo-zachodni i biegnie za-
chodnià granicà drogi (dzia∏ka nr 1026/5) przez
punkt nr 79 do punktu nr 80, znajdujàcego si´
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1358, 1026/5 (droga)
i 1028/5 (droga). W punkcie nr 80 zmienia kieru-
nek na zachodni i biegnie pó∏nocnà stronà dro-
gi (dzia∏ka nr 1028/5) do punktu nr 81, po∏o˝one-
go u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1028/5 (droga),
1358 i 1357. Z punktu nr 81 biegnie granicà dzia-
∏ek nr: 1357 i 1358 w kierunku pó∏nocnym przez
punkty nr: 82 i 83 do punktu nr 84, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1358, 1357 i 1028/5
(droga). Tu zmienia kierunek na zachodni i bieg-
nie pó∏nocnym brzegiem drogi (dzia∏ka
nr 1028/5) do punktu nr 73, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks 5

obr´b ewidencyjny Wykroty, arkusz mapy ewi-
dencyjnej nr 4

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 85, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1026/6,
1028/5 (droga) i 1026/5, w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim poczàtkowo granicà dzia∏ek
nr: 1026/6 i 1026/5, a nast´pnie granicà dzia∏ek
nr: 1026/8 i 1026/9 do punktu nr 86, znajdujàce-
go si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1026/8, 1026/9
i 1351. Z punktu nr 86 granica biegnie w kierun-
ku wschodnim do punktu nr 87, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1026/8, 1351 i 1034
(droga). Tu skr´ca na po∏udnie i biegnie zachod-
nim brzegiem drogi (dzia∏ka nr 1034) do punktu
nr 88. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie
pó∏nocnà stronà drogi (dzia∏ka nr 1033) do
punktu nr 89, znajdujàcego si´ na pó∏nocno-za-
chodnim brzegu drogi (dzia∏ka nr 1027), grani-
czàcej z dzia∏kà nr 1026/8, gdzie zmienia kieru-
nek na po∏udniowy i biegnie zachodnià stronà
drogi (dzia∏ka nr 1027) do punktu nr 90, po∏o˝o-
nego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1026/6, 1027
(droga) i 1028/5 (droga). W punkcie nr 90 grani-
ca skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie pó∏-
nocnym brzegiem drogi (dzia∏ka nr 1028/5) do
punktu nr 85, od którego rozpocz´to opis.”,

c) w Podstrefie Jawor na koƒcu dodaje si´ opis gra-
nic i terenów Kompleksów: 2 i 3 w brzmieniu:

„Kompleks 2

obr´b ewidencyjny nr 1 Gospodarstwo, arkusz
mapy ewidencyjnej nr 1
Granica kompleksu biegnie od punktu nr 28, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 2, 99/2 i 8
(tor kolejowy), w kierunku pó∏nocnym do punk-
tu nr 29, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 2, 99/2 i 99/3. W punkcie nr 29 skr´ca na
wschód i dochodzi do punktu nr 30, znajdujàce-
go si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr: 26, 3 (droga —
ul. Cukrownicza) i 2. W punkcie nr 30 granica
skr´ca w kierunku po∏udniowym i biegnie za-

chodnim brzegiem ul. Cukrowniczej (dzia∏ka
nr 3) do punktu nr 31, znajdujàcego si´ u zbiegu
granic dzia∏ek nr: 2, 3 (droga — ul. Cukrownicza)
i 8 (tor kolejowy). W punkcie nr 31 przyjmuje
kierunek pó∏nocno-zachodni i biegnie pó∏noc-
nym brzegiem dzia∏ki nr 8 (tor kolejowy) do
punktu nr 28, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 3

obr´b ewidencyjny nr 6 Przemys∏owy, arkusz
mapy ewidencyjnej nr 2

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 32, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 97/2 (droga
— ul. Kuziennicza), 211/1 i 25/2, w kierunku za-
chodnim, pó∏nocnym brzegiem ul. Kuzienniczej
(dzia∏ka nr 97/2), do punktu nr 33, znajdujàcego
si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr: 97/2 (droga
— ul. Kuziennicza), 23/6 i 25/2. W punkcie nr 33
przyjmuje kierunek pó∏nocno-wschodni i bieg-
nie do punktu nr 34, znajdujàcego si´ u zbiegu
granic dzia∏ek nr: 23/4, 19 i 25/2. Tu zmienia kie-
runek na po∏udniowo-wschodni i biegnie do
punktu nr 35, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia-
∏ek nr: 19, 211/1 i 25/2. Z punktu nr 35 granica
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i dochodzi do punktu nr 32, od którego rozpo-
cz´to opis.”,

d) na koƒcu Szczegó∏owego opisu granic i terenu
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Ma∏ej Przedsi´biorczoÊci dodaje si´
opis granic i terenów Podstref: Trzebnica
i Ostrów Wielkopolski w brzmieniu:

„Podstrefa Trzebnica

Obszar Prusice

Kompleks 1

obr´b ewidencyjny Wszemirów, arkusz mapy
ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 779 (rów),
751/2 (droga) i 406/3, w kierunku zachodnim do
punktu nr 2, znajdujàcego si´ u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 779 (rów) i 406/3 z granicà admini-
stracyjnà obr´bu ewidencyjnego Prusice.
W punkcie nr 2 skr´ca w kierunku pó∏nocnym
i biegnie wzd∏u˝ granicy obr´bów ewidencyj-
nych Prusice i Wszemirów do punktu nr 3, po∏o-
˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 406/2 i 406/3
z granicà administracyjnà obr´bu ewidencyjne-
go Prusice. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku
wschodnim do punktu nr 4, znajdujàcego si´
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 406/2, 406/3 i 751/2
(droga). W punkcie nr 4 przyjmuje kierunek po-
∏udniowy i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
drogi (dzia∏ka nr 751/2) do punktu nr 1, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

obr´b ewidencyjny Wszemirów, arkusz mapy
ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 5, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 417/5,
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417/3 i 751/2 (droga), w kierunku pó∏nocnym
wzd∏u˝ wschodniej granicy drogi (dzia∏ka
nr 751/2) do punktu nr 6, znajdujàcego si´
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 417/4, 751/2 (droga)
i 778 (rów). Z punktu nr 6 biegnie w kierunku
wschodnim pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 417/4
do punktu nr 7, po∏o˝onego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 417/4. Tu skr´-
ca w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝
granicy z dzia∏kà nr 417/3 do punktu nr 8, znaj-
dujàcego si´ w po∏udniowo-wschodnim naro˝-
niku dzia∏ki nr 417/5, na brzegu rowu nale˝àce-
go do dzia∏ki nr 417/3. W punkcie nr 8 granica
skr´ca na zachód i biegnie pó∏nocnym brze-
giem rowu nale˝àcego do dzia∏ki nr 417/3 do
punktu nr 5, od którego rozpocz´to opis.

Obszar ˚migród

Kompleks 1
obr´b ewidencyjny nr 1 miasto ˚migród, arku-
sze map ewidencyjnych nr: 16 i 17
Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 8/45, 9
(droga) i 27/3 (droga), w kierunku po∏udniowym
wzd∏u˝ granicy drogi (dzia∏ka nr 9) przez punkty
nr: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 15/6 (rów), 13 (rów),
8/3 (droga) oraz 11/6. Z punktu nr 7 biegnie
w kierunku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ za-
chodniego brzegu drogi (dzia∏ka nr 8/3) do
punktu nr 8, znajdujàcego si´ w po∏udniowym
naro˝niku dzia∏ki nr 11/6. Tu zmienia kierunek
na pó∏nocno-zachodni i dochodzi do punktu
nr 9, znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 11/6, 8/2 (droga) i 12 (droga krajowa nr 5
Wroc∏aw — Poznaƒ). Z punktu nr 9 biegnie na-
dal w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu
nr 10, znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 11/5, 11/6 i 12 (droga krajowa nr 5 Wroc∏aw
— Poznaƒ). W punkcie nr 10 zmienia kierunek
na pó∏nocny i biegnie przez punkt nr 11 do
punktu nr 12, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia-
∏ek nr: 11/6, 11/7, 15/4 i 10/4. W punkcie nr 12
zmienia kierunek na zachodni i biegnie po∏u-
dniowym brzegiem drogi (dzia∏ka nr 15/4) przez
punkt nr 13 do punktu nr 14. Tu zmienia kieru-
nek na pó∏nocny i nadal biegnie brzegiem drogi
(dzia∏ka nr 15/4) do punktu nr 15, w którym
zmienia kierunek na wschodni, i biegnie brze-
giem drogi (dzia∏ka nr 15/4) do punktu nr 16, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 15/4 (dro-
ga), 8/39 i 8/37. Z punktu nr 16 biegnie w kierun-
ku pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏-
ki nr 8/37 przez punkt nr 17 do punktu nr 18,
znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 27/2 (droga), 8/37 i 8/38. W punkcie nr 18
zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez
punkty nr: 19 i 20 do punktu nr 1, od którego
rozpocz´to opis.
Kompleks 2
obr´b ewidencyjny nr 1 miasto ˚migród, arku-
sze map ewidencyjnych nr: 16 i 17
Granica kompleksu biegnie od punktu nr 21, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 15/3 (rów),

6/12 i 6/16, w kierunku wschodnim wzd∏u˝ po∏u-
dniowego brzegu rowu (dzia∏ka nr 15/3) przez
punkty nr: 22, 23, 24, 25 i 26 do punktu nr 27,
po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 6/17,
15/3 (rów) i 17 (droga krajowa nr 5 Wroc∏aw —
Poznaƒ). W punkcie nr 27 skr´ca w kierunku po-
∏udniowym i biegnie zachodnià stronà dzia∏ki
nr 12 (droga krajowa nr 5 Wroc∏aw — Poznaƒ)
przez punkt nr 28 do punktu nr 29, znajdujàcego
si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr: 8/2 (droga), 8/7
(droga) i 6/18. W punkcie nr 29 skr´ca na po∏u-
dnie i dochodzi do punktu nr 30, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 8/7 (droga), 8/2 (dro-
ga) i 1/4. Z punktu nr 30 granica biegnie w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim przez punkt nr 31
do punktu nr 32, znajdujàcego si´ u zbiegu gra-
nic dzia∏ek nr: 8/5 (droga), 8/4 (droga) i 9. Tu
zmienia kierunek na po∏udniowo-zachodni i do-
chodzi do punktu nr 33, po∏o˝onego na wschod-
nim brzegu dzia∏ki nr 8/4 (droga) i granicy dzia∏-
ki nr 9. W punkcie nr 33 zmienia kierunek na
pó∏nocno-zachodni i biegnie zachodnim brze-
giem dzia∏ki nr 6/24 przez punkty nr: 34, 35, 36
i 37 do punktu nr 38, po∏o˝onego u zbiegu gra-
nic dzia∏ek nr: 6/24, 6/25 (droga) i 6/23. Z punktu
nr 38 biegnie w kierunku pó∏nocnym do punktu
nr 39, w którym zmienia kierunek na pó∏nocno-
-zachodni, i dochodzi do punktu nr 40, znajdujà-
cego si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr: 6/23, 6/21
i 6/22. Tu zmienia kierunek na pó∏nocny i bieg-
nie do punktu nr 41, po∏o˝onego u zbiegu gra-
nic dzia∏ek nr: 6/21, 6/22 i 6/9. W punkcie nr 41
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim i przez
punkty nr: 42 (znajdujàcy si´ u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 15/3, 6/9 i 6/12) i 43 dochodzi do
punktu nr 44, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia-
∏ek nr: 8/23, 8/18 i 8/24. W punkcie nr 44 skr´ca
na wschód i dochodzi do punktu nr 45, po∏o˝o-
nego w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 8/18. Tu zmienia kierunek na pó∏nocny
i dochodzi do punktu nr 46, znajdujàcego si´
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 8/32 (droga), 8/18
i 8/24. Z punktu nr 46 biegnie w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim po∏udniowym brzegiem
drogi (dzia∏ka nr 8/32) przez punkty nr: 47, 48
i 49 do punktu nr 50, po∏o˝onego u zbiegu gra-
nic dzia∏ek nr: 8/24, 8/32 (droga) i 8/36. W punk-
cie nr 50 skr´ca na po∏udnie i dochodzi do punk-
tu nr 51, znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia-
∏ek nr: 8/24, 8/36 i 15/3 (rów). W punkcie nr 51
zmienia kierunek na wschodni i przez punkt
nr 52 dochodzi do punktu nr 53, po∏o˝onego na
pó∏nocnym brzegu rowu (dzia∏ka nr 15/3) i gra-
nicy dzia∏ki nr 8/36. Tu zmienia kierunek na po-
∏udniowy i dochodzi do punktu nr 21, od które-
go rozpocz´to opis.

Podstrefa Ostrów Wielkopolski

Obszar miasto Ostrów Wielkopolski

Kompleks 1

Obr´b ewidencyjny nr 123 — miasto Ostrów
Wielkopolski, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1
Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1/50, 1/45
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z granicà obr´bu ewidencyjnego nr 122, w kie-
runku po∏udniowym wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ek nr: 1/45, 1/49 i 1/70 przez punkt nr 2 do
punktu nr 3, znajdujàcego si´ u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 1/70, 1/50 i 1/84. W punkcie nr 3 skr´-
ca na zachód i biegnie przez punkty nr: 4 i 5 do
punktu nr 6, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 1/75, 1/77 (droga), 1/74 i 1/76. W punkcie nr 6
granica skr´ca na po∏udnie i dochodzi do punk-
tu nr 7, znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 1/81, 1/80 i 1/35. W punkcie nr 7 skr´ca na za-
chód i biegnie do punktu nr 8, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1/81 i 1/35 z ul. Wro-
c∏awskà (w obr´bie ewidencyjnym nr 119).
W punkcie nr 8 granica skr´ca w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie wschodnim brzegiem ul. Wro-
c∏awskiej, poczàtkowo wzd∏u˝ granicy obr´bów
ewidencyjnych nr: 119 i 123, a nast´pnie wzd∏u˝
granicy obr´bów ewidencyjnych nr: 120 i 123
do punktu nr 9, znajdujàcego si´ u zbiegu gra-
nic obr´bów ewidencyjnych nr: 120, 122 i 123.
Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim wzd∏u˝ granicy obr´bów
ewidencyjnych nr: 122 i 123 przez punkt nr 10
do punktu nr 1, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks 2

Obr´b ewidencyjny nr 123 — miasto Ostrów
Wielkopolski, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 11, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1/88, 1/87
i 1/2, w kierunku po∏udniowym do punktu nr 12,
znajdujàcego si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr 1/88,
1/2 i 1/84. W punkcie nr 12 skr´ca w kierunku za-
chodnim i biegnie przez punkty nr: 13 i 14,
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek nr: 1/88,
1/67 i 1/68 pokrywajàcej si´ na tej linii z granicà
dzia∏ki nr 1/84, do punktu nr 15, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1/84, 1/50 i 1/68.
W punkcie nr 15 granica skr´ca na pó∏nocny
wschód i biegnie przez punkt nr 16 do punktu
nr 17, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek
nr: 1/69, 1/63 i 1/50. W punkcie nr 17 zmienia
kierunek na wschodni i biegnie przez punkty

nr: 18 i 19 do punktu nr 11, od którego rozpocz´-
to opis.

Obszar Raczyce

Kompleks 1

obr´b ewidencyjny Raczyce, arkusz mapy ewi-
dencyjnej nr 1

Granica kompleksu biegnie od punktu nr 1, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1217, 999
(dzia∏ka nr 999 — droga le˝y w obr´bie ewiden-
cyjnym GliÊnica) i 1218, w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim, po∏udniowym brzegiem drogi
(dzia∏ka nr 999), do punktu nr 2, znajdujàcego
si´ u zbiegu granic dzia∏ek nr: 999, 1223 i 1224.
Od punktu nr 1 do punktu nr 2 granica komplek-
su przebiega wzd∏u˝ granicy administracyjnej
obr´bów ewidencyjnych Raczyce i GliÊnica.
W punkcie nr 2 granica skr´ca w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie do punktu nr 3, po∏o˝onego
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1224, 1223 i 1197/1.
Z punktu nr 3 biegnie w kierunku wschodnim
do punktu nr 4, po∏o˝onego u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 1224, 1197/1 i 1445/3, w którym zmie-
nia kierunek na po∏udniowy, i dochodzi do
punktu nr 5, znajdujàcego si´ u zbiegu granic
dzia∏ek nr: 1445/5, 1197/1 i 1229 (droga).
W punkcie nr 5 granica opisywanego komplek-
su skr´ca w kierunku zachodnim i biegnàc pó∏-
nocnym brzegiem drogi (dzia∏ka nr 1229), do-
chodzi do punktu nr 6, po∏o˝onego u zbiegu
granic dzia∏ek nr: 1199/1, 1200 i 1229 (droga).
W punkcie nr 6 zmienia kierunek na pó∏nocny
i dochodzi do punktu nr 7, znajdujàcego si´
u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1199/1, 1200 i 1219.
Z punktu nr 7 granica biegnie w kierunku za-
chodnim przez punkt nr 8 do punktu nr 9, po∏o-
˝onego u zbiegu granic dzia∏ek nr: 1218, 1216
i 1230 (rów). W punkcie nr 9 skr´ca na pó∏noc
i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpocz´-
to opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 179 — 12669 — Poz. 1267 i 1268

1268

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 wrzeÊnia 2007 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. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 2 li-
stopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej stre-
fy ekonomicznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1485 oraz z 2007 r.
Nr 26, poz. 171) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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