
punktu 5, w którym skr´ca na po∏udnie, i bie-
gnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 1186/7
do punktu 6. Nast´pnie skr´ca na wschód i do-
chodzi do punktu 7, w którym skr´ca na po∏u-
dnie, i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 1186/7 do punktu 8. W punkcie 8 skr´ca na za-
chód i biegnie do punktu 9, w którym skr´ca na
po∏udnie, i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 1186/7 z dzia∏kà nr 1186/5 do punk-

tu 10. W punkcie 10 granica skr´ca na wschód
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowych granic dzia∏ek
nr: 1186/7, 1185, 1184, 1183, 1181, 1180 i 1179
do punktu 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 — 12679 — Poz. 1269 i 1270

1270

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏upskiej 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 lu-
tego 2007 r. w sprawie s∏upskiej specjalnej strefy eko-
nomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 169) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
376,5079 ha po∏o˝one na terenach miast: Ko-
szalin, S∏upsk, Szczecinek i Wa∏cz oraz gmin:
Debrzno i S∏upsk.”;

2) w § 6 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) za∏àcznik do rozporzàdzenia Szczegó∏owy opis
granic i terenu S∏upskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àcz-
niku do niniejszego rozporzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r. (poz. 1270)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU
S¸UPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Obszar „S∏upsk-W∏ynkówko”

Obszar „S∏upsk-W∏ynkówko” sk∏ada si´ z 9 komplek-
sów o ∏àcznej powierzchni 100,1647 ha.

Kompleks I

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 272, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 58/3, w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do pkt 264, gdzie skr´ca w kie-

runku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie do pkt 275. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
przez pkt 68 do pkt 689. W pkt 689 za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie zachodnià
granicà ulicy Grunwaldzkiej przez pkt: 390, 475, 161,
160, 159, 158 i 156 do pkt 703. W pkt 703, zlokalizowa-
nym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 61/8,
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie przez
pkt 695 do pkt 704, gdzie skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 437, 433, 1043,
1668 i 1667 do pkt 272, od którego rozpocz´to opis.



Kompleks II

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 266, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 58/16, w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim do pkt 301. W pkt 301 za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 58/15 przez pkt 265
do pkt 279. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 69 do pkt 972, gdzie
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie do
pkt 177. Od pkt 177 biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim wzd∏u˝ zachodniej granicy ulicy Grunwaldz-
kiej do pkt 1217, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 179, 679, 702,
713, 724, 735, 745, 756, 767, 778, 788, 795, 806 i 817 do
pkt 265. W pkt 265, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 69, skr´ca w kierun-
ku zachodnim i biegnie przez pkt: 839 i 668 do pkt 840.
Od pkt 840 biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt: 841, 842, 843 i 844 do pkt 846. Tu za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do pkt 847,
gdzie skr´ca na pó∏nocny zachód, i biegnie przez
pkt 848 do pkt 849. Od pkt 849 biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim przez pkt: 850, 851 i 852 do pkt 853.
W pkt 853 skr´ca na wschód i biegnie przez pkt: 854,
855, 858, 859, 860, 861, 862 i 863 do pkt 180. W pkt 180,
zlokalizowanym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 58/11, skr´ca na pó∏nocny zachód i biegnie
do pkt 181, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, i biegnie do pkt 182. Od pkt 182 biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ zachodniej
granicy ulicy Grunwaldzkiej przez pkt 183 do pkt 184.
Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie do pkt 924. W pkt 924, zlokalizowanym w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 58/8, skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do
pkt 185. Od pkt 185 biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim przez pkt: 938, 940 i 943 do pkt 918, gdzie za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim, i biegnie do
pkt 568. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim i biegnie do pkt 580. Od pkt 580 biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim do pkt 591, gdzie skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 602.
W pkt 602 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie przez pkt 1710 do pkt 720. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 919
do pkt 920. Od pkt 920, zlokalizowanego w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 58/17, biegnie w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki nr 52/20 przez pkt: 869, 874, 870, 164,
871 i 872 do pkt 266, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks III

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 1195, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 4/24, w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do pkt 1197. W pkt 1197 skr´-
ca na pó∏nocny wschód i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
granicy ulicy Braci Staniuków przez pkt: 780, 1690,
194, 1198, 327 i 1199 do pkt 1200. Tu za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej
granicy dzia∏ki nr 5/2 przez pkt: 1183, 725 i 1202 do

pkt 903. W pkt 903 za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ linii kolejowej S∏upsk
— Ustka przez pkt: 904, 905, 906, 1674, 907, 908, 330
i 909 do pkt 726. W pkt 726, zlokalizowanym w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 4/31, za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 1679. Od
pkt 1679 biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt 1678, gdzie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim,
i biegnie przez pkt: 1677, 1681, 1680 i 1685 do
pkt 1689. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie do pkt 1690. Od pkt 1690 biegnie
wzd∏u˝ wschodniej granicy ulicy Braci Staniuków do
pkt 194. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt 1688. Od pkt 1688 bieg-
nie w kierunku wschodnim przez pkt: 1687, 1684 i 1682
do pkt 1676. Tu za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 4/41 do pkt 1677,
gdzie skr´ca na wschód, i biegnie do pkt 1678. Od
pkt 1678 biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
przez pkt 1679 do pkt 1683, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim, i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnych granic
dzia∏ek nr: 4/11 i 4/20 przez pkt 1222 do pkt 1195, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks IV

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 1074, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 6/2, w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ wschodniej granicy
ulicy Braci Staniuków przez pkt: 1151, 1150, 1189, 1145
i 1187 do pkt 1070. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny za-
chód i biegnie przez pkt 1071 do pkt 860040.
W pkt 860040, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 9/4, za∏amuje si´ na pó∏nocny
wschód i biegnie przez pkt: 720673 i 720672 do
pkt 860039. Od pkt 860039, zlokalizowanego w pó∏noc-
no-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 9/5, biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim do pkt 1136. Tu za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ linii kolejowej S∏upsk — Ustka przez pkt: 36, 37,
1251, 38, 1192, 40, 39, 1154, 1225, 42, 43, 44, 48, 45, 49,
50, 51, 52 i 53 do pkt 54. W pkt 54, zlokalizowanym
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 6/2, za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
do pkt 1074, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks V

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 1002, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 44/8, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim przez pkt: 1038, 978, 75
i 980 do pkt 26. W pkt 26, zlokalizowanym na zachod-
niej granicy ulicy Portowej, za∏amuje si´ na po∏udnio-
wy wschód i biegnie do pkt 965. Od pkt 965 biegnie
w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ granic dzia∏ek
nr: 42/2 i 44/4 przez pkt 696 do pkt 981, gdzie za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie
do pkt 982. W pkt 982, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 44/2, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym do pkt 983, gdzie skr´ca na
po∏udniowy wschód do pkt 1080. Od pkt 1080 biegnie
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w kierunku po∏udniowym do pkt 1079. W pkt 1079, zlo-
kalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 46/56, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie przez pkt 1078 do pkt 1075. Tu skr´-
ca na pó∏nocny zachód i biegnie wzd∏u˝ granic dzia∏ek
nr: 46/64 i 46/55 przez pkt 1073 do pkt 1072. Tu za∏amu-
je si´ na zachód i biegnie przez pkt 77 do pkt 1040.
W pkt 1040, zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 46/64, za∏amuje si´ na po∏udniowy
wschód i biegnie do pkt 1041. Tu za∏amuje si´ na po-
∏udniowy zachód i biegnie do pkt 1163, gdzie skr´ca
na pó∏noc do pkt 1164. Od pkt 1164, zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 46/59,
biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1165. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ linii kolejowej S∏upsk — Ustka przez pkt: 962,
964, 963, 1008, 1007, 1006, 1005, 1036, 1004 i 1003 do
pkt 1002, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 167, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 46/80, w kierun-
ku wschodnim przez pkt: 1175, 1086 i 993 do pkt 994.
W pkt 994 za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód i bieg-
nie do pkt 995. Od pkt 995, zlokalizowanego na za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 47/2, biegnie na po∏udnio-
wy wschód wzd∏u˝ zachodniej granicy ulicy Portowej
przez pkt 984 do pkt 388, gdzie za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie do pkt 387. Tu
skr´ca na po∏udniowy wschód i biegnie do pkt 386. Od
pkt 386 biegnie na pó∏nocny wschód do pkt 375, gdzie
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim,
i biegnie wzd∏u˝ ulicy Portowej do pkt 379. Od pkt 379
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim przez
pkt 729 do pkt 733. W pkt 733, zlokalizowanym na po-
∏udniowej granicy dzia∏ki nr 46/11, skr´ca w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez pkt 1652 do
pkt 732. Od pkt 732, zlokalizowanego w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 46/90, biegnie w kierun-
ku zachodnim przez pkt: 1671, 1178, 1176, 1672, 1175
i 1651 do pkt 1105. W pkt 1105, zlokalizowanym w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 46/87, za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
przez pkt: 173 i 170 do pkt 169. W pkt 169, zlokalizowa-
nym na zachodniej granicy dzia∏ki nr 46/80, za∏amuje
si´ na pó∏noc i biegnie do pkt 167, od którego rozpo-
cz´to opis.

Cz´Êç 3

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 1180, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 46/67, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim przez pkt: 654 i 1018 do
pkt 1153. W pkt 1153, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 46/79, za∏amuje si´ na
pó∏nocny wschód i biegnie przez pkt 396 do pkt 996.
Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód i biegnie przez
pkt: 365 i 366 do pkt 368. W pkt 368, zlokalizowanym
na pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 46/46, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 209. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie przez pkt 1103 do pkt 139. Od

pkt 139, zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 46/48, biegnie w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim przez pkt 138 do pkt 137. Tu za∏amuje
si´ na pó∏noc i biegnie do pkt 136. Od pkt 136, zlokali-
zowanego w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 46/48, biegnie w kierunku zachodnim do pkt 262,
gdzie skr´ca na pó∏nocny zachód, i biegnie do
pkt 1273. Od pkt 1273 biegnie na wschód do pkt 1050,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim,
i biegnie do pkt 789. W pkt 789, zlokalizowanym na po-
∏udniowej granicy dzia∏ki nr 46/44, skr´ca na wschód
i biegnie do pkt 373. Od pkt 373 biegnie na pó∏noc
wzd∏u˝ ulicy Portowej przez pkt: 1053, 1055 i 1056 do
pkt 879. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny zachód i biegnie
przez pkt 901 do pkt 397. W pkt 397 skr´ca na po∏u-
dniowy zachód i biegnie przez pkt: 934 i 761 do
pkt 401. W pkt 401, zlokalizowanym w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 46/19, za∏amuje si´ na
pó∏nocny zachód i biegnie przez pkt: 400, 775, 783
i 302 do pkt 303. W pkt 303, zlokalizowanym w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 46/41, skr´ca na
po∏udniowy zachód i biegnie przez pkt: 304, 305 i 1181
do pkt 1180, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks VI

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Teren stanowi dzia∏k´ nr 27, a jego granica jest wyzna-
czona przez punkty graniczne okreÊlone dla tej dzia∏ki.

Granica biegnie od pkt 1204, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 27, w kierunku
pó∏nocno-wschodnim przez pkt 1205 do pkt 1206. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
przez pkt 71 do pkt 70. W pkt 70 skr´ca na po∏udniowy
zachód i biegnie przez pkt 1565 do pkt 29. W pkt 29, zlo-
kalizowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 27, za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód i biegnie
wzd∏u˝ wschodniej granicy ulicy Portowej przez pkt: 15
i 14 do pkt 1204, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny nr 01, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 152, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 38/38, w kie-
runku wschodnim do pkt 151, gdzie za∏amuje si´ na
pó∏noc, i biegnie przez pkt 150 do pkt 162. W pkt 162,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 38/40, za∏amuje si´ na zachód i biegnie do
pkt 471. Od pkt 471 biegnie wzd∏u˝ granic dzia∏ek
nr: 38/40 i 71 przez pkt 470 do pkt 149. Od pkt 149, zlo-
kalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 38/38, biegnie przez pkt: 465 i 464 do pkt 152, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks VII

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny nr 033, arkusz mapy 1

Granica biegnie od pkt 30, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/40, w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim do pkt 817, gdzie skr´-
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ca na wschód, i biegnie do pkt 281. Tu za∏amuje si´ na
po∏udnie i biegnie do pkt 280, gdzie skr´ca na wschód,
i biegnie do pkt 279. Od pkt 279, zlokalizowanego na
zachodniej granicy ulicy Braci Staniuków, biegnie
wzd∏u˝ ulicy Braci Staniuków w kierunku pó∏nocnym
przez pkt 286 do pkt 1147. W pkt 1147, zlokalizowanym
na granicy skrzy˝owania dróg w ruchu okr´˝nym, za-
∏amuje si´ na pó∏nocny zachód do pkt 1002, gdzie
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie
przez pkt 1003 do pkt 28. W pkt 28, zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/52,
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bieg-
nie do pkt 29. W pkt 29, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/44, skr´ca w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i biegnie przez pkt 287
do pkt 30, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny nr 033, arkusz mapy 1

Granica biegnie od pkt 817, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/35 przez
pkt: 816, 815, 814, 813 i 812 do pkt 811. Tu skr´ca na
pó∏nocny-zachód i biegnie do pkt 810. W pkt 810, zlo-
kalizowanym na wschodniej granicy dzia∏ki nr 251/36,
skr´ca na pó∏noc i biegnie przez pkt 809 do pkt 808. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bieg-
nie do pkt 807. W pkt 807, zlokalizowanym w pó∏noc-
no-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/34, skr´ca
w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 806. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
przez pkt 914 do pkt 805. W pkt 805, zlokalizowanym
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/38,
za∏amuje si´ na zachód i biegnie do pkt 804. Tu za∏a-
muje si´ na pó∏noc i biegnie przez pkt 803 do pkt 802.
Od pkt 802, zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 251/32, biegnie do pkt 283, gdzie
skr´ca w kierunku pó∏nocnym, i biegnie wzd∏u˝
wschodniej granicy drogi wewn´trznej do pkt 282.
W pkt 282 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i bieg-
nie przez pkt 285 do pkt 36. Na dzia∏ce nr 251/5 znajdu-
je si´ studnia g∏´binowa. W pkt 36, zlokalizowanym
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/5, za-
∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i biegnie do pkt 39,
gdzie skr´ca na wschód, i biegnie do pkt 38. Od pkt 38
biegnie na pó∏noc do pkt 37. W pkt 37, zlokalizowa-
nym na pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 251/14, skr´ca na
wschód i biegnie do pkt 33. Tu za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do pkt 778.
W pkt 778, zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 251/26, za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie do pkt 779, zlokali-
zowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 251/25. Tu skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i biegnie do pkt 780. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 324, 327, 328,
331 i 332 do pkt 24. Od pkt 24, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 220, bie-
gnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 251/25 przez pkt: 25, 789,
788, 787, 786, 785 i 784 do pkt 783. Od pkt 783 biegnie
do pkt 782, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim, i biegnie przez pkt: 781 i 779 do pkt 778.
Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie przez pkt: 790 i 916 do pkt 805. Na dzia∏ce

nr 251/38 znajduje si´ studnia g∏´binowa. W pkt 805,
zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 251/38, za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie przez pkt: 914 i 806 do
pkt 898. W pkt 898 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 899, gdzie skr´ca w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do pkt 900. Tu
za∏amuje si´ na pó∏nocny zachód i biegnie do pkt 901.
Od pkt 901, zlokalizowanego w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 251/41, biegnie na pó∏nocny
zachód przez pkt: 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909
i 910 do pkt 911, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim, i biegnie przez pkt: 912 i 913 do
pkt 756. Od pkt 756 biegnie przez pkt: 757, 758, 759
i 760 do pkt 761. W pkt 761, zlokalizowanym w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/23, skr´ca na
wschód i biegnie do pkt 762, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie do pkt 763.
Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i biegnie do
pkt 791, gdzie skr´ca na po∏udniowy zachód, i biegnie
do pkt 764. Tu za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie przez pkt 765 do pkt 766. Od pkt 766, zlokali-
zowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 251/29, biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim do pkt 767, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim, i biegnie do pkt 768. Od pkt 768
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
pkt 775 do pkt 776. W pkt 776, zlokalizowanym w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/24, za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
do pkt 777. Od pkt 777 biegnie w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim do pkt 796. W pkt 796 za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez
pkt: 797, 798 i 799 do pkt 800. W pkt 800, zlokalizowa-
nym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 251/40, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie przez pkt 801 do pkt 1234.
W pkt 1234 skr´ca na pó∏nocny-wschód i biegnie do
pkt 1233, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, i biegnie do pkt 1232. W pkt 1232, zloka-
lizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 251/51, skr´ca w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie przez pkt: 29 i 287 do pkt 30.
W pkt 30 za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód i bieg-
nie do pkt 817, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks VIII

Obr´b ewidencyjny nr 033, arkusz mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 226/2, w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim do pkt 2. W pkt 2 za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ linii kolejowej S∏upsk — Ustka do pkt 3. Tu za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bieg-
nie do pkt 4. W pkt 4, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 226/2, za∏amuje si´
na zachód i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 230/3 do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks IX

Obr´b ewidencyjny nr 033, arkusz mapy 1

Granica biegnie od pkt 16, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 230/7, w kie-
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runku pó∏nocno-zachodnim przez pkt 15 do pkt 14. Od
pkt 14, zlokalizowanego na granicy skrzy˝owania dróg
w ruchu okr´˝nym, biegnie w kierunku ulicy Jarz´bi-
nowej do pkt 1013. W pkt 1013, zlokalizowanym w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 251/47, za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
przez pkt 13 do pkt 12. W pkt 12, zlokalizowanym
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 230/7, za-
∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i biegnie do pkt 16,
od którego rozpocz´to opis.

Obszar „Redzikowo”

Obszar „Redzikowo” sk∏ada si´ z 15 kompleksów
o ∏àcznej powierzchni 54,0545 ha.

Kompleks I

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2338, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/28, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/26 przez pkt 2337 do pkt 2220. Tu za∏amuje si´ na
zachód i biegnie przez pkt 2219 do pkt 2218.
W pkt 2218 skr´ca na pó∏nocny zachód i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 7/11 do
pkt 2217. Tu za∏amuje si´ na zachód i biegnie do
pkt 2216. W pkt 2216, zlokalizowanym w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/28, za∏amuje si´ na po-
∏udniowy zachód i biegnie do pkt 2215. Od pkt 2215
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 7/48 przez pkt: 2355,
2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351 i 2352 do pkt 2353.
W pkt 2353, zlokalizowanym na po∏udniowej granicy
dzia∏ki nr 7/28, za∏amuje si´ w kierunku wschodnim
i biegnie przez pkt 2354 do pkt 2339. Od pkt 2339, zlo-
kalizowanego w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/28, biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt 2338, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks II

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2340, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/32, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/27 przez pkt 2341 do pkt 2342, gdzie za∏amuje si´,
i biegnie do pkt 2343. Od pkt 2343, zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/41, bieg-
nie w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez pkt 2344
do pkt 2376. Tu za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie przez pkt 2112 do pkt 2111. Od pkt 2111, zlo-
kalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 7/42, biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do pkt 2110. Od pkt 2110, zlokalizowanego w pó∏noc-
no-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/43, biegnie w kie-
runku po∏udniowym przez pkt: 2374, 2373 i 2109 do
pkt 2214. Od pkt 2214 biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 2213. Tu za∏amuje si´ na wschód
i biegnie do pkt 2212. Od pkt 2212, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/41,
biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 7/11 do
pkt 2211. W pkt 2211 za∏amuje si´ na wschód i biegnie
przez pkt: 2102 i 2210 do pkt 2209. W pkt 2209 za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do
pkt 2340, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks III

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2323, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/29, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/24 do pkt 2322. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie do pkt 2222. W pkt 2222,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/29, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 7/11
do pkt 2221. Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód
i biegnie do pkt 2336. Od pkt 2336 biegnie w kierunku
po∏udniowym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 7/26 do pkt 2335. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i biegnie do pkt 2334. Od
pkt 2334, zlokalizowanego w po∏udniowo-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 7/29, biegnie w kierunku wschod-
nim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 7/48 przez
pkt: 2359, 2358, 2357 i 2356 do pkt 2325. Od pkt 2325,
zlokalizowanego w po∏udniowo-wschodnim naro˝ni-
ku dzia∏ki nr 7/29, biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez pkt 2324 do pkt 2323, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks IV

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2326, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/44, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/25 do pkt 2327. Tu za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie do pkt 2328, gdzie skr´ca na pó∏-
noc, i biegnie do pkt 2329. W pkt 2329, zlokalizowa-
nym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/44, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6
przez pkt: 2113 i 2376 do pkt 2344. Od pkt 2344, zloka-
lizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/44, biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 7/27 do pkt 2345. Tu za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i bie-
gnie do pkt 2208. W pkt 2208, zlokalizowanym w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/44, za∏amuje
si´ w kierunku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy dzia∏ki nr 7/11 do pkt 2207. Od pkt 2207 bieg-
nie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 2326, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks V

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2316, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/40, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/23 do pkt 2315. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i biegnie do pkt 2224. Od pkt 2224,
zlokalizowanego w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/40, biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝
po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 7/11 do pkt 2223. Tu za-
∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i biegnie do
pkt 2321. Od pkt 2321, zlokalizowanego w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/40, biegnie w kie-
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runku po∏udniowym do pkt 2320, gdzie skr´ca na po-
∏udniowy wschód, i biegnie przez pkt 2319 do
pkt 2318. Od pkt 2318, zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/40, biegnie w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 7/48 przez pkt: 2364 i 2363 do pkt 2317. Od pkt 2317,
zlokalizowanego w po∏udniowo-wschodnim naro˝ni-
ku dzia∏ki nr 7/40, biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do pkt 2316, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks VI

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2307, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/45, w kierun-
ku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 7/21
do pkt 2306, gdzie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim,
i biegnie do pkt 2305. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie do pkt 2304. W pkt 2304, zlokalizowa-
nym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/45,
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie przez
pkt 2115 do pkt 2330. Od pkt 2330, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/45, bieg-
nie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ wschodniej grani-
cy dzia∏ki nr 7/25 przez pkt: 2331 i 2332 do pkt 2333. Tu
za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód i biegnie do
pkt 2206. Od pkt 2206, zlokalizowanego w po∏udniowo-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/45, biegnie w kierun-
ku wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 7/11
do pkt 2205, gdzie skr´ca na pó∏noc, i biegnie przez
pkt 2311 do pkt 2310. Tu za∏amuje si´ na wschód
i biegnie do pkt 2309. W pkt 2309 skr´ca na po∏udnie
i biegnie przez pkt 2308 do pkt 2204. Od pkt 2204, zloka-
lizowanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 7/22, biegnie na wschód przez pkt 2203 do
pkt 2307, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks VII

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2298, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/39, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/20 przez pkt 2297 do pkt 2226. W pkt 2226, zloka-
lizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/39, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 7/11 przez
pkt 2225 do pkt 2314. Od pkt 2314, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/39, bieg-
nie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ wschodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 7/23 do pkt 2313, gdzie skr´ca na po∏u-
dniowy wschód, i biegnie do pkt 2312. W pkt 2312, zlo-
kalizowanym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/39, za∏amuje si´ na wschód i biegnie przez
pkt 2370 do pkt 2299. Od pkt 2299, zlokalizowanego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/39,
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 2298,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks VIII

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2287, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/30, w kie-

runku pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 7/18 do pkt 2389, gdzie za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim, i biegnie do pkt 2288. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie do pkt 2289. W pkt 2289,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/30, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie wzd∏u˝ granicy pasa drogowego drogi krajo-
wej nr 6 do pkt 2360. Od pkt 2360 biegnie w kierunku
po∏udniowym do pkt 2116, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim, i biegnie do pkt 2303. W pkt 2303,
zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/30, skr´ca na po∏udnie do pkt 2302, gdzie
za∏amuje si´ na zachód, i biegnie do pkt 2301. Od
pkt 2301 biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 7/21 do pkt 2300, gdzie
za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód do pkt 2202.
W pkt 2202, zlokalizowanym w po∏udniowo-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 7/30, skr´ca na wschód i bieg-
nie do punktu 2201. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny
wschód i biegnie do pkt 2290, gdzie skr´ca na pó∏noc
do pkt 2291. Tu zmienia kierunek na wschodni i bieg-
nie do pkt 2292, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym, i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 7/19 przez pkt 2293 do pkt 2200. Tu za∏amuje si´ na
wschód do pkt 2199, gdzie skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim, i biegnie do pkt 2287, od którego roz-
pocz´to opis.

Kompleks IX

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2285, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/31, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/17 przez pkt 2284 do pkt 2228. W pkt 2228, zloka-
lizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/31, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 7/11 do
pkt 2227. W pkt 2227, zlokalizowanym w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/31, za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do pkt 2296.
Od pkt 2296 biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 7/20 do pkt 2295, gdzie
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim,
i biegnie do pkt 2294. W pkt 2294, zlokalizowanym
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/31,
skr´ca na wschód i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 7/48 do pkt 2286. Od pkt 2286 biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim do pkt 2285, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks X

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2194, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/38, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/10 do pkt 2193. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny za-
chód i biegnie do pkt 2192. W pkt 2192, zlokalizowa-
nym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/38, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 7/11 do
pkt 2229. Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i bieg-
nie do pkt 2283. Od pkt 2283, zlokalizowanego w pó∏-
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nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/38, biegnie
w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ki nr 7/17 do pkt 2282, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie do pkt 2281.
W pkt 2281, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 7/38, za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 7/48 przez pkt 2367 do pkt 2195. W pkt 2195, zloka-
lizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/38, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 2194, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks XI

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2269, zlokalizowanego na za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 7/16, w kierunku pó∏noc-
nym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 7/18 do
pkt 2270, gdzie za∏amuje si´ w kierunku wschodnim,
i biegnie do pkt 2271. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie do pkt 2272, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/16.
W pkt 2272 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i bieg-
nie wzd∏u˝ granicy pasa drogowego drogi krajowej
nr 6 do pkt 2273. Od pkt 2273, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/16, biegnie
w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ zachodniej granicy
pasa drogowego drogi powiatowej nr 39146 do
pkt 2274, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim, i biegnie do pkt 2275. W pkt 2275, zloka-
lizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/16, skr´ca na zachód i biegnie wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy dzia∏ki nr 7/48 przez pkt: 2277 i 2278 do
pkt 2188. Od pkt 2188 biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt 2189. W pkt 2189, zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/16,
za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki nr 7/10 do pkt 2190. Tu za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do
pkt 2191, gdzie za∏amuje si´ na wschód, i biegnie do
pkt 2196. W pkt 2196 skr´ca na pó∏noc i biegnie do
pkt 2197. Tu za∏amuje si´ na zachód i biegnie do
pkt 2198. Od pkt 2198 biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt 2269, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks XII

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2253, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/15, w kierun-
ku pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej granicy pasa drogo-
wego drogi powiatowej nr 39146 do pkt 2254.
W pkt 2254, zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 7/15, za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy pa-
sa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2255.
W pkt 2255, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 7/15, za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowym i biegnie do pkt 2256, gdzie za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 2257. Tu skr´-
ca na po∏udnie i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 7/7 do pkt 2258, gdzie za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie do pkt 2259. Tu

zmienia kierunek na zachodni i biegnie do pkt 2260.
Od pkt 2260 biegnie w kierunku po∏udniowym do
pkt 2261, gdzie skr´ca w kierunku wschodnim, i bieg-
nie do pkt 2262. Tu skr´ca na po∏udniowy wschód
i biegnie do pkt 2263. W pkt 2263 za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ zachodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 7/7 do pkt 2264. Tu skr´ca na po∏udnio-
wy zachód i biegnie do pkt 2265. W pkt 2265, zlokali-
zowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 7/15, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i bieg-
nie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 7/48 przez
pkt 2268 do pkt 2252. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i biegnie do pkt 2253, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks XIII

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2243, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/14, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/49 do pkt 2242, gdzie skr´ca w kierunku zachod-
nim, i biegnie przez pkt: 2251 i 2250 do pkt 2249.
W pkt 2249, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 7/14, za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki
nr 7/49 przez pkt 2248 do pkt 2247. Od pkt 2247, zloka-
lizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/14, biegnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 7/7 przez pkt 2246 do
pkt 2245. W pkt 2245, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/14, za∏amuje si´ na
wschód i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 7/48 do pkt 2244. Od pkt 2244 biegnie w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do pkt 2243, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks XIV

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2232, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/12, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/13 do pkt 2231. W pkt 2231, zlokalizowanym
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/12,
skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 6
do pkt 2230. W pkt 2230, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/12, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie przez pkt 2240 do
pkt 2239. Od pkt 2239 biegnie w kierunku po∏udnio-
wym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 7/7 przez
pkt 2238 do pkt 2237. Tu za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie do pkt 2236, gdzie skr´ca na po-
∏udnie, i biegnie do pkt 2235. Od pkt 2235 biegnie
w kierunku wschodnim do pkt 2234. Tu za∏amuje si´
na pó∏nocny wschód i biegnie przez pkt 2233 do
pkt 2232, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks XV

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2232, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/13, w kierun-
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ku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 7/13 do pkt 2231, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim, i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy pa-
sa drogowego drogi krajowej nr 6 do pkt 2241.
W pkt 2241, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 7/13, skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ki nr 7/48 do pkt 2232, od którego rozpocz´to
opis.

Obszar „Koszalin”

Obszar „Koszalin” sk∏ada si´ z 17 kompleksów o ∏àcz-
nej powierzchni 90,9324 ha.

Kompleks I

Obr´b ewidencyjny 7, arkusz mapy 319

Granica biegnie od pkt 78171, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/1, w kierunku
zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy pasa drogowe-
go ulicy Bohaterów Warszawy do pkt 78172.
W pkt 78172, zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 25/1, za∏amuje si´ na po∏udnie i bie-
gnie wzd∏u˝ wschodniej granicy pasa drogowego ulicy
Strefowej do pkt 78173. W pkt 78173, zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/1,
skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ drogi
gruntowej przez pkt 26678 do pkt 26679. W pkt 26679
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bie-
gnie wzd∏u˝ drogi gruntowej przez pkt: 26676 i 26675
do pkt 78171, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks II

Obr´b ewidencyjny 7, arkusze map: 271, 295, 296 i 320

Granica biegnie od pkt 9472, zlokalizowanego na za-
chodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników
o WolnoÊç i Demokracj´, w kierunku pó∏nocnym przez
pkt 9473 do pkt 9474. W pkt 9474, zlokalizowanym
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/2, za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do
pkt 9475. W pkt 9475, zlokalizowanym w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/2, skr´ca na po∏udnie
i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy pasa drogowego
ulicy Strefowej do pkt 78168. W pkt 78168, zlokalizo-
wanym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 25/2, za∏amuje si´ na wschód i biegnie przez
pkt: 78169 i 26601 do pkt 78170. W pkt 78170, zlokali-
zowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 25/2, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i biegnie wzd∏u˝ ulicy Bojowników o WolnoÊç
i Demokracj´ do pkt 9472, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks III

Obr´b ewidencyjny 7, arkusze map: 270, 271, 294 i 295

Granica biegnie od pkt 78165, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/3, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy pasa
drogowego ulicy Strefowej do pkt 78164. W pkt 78164,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 25/3, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie do pkt 78163. Od pkt 78163, zlokalizowanego

w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/3, bieg-
nie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do pkt 78167.
Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie
w kierunku linii kolejowej Koszalin — Ko∏obrzeg do
pkt 78166. W pkt 78166, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/3, za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 78165, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Kompleks IV

Obr´b ewidencyjny 7, arkusze map: 229 i 486

Granica biegnie od pkt 78161, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/4, w kie-
runku pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy pasa
drogowego ulicy Strefowej do pkt 78160. W pkt 78160,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 25/4, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie wzd∏u˝ pasa ochronnego zak∏adu karnego do
pkt 78159. W pkt 78159, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/4, skr´ca na po∏u-
dnie i biegnie do pkt 78158. Od pkt 78158 biegnie
wzd∏u˝ drogi gruntowej przez pkt: 16192 i 16191 do
pkt 78162. W pkt 78162, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/4, skr´ca na
wschód i biegnie do pkt 78161, od którego rozpocz´to
opis.

Kompleks V

Obr´b ewidencyjny 10, arkusz mapy 462

Granica biegnie od pkt 61225, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/50, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej Êcia-
ny budynku portierni do pkt 79376. W pkt 79376 za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
do pkt 79377, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim, i biegnie do pkt 79378. W pkt 79378,
zlokalizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 3/51, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 79379. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez
pkt 44784 do pkt 79390. W pkt 79390, zlokalizowanym
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/52, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
do pkt 79389, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim, i biegnie do pkt 79388. W pkt 79388,
zlokalizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 3/52, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 44774. Tu skr´ca na po∏u-
dnie i biegnie do pkt 44773. W pkt 44773 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 44772. W pkt 44772, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/57, skr´ca w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ zachod-
niej granicy dzia∏ki nr 3/57 do pkt 79417. W pkt 79417,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 3/59, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie przez pkt: 79422 i 79423 do
pkt 79424. W pkt 79424, zlokalizowanym na granicy
pasów drogowych ulic Przemys∏owej i Bojowników
o WolnoÊç i Demokracj´, za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie przez pkt: 16411 i 59045
do pkt 16552. W pkt 16552 za∏amuje si´ w kierunku
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pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez pkt: 16551,
16550, 16549, 16548, 16547 i 16546 do pkt 16545.
W pkt 16545 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 61225, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks VI

Obr´b ewidencyjny 10, arkusz mapy 462

Granica biegnie od pkt 61225, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/51, w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim do pkt 61226. Tu za∏amuje
si´ na wschód i biegnie do pkt 44781, gdzie za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie
przez pkt: 44782 i 44783 do pkt 79379. W pkt 79379,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 3/51, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie do pkt 79378. Od pkt 79378 bieg-
nie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 3/50 do
pkt 79377. Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód
i biegnie do pkt 79376. W pkt 79376 skr´ca w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie do pkt 61225, od które-
go rozpocz´to opis.

Kompleks VII

Obr´b ewidencyjny 10, arkusz mapy 462

Granica biegnie od pkt 79390, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/52, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim przez pkt: 44780 i 44779
do pkt 44778. W pkt 44778, zlokalizowanym w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/52, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 44774. W pkt 44774, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/11, za∏amuje si´ na
po∏udniowy zachód i biegnie do pkt 79388.
W pkt 79388 skr´ca na pó∏nocny zachód i biegnie
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79389.
W pkt 79389, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 3/52, za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie do pkt 79390, od które-
go rozpocz´to opis.

Kompleks VIII

Obr´b ewidencyjny 10, arkusz mapy 462

Granica biegnie od pkt 79387, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/53, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79380. Tu za∏amuje si´ na
po∏udniowy wschód i biegnie do pkt 79381.
W pkt 79381, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 3/53, za∏amuje si´ na po∏udniowy
zachód i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 3/50 do pkt 79382. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie do pkt 79383.
W pkt 79383, zlokalizowanym w po∏udniowo-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 3/53, za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej gra-
nicy dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79384. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do pkt 79385,
gdzie skr´ca na pó∏nocny wschód, i biegnie do
pkt 79386. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 79387, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks IX

Obr´b ewidencyjny 10, arkusz mapy 462

Granica biegnie od pkt 79391, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/54, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79398. Tu za∏amuje si´ na
po∏udniowy wschód i biegnie do pkt 79397, gdzie za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i bieg-
nie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 3/50 do
pkt 79396. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie do pkt 79395. W pkt 79395, zlokali-
zowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 3/54, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 3/50
do pkt 79394. Od pkt 79394 biegnie w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim do pkt 79393, gdzie skr´ca na pó∏-
nocny wschód, i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79392. W pkt 79392 za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do
pkt 79391, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks X

Obr´b ewidencyjny 10, arkusz mapy 462

Granica biegnie od pkt 79399, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/55, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79405. Tu za∏amuje si´ na
po∏udniowy wschód i biegnie do pkt 79404.
W pkt 79404, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 3/55, za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79403. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 79402. W pkt 79402, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/55, skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do pkt 79401. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bieg-
nie do pkt 79400. W pkt 79400, zlokalizowanym w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/55, za∏a-
muje si´ na pó∏nocny wschód i biegnie wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79425. Tu za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
do pkt 79399, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks XI

Obr´b ewidencyjny 10, arkusz mapy 462

Granica biegnie od pkt 79406, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/56, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy dzia∏ki nr 3/50 do pkt 79416. Tu za∏amuje si´ na
po∏udniowy wschód i biegnie do pkt 79415.
W pkt 79415, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 3/56, za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 3/50 przez pkt 79414 do pkt 79413. Tu za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bieg-
nie do pkt 79412. W pkt 79412, zlokalizowanym w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/56, skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 79411. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-

Dziennik Ustaw Nr 179 — 12687 — Poz. 1270



chodnim i biegnie przez pkt 79410 do pkt 79409.
W pkt 79409 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie do pkt 79408. W pkt 79408, zlokali-
zowanym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 3/56, skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie do
pkt 79407. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 79406, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks XII

Obr´b ewidencyjny 10, arkusz mapy 462

Granica biegnie od pkt 44772, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/57, w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki nr 3/11 przez pkt 50063 do pkt 44771. Tu skr´ca
na pó∏nocny wschód i biegnie wzd∏u˝ wschodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 3/11 do pkt 44770, gdzie skr´ca na
wschód, i biegnie do pkt 44769. Od pkt 44769 biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez pkt 44768 do
pkt 44767, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, i biegnie przez pkt 16419 do pkt 16418.
Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie do pkt 16417, gdzie skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim, i biegnie do pkt 16416.
W pkt 16416, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 3/57, za∏amuje si´ na po∏udniowy
zachód i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 21/3 przez pkt 16415 do pkt 16414. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do
pkt 16413. W pkt 16413 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie do pkt 16412. Tu za∏amu-
je si´ na pó∏nocny zachód i biegnie do pkt 16537.
W pkt 16537 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie przez pkt 16538 do pkt 16408.
W pkt 16408, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 3/57, za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim i biegnie do pkt 79419. Tu skr´ca na pó∏-
nocny wschód i biegnie do pkt 79418. Od pkt 79418
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ gra-
nic dzia∏ek nr: 3/50 i 3/59 przez pkt 79417 do pkt 44772,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks XIII

Obr´b ewidencyjny 7, arkusze map: 446 i 460

Granica biegnie od pkt 81557, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 31/4, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy pasa drogowego ulicy Mieszka I przez pkt 16217
do pkt 16216. W pkt 16216, zlokalizowanym w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 33, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym, i biegnie do pkt 16225,
gdzie skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝
pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 35 do pkt 16226. Od
pkt 16226 biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy dzia∏ki nr 31/2 przez pkt 16227 do
pkt 80640. W pkt 80640, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 37/4, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego
przez pkt 16337 do pkt 16219. W pkt 16219 za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do

pkt 81559, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, i biegnie do pkt 81558. Od pkt 81558
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt 81557, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks XIV

Obr´b ewidencyjny 7, arkusz mapy 461

Granica biegnie od pkt 16215, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 39, w kierunku
po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
pasa drogowego ulicy Mieszka I do pkt 9587. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 40 przez pkt 9942
do pkt 9588. Od pkt 9588 biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 6/2 przez pkt 9943 do pkt 26510. W pkt 26510, zloka-
lizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 5/2, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie do pkt 26431. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ wschodniej grani-
cy pasa drogowego ulicy Strefowej przez pkt 16185 do
pkt 9941. Od pkt 9941, zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 39, biegnie do
pkt 16215, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks XV

Obr´b ewidencyjny 7, arkusze map: 474 i 487

Granica biegnie od pkt 26435, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 16/2, w kierun-
ku po∏udniowym wzd∏u˝ zachodniej granicy pasa dro-
gowego ulicy Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´
przez pkt 47465 do pkt 73326. Od pkt 73326 biegnie
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 17/2 przez
pkt 26436 do pkt 51115. Tu za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie do pkt 73318. W pkt 73318, zlokali-
zowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 17/1, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i bieg-
nie do pkt 73319. Tu za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim i biegnie do pkt 73320, gdzie skr´ca w kierunku
po∏udniowym, i biegnie do pkt 47468. Tu za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej
granicy dzia∏ki nr 17/2 do pkt 47469. W pkt 47469 za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
do pkt 47470. W pkt 47470 za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie do pkt 47471, gdzie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i biegnie do
pkt 73321. W pkt 73321, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 17/2, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym, i biegnie przez pkt: 73323
i 73324 do pkt 73325. W pkt 73325 za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do pkt 47475,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 16/2 do pkt 47466.
W pkt 47466 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt 26435, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks XVI

Obr´b ewidencyjny 7, arkusze map: 486 i 497

Granica biegnie od pkt 81384, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 1/6, w kie-
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runku pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej granicy pasa
drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego do pkt 78158.
Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie przez pkt: 16192 i 16191 do pkt 78162.
W pkt 78162 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 25/4
do pkt 78161. W pkt 78161, zlokalizowanym w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/26, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie do pkt 81560.
W pkt 81560, zlokalizowanym na zachodniej granicy
pasa drogowego ulicy Strefowej, za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim i biegnie do pkt 81385, gdzie za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie
do pkt 78163. W pkt 78163, zlokalizowanym w pó∏noc-
no-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25/24, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 1/4 do pkt 78167. Od
pkt 78167, zlokalizowanego na wschodniej granicy pa-
sa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego, biegnie
w kierunku pó∏nocnym do pkt 81383. W pkt 81383, zlo-
kalizowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 1/4, za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1/5 do
pkt 78163. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny wschód i bieg-
nie do pkt 81385. W pkt 81385 skr´ca na zachód i bieg-
nie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 1/5 do
pkt 81384, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks XVII

Obr´b ewidencyjny 6, arkusze map: 406, 434, 437 i 461

Granica biegnie od pkt 71397, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 9/42, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 9/8 przez pkt 71060 do pkt 75892.
W pkt 75892 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie do pkt 75891, gdzie za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie wzd∏u˝
zachodniej granicy dzia∏ki nr 9/30 do pkt 75890.
W pkt 75890, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 9/42, za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 81430,
81429, 81428, 81427 i 81420 do pkt 81419. Tu za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy pasa drogowego ulicy Bojowników
o WolnoÊç i Demokracj´ przez pkt: 81418, 81417,
81416, 81415 i 81414 do pkt 81442. W pkt 81442, zloka-
lizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 21/1, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie do pkt 81353. Od pkt 81353 biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim do pkt 16229, gdzie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie do
pkt 81354. W pkt 81354, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 9/39, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ zachodniej
granicy pasa drogowego ulicy Bojowników o WolnoÊç
i Demokracj´ przez pkt: 81413, 81412 i 81437 do
pkt 81436. Od pkt 81436, zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 9/39, biegnie
w kierunku zachodnim przez pkt 81364 do pkt 81363.
W pkt 81363, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 9/39, za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏-
ki nr 9/38 przez pkt: 81362, 81361, 81360 i 81359 do
pkt 81358. Tu za∏amuje si´ w kierunku wschodnim

i biegnie przez pkt: 81357, 81356 i 81355 do pkt 81354.
W pkt 81354 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie do pkt 16229, gdzie skr´ca na pó∏-
nocny wschód, i biegnie do pkt 81353. W pkt 81353 za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie przez
pkt: 81352 i 81351 do pkt 81350. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i biegnie przez pkt: 81349, 81348
i 81347 do pkt 81346. W pkt 81346 za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 9/38 przez pkt 81345 do
pkt 81344. W pkt 81344, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 9/42, za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
granicy pasa drogowego ulicy Mieszka I przez
pkt 81343 do pkt 81336. W pkt 81336 za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez
pkt: 81337, 81338 i 81339 do pkt 81340. Tu skr´ca
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 9/42 przez pkt: 81341
i 81342 do pkt 71397, od którego rozpocz´to opis.

Obszar „Debrzno”

Obszar „Debrzno” sk∏ada si´ z 8 kompleksów o ∏àcznej
powierzchni 9,8736 ha.

Kompleks I

Obr´b ewidencyjny Cierznie, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1834, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/1, w kierun-
ku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy pasa dro-
gowego drogi krajowej nr 22 przez pkt 1835 do
pkt 1839. W pkt 1839, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/1, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝
zachodniej granicy pasa drogowego drogi wewn´trz-
nej do pkt 1845. W pkt 1845, zlokalizowanym w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/1, za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy dzia∏ki nr 498/4 do pkt 1846.
W pkt 1846, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 498/1, za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do pkt 1834, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Kompleks II

Obr´b ewidencyjny Cierznie, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1840, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/2, w kierun-
ku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy pasa dro-
gowego drogi krajowej nr 22 przez pkt: 1841 i 1842 do
pkt 1843. W pkt 1843, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/2, za∏amuje si´
na po∏udniowy wschód i biegnie do pkt 1844.
W pkt 1844 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie do pkt 1851, gdzie skr´ca na po∏udniowy
wschód, i biegnie do pkt 1852. W pkt 1852, zlokalizo-
wanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 498/2, za∏amuje si´ na zachód i biegnie wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy pasa drogowego drogi wewn´trznej
do pkt 1853. W pkt 1853, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/2, skr´ca na
pó∏nocny zachód i biegnie do pkt 1840, od którego
rozpocz´to opis.

Dziennik Ustaw Nr 179 — 12689 — Poz. 1270



Kompleks III

Obr´b ewidencyjny Cierznie, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1850, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/3, w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim do pkt 1849. W pkt 1849 za-
∏amuje si´ na wschód i biegnie wzd∏u˝ drogi krajowej
nr 22 przez pkt: 1848 i 1847 do pkt 1884. W pkt 1884,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 498/3, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏-
ki nr 498/10 przez pkt: 1883, 1882 i 1881 do pkt 1880.
W pkt 1880, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 498/3, skr´ca w kierunku pó∏-
nocnym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy pasa
drogowego drogi wewn´trznej przez pkt: 1879, 1878,
1877 i 1876 do pkt 1850, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks IV

Obr´b ewidencyjny Cierznie, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1864, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/5, w kie-
runku zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 498/10 do pkt 1865. W pkt 1865, zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/5,
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bieg-
nie do pkt 1872. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny wschód
i biegnie do pkt 1867, gdzie skr´ca na pó∏nocny za-
chód, i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 498/6 do pkt 1868. W pkt 1868 za∏amuje si´ na po-
∏udniowy zachód i biegnie do pkt 1869. W pkt 1869
skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do
pkt 1870. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 1871. Od pkt 1871 bieg-
nie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej grani-
cy dzia∏ki nr 498/4 do pkt 1854. W pkt 1854, zlokalizo-
wanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 498/5, skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie do
pkt 1864, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks V

Obr´b ewidencyjny Cierznie, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1862, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/7, w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej gra-
nicy dzia∏ki nr 498/10 przez pkt 1875 do pkt 1863.
W pkt 1863, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 498/7, za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocnym i biegnie do pkt 1855. Tu skr´ca w kie-
runku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej grani-
cy dzia∏ki nr 498/4 do pkt 1856, gdzie za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie do
pkt 1857. Tu skr´ca na po∏udnie i biegnie do pkt 1858,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim, i biegnie do pkt 1859. W pkt 1859, zlokalizowa-
nym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 498/8, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt 1860. Tu skr´ca na pó∏-
nocny wschód i biegnie do pkt 1861, gdzie za∏amuje
si´ na po∏udniowy wschód, i biegnie do pkt 1862, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks VI

Obr´b ewidencyjny Cierznie, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1890, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/11, w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ wschodniej grani-
cy dzia∏ki nr 498/10 przez pkt: 1889, 1888 i 1887 do
pkt 1886. W pkt 1886, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/11, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie przez pkt 1893 do
pkt 1892. Tu skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 498/12 do
pkt 1891. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny wschód i bieg-
nie do pkt 1890, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks VII

Obr´b ewidencyjny Cierznie, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1891, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/12, w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy dzia∏ki nr 498/11 do pkt 1892. W pkt 1892, zlokali-
zowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 498/12, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i bieg-
nie wzd∏u˝ Êciany lasu do pkt 1914. W pkt 1914 za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
przez pkt 1913 do pkt 1912. Tu skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie do pkt 1911, gdzie za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i biegnie
do pkt 1910. W pkt 1910, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/12, za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ wschod-
niej granicy dzia∏ki nr 498/14 do pkt 1891, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks VIII

Obr´b ewidencyjny Cierznie, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1897, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/13, w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy dzia∏ki nr 498/10 przez pkt 1896 do pkt 1895.
W pkt 1895, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 498/13, za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie do pkt 1894, gdzie
skr´ca na po∏udniowy wschód, i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 498/14 do pkt 1899. Tu skr´-
ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 1898. W pkt 1898, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 498/13, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie do pkt 1897, od które-
go rozpocz´to opis.

Obszar „Szczecinek”

Obszar „Szczecinek” sk∏ada si´ z 9 kompleksów o ∏àcz-
nej powierzchni 95,5117 ha.

Kompleks I

Obr´b ewidencyjny 18, arkusze map: 240, 241 i 253

Granica biegnie od pkt 011.18-85, zlokalizowanego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 10,
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w kierunku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ zachodniej
granicy pasa drogowego ulicy LeÊnej przez
pkt: 011.18-84, 011.18-83, 011.18-82 i 011.18-81 do
pkt 011.18-80. W pkt 011.18-80, zlokalizowanym w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 9, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez
pkt 011.18-331 do pkt 011.18-160. W pkt 011.18-160 za-
∏amuje si´ na po∏udniowy wschód i biegnie wzd∏u˝
pó∏nocnych granic dzia∏ek nr: 9 i 10 przez pkt 011.18-161
do pkt 011.18-656, gdzie skr´ca na pó∏nocny wschód,
i biegnie do pkt 011.18-657. W pkt 011.18-657 za-
∏amuje si´ na po∏udniowy wschód i biegnie do
pkt 011.18-658. W pkt 011.18-658, zlokalizowanym
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 8/2, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bieg-
nie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 8/4 do
pkt 011.18-659. Tu skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt 011.18-162. Od
pkt 011.18-162 biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim przez pkt 011.18-330 do pkt 011.18-85, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks II

Obr´b ewidencyjny 19, arkusze map: 240, 251, 252,
261 i 263

Granica biegnie od pkt 011.19-282, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 63/17,
w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 64/1 przez pkt: 011.19-283 i 011.19-284 do
pkt 011.19-285. Od pkt 011.19-285 biegnie w kie-
runku zachodnim przez pkt: 011.19-286, 011.19-645
i 011.19-287 do pkt 011.19-394. W pkt 011.19-394 za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ bu-
dynku do pkt 011.19-705. Od pkt 011.19-705 biegnie
w kierunku pó∏nocnym przez pkt: 011.19-706
i 011.19-707 do pkt 011.19-708. W pkt 011.19-708, zlo-
kalizowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki nr 63/18, skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 62/6
przez pkt 011.19-409 do pkt 011.19-243. Od
pkt 011.19-243 biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki
nr 44/4 do pkt 011.19-248, gdzie za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie wzd∏u˝ zachodniej
granicy drogi wewn´trznej przez pkt 011.19-247 do
pkt 011.19-231. Od pkt 011.19-231 biegnie na pó∏noc-
ny-zachód do pkt 011.19-80. W pkt 011.19-80 za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie do
pkt 011.19-240. Tu skr´ca na zachód i biegnie przez
pkt 011.19-192 do pkt 011.19-658. W pkt 011.19-658,
zlokalizowanym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 45/5, skr´ca na po∏udniowy-zachód i biegnie
wzd∏u˝ granicy drogi wewn´trznej przez pkt:
011.19-655, 011.19-657 i 011.19-693 do pkt 011.19-729,
gdzie za∏amuje si´ na zachód, i biegnie przez
pkt 011.19-412 do pkt 011.19-410. W pkt 011.19-410,
zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 62/7, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie przez pkt 011.19-406 do
pkt 011.19-405. Od pkt 011.19-405 biegnie w kierunku
zachodnim do pkt 011.19-404. W pkt 011.19-404, zloka-
lizowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 63/13, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.19-403,

011.19-402, 011.19-576, 011.19-575, 011.19-570
i 011.19-569 do pkt 011.19-395. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocnym i biegnie do pkt 011.19-864, gdzie
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim, i bie-
gnie przez pkt 011.19-863 do pkt 011.19-862. Tu skr´ca
na pó∏nocny zachód i biegnie przez pkt 011.19-861 do
pkt 011.19-860. W pkt 011.19-860, zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 14/61,
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bie-
gnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 14/11 przez
pkt: 011.19-859, 011.19-858, 011.19-857, 011.19-855,
011.19-854 i 011.19-853 do pkt 011.19-62. Tu skr´ca na
wschód do pkt 011.19-61, gdzie za∏amuje si´ na po∏u-
dnie, i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 14/11 przez pkt: 011.18-60 i 011.18-59 do
pkt 011.19-161. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
ulicy LeÊnej przez pkt 011.19-660 do pkt 011.19-661. Tu
za∏amuje si´ na wschód i biegnie do pkt 011.18-151,
gdzie skr´ca na po∏udniowy wschód, i biegnie do
pkt 011.18-152. Tu skr´ca na po∏udniowy zachód do
pkt 011.19-662. W pkt 011.19.662, zlokalizowanym
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 34, za∏a-
muje si´ na po∏udnie i biegnie przez pkt 011.19-663 do
pkt 011.19-221. Tu skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ granicy ulicy LeÊnej
przez pkt: 011.18-232, 011.19-664, 011.19-665
i 011.19-694 do pkt 011.19-666. W pkt 011.19-666 za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ zachodniej granicy ulicy Waryƒskiego przez
pkt: 011.18-239, 011.19-983, 011.18-66 i 011.18-67 do
pkt 011.19-981. W pkt 011.19-981 skr´ca w kierunku za-
chodnim i biegnie przez pkt 011.19-281 do
pkt 011.19-282, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks III

Obr´b ewidencyjny 19, arkusz mapy 282

Granica biegnie od pkt 011.18-271, zlokalizowanego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 79/6,
w kierunku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy pasa drogowego ulicy Waryƒskiego przez
pkt 011.18-386 do pkt 011.19-776. Tu za∏amuje si´ na
pó∏nocny zachód i biegnie przez pkt: 011.19-775
i 011.19-774 do pkt 011.19-773. Tu skr´ca w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-772.
W pkt 011.19-772, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 79/5, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do
pkt 011.19-771, gdzie skr´ca na po∏udniowy zachód,
i biegnie do pkt 011.19-770. Od pkt 011.19-770 biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 011.19-769.
W pkt 011.19-769, zlokalizowanym w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 79/6, skr´ca w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez pkt:
011.19-293, 011.19-292, 011.19-777 i 011.19-291 do
pkt 011.19-290. Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy
wschód i biegnie przez pkt 011.19-782 do
pkt 011.18-271, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks IV

Obr´b ewidencyjny 19, arkusze map: 272, 282 i 290

Granica biegnie od pkt 011.19-364, zlokalizowanego
w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki nr 73/4, w kierunku po-
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∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 67 do pkt 011.19-363, gdzie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie do
pkt 011.19-362. W pkt 011.19-362, zlokalizowanym
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 72/2, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
do pkt 011.19-788, gdzie skr´ca na po∏udnie, i bieg-
nie przez pkt 011.19-163 do pkt 011.19-162.
W pkt 011.19-162, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 72/7, skr´ca na po∏u-
dniowy zachód i biegnie do pkt 011.19-870, gdzie za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i bieg-
nie do pkt 011.19-869. Tu skr´ca na po∏udnie i bieg-
nie do pkt 011.19-868, gdzie za∏amuje si´ na po∏udnio-
wy zachód, i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏-
ki nr 76/3 przez pkt 011.19-867 do pkt 011.19-617. Od
pkt 011.19-617 biegnie w kierunku pó∏nocno-zachod-
nim do pkt 011.19-616, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie przez
pkt 011.19-323 do pkt 011.19-615. W pkt 011.19-615,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 76/6, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt 011.19-914, gdzie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie do
pkt 011.19-913. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dro-
gi wewn´trznej przez pkt: 011.19-743 i 011.19-742 do
pkt 011.19-741. W pkt 011.19-741, zlokalizowanym
w zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 73/4, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez pkt:
011.19-740, 011.19-739 i 011.19-738 do pkt 011.19-350.
Tu skr´ca na po∏udniowy wschód i biegnie do
pkt 011.19-351, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim, i biegnie do pkt 011.19-352.
W pkt 011.19-352 za∏amuje si´ na pó∏nocny wschód
i biegnie do pkt 011.19-353, gdzie skr´ca na po∏udnio-
wy wschód, i biegnie do pkt 011.19-365. Od
pkt 011.19-365 biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt 011.19-364, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks V

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny 9, arkusze map: 109 i 124

Granica biegnie od pkt 011.08-2398, zlokalizowanego
w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki nr 9/9, w kierunku
pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej
granicy pasa drogowego ulicy Narutowicza do
pkt 011.08-2399. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie do pkt 011.09-148.
W pkt 011.09-148, zlokalizowanym w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 9/9, za∏amuje si´ na 
pó∏nocny wschód i biegnie do pkt 011.09-3395. 
Tu skr´ca na pó∏noc i biegnie do pkt 011.09-3394. 
W pkt 011.09-3394 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim i biegnie do pkt 011.09-3393, gdzie skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie do
pkt 011.09-1978. Tu za∏amuje si´ na wschód i biegnie
do pkt 011.09-1977, gdzie skr´ca na pó∏nocny zachód,
i biegnie do pkt 011.09-1976. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim i biegnie do pkt 011.09-143.
W pkt 011.09-143, zlokalizowanym w pó∏nocnym na-
ro˝niku dzia∏ki nr 8/14, za∏amuje si´ w kierunku po∏u-

dniowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.09-1892
i 011.09-1906 do pkt 011.09-149. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim i biegnie do pkt 011.09-4017.
W pkt 011.09-4017, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 9/9, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez
pkt 011.09-4016 do pkt 011.09-4015. W pkt 011.09-4015
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bie-
gnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy pasa drogowego ulicy
1-go Maja do pkt 011.08-2398, od którego rozpocz´to
opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny 9, arkusze map: 109 i 124

Granica biegnie od pkt 011.08-132, zlokalizowanego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 10/2,
w kierunku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocno-za-
chodniej granicy pasa drogowego ulicy Narutowicza
przez pkt: 011.08-133, 011.08-134, 011.08-2091
i 011.08-412 do pkt 011.08-2092. W pkt 011.08-2092 za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
przez pkt: 011.09-129 i 011.09-130 do pkt 011.09-131.
W pkt 011.09-131, zlokalizowanym w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 10/1, skr´ca na wschód
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy pasa drogowe-
go ulicy 1-go Maja do pkt 011.09-132. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez
pkt 011.09-48 do pkt 011.09-363. W pkt 011.09-363 za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
przez pkt 011.09-1085 do pkt 011.09-364, gdzie za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
przez pkt 011.09-377 do pkt 011.09-378. Od
pkt 011.09-378 biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt 011.09-379. Tu za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim i biegnie przez pkt 011.09-2686
do pkt 011.09-81. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim i biegnie do pkt 011.09-385.
W pkt 011.09-385, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 10/2, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝
zachodniej granicy pasa drogowego ulicy 1-go Maja
przez pkt: 011.09-384, 011.09-351 i 011.09-350 do
pkt 011.08-132, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks VI

Obr´b ewidencyjny 21, arkusz mapy 214

Granica biegnie od pkt 011.21-477, zlokalizowanego
na pó∏nocnej granicy pasa drogowego ulicy Harcer-
skiej w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki nr 21/5, w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim do pkt 011.21-478, gdzie
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim, i biegnie do
pkt 011.21-173. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy drogi wewn´trz-
nej przez pkt: 011.21-172 i 011.21-3 do pkt 011.21-4.
W pkt 011.21-4 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy pa-
sa drogowego ulicy ¸ukasiewicza do pkt 011.21-642.
W pkt 011.21-642, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 16/7, za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez
pkt 011.21-169 do pkt 011.21-163. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 011.21-5, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
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wo-wschodnim, i biegnie do pkt 011.21-6.
W pkt 011.21-6 skr´ca na pó∏nocny wschód i bieg-
nie do pkt 011.21-541, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie przez pkt:
011.21-540, 011.21-539 i 011.21-162 do pkt 011.21-156.
W pkt 011.21-156, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 21/5, skr´ca na po∏u-
dniowy zachód i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy pa-
sa drogowego ulicy Harcerskiej przez pkt: 011.21-154
i 011.21-155 do pkt 011.21-477, od którego rozpocz´to
opis.

Kompleks VII

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny 02, arkusz mapy 203

Teren stanowi dzia∏k´ nr 3/5, a jego granica jest wy-
znaczona przez punkty graniczne okreÊlone dla tej
dzia∏ki.

Granica biegnie od pkt 011.02-9, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/5,
w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ wschodniej granicy pa-
sa drogowego ulicy Koszaliƒskiej przez pkt 011.02-59
do pkt 011.02-107. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie przez pkt: 011.02-100
i 011.02-88 do pkt 011-02-43. Tu za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do pkt 011.02-42.
W pkt 011.02-42 skr´ca na wschód i biegnie wzd∏u˝
po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 3/8 do pkt 011.02-41,
gdzie za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód, i biegnie
do pkt 011.02-40. W pkt 011.02-40, zlokalizowanym
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/5, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
przez pkt 011.02-101 do pkt 011.02-10. W pkt 011.02-10
za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝
pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 3/5 do pkt 011.02-9, od
którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny 02, arkusz mapy 203

Teren stanowi dzia∏k´ nr 3/7, a jego granica jest wy-
znaczona przez punkty graniczne okreÊlone dla tej
dzia∏ki.

Granica biegnie od pkt 011.02-31, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/7,
w kierunku pó∏nocno-wschodnim wzd∏u˝ wschodniej
granicy drogi wewn´trznej przez pkt 011.02-32 do
pkt 011.02-33. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt 011.02-34. W pkt 011.02-34,
zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 3/7, skr´ca na wschód i biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 3/8 do pkt 011.02-35, gdzie
za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód, i biegnie do
pkt 011.02-36. W pkt 011.02-36, zlokalizowanym w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/7, za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ zachodniej granicy drogi wewn´trznej przez
pkt: 011.02-37 i 011.02-38 do pkt 011.02-29. Tu za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 011.02-28. W pkt 011.02-28, zlokalizowanym w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/7, skr´ca

na zachód i biegnie do pkt 011.02-30. W pkt 011.02-30
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bieg-
nie do pkt 011.02-31, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 3

Obr´b ewidencyjny 02, arkusz mapy 203

Teren stanowi dzia∏k´ nr 3/9, a jego granica jest wy-
znaczona przez punkty graniczne okreÊlone dla tej
dzia∏ki.

Granica biegnie od pkt 011.02-103, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/9,
w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez pkt 011.02-64
do pkt 011.02-65. W pkt 011.02-65, zlokalizowanym
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3/9, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
do pkt 011.02-66. Tu za∏amuje si´ na wschód i biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 2/2 do
pkt 011.02-124. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 2/14 do pkt 011.02-104. W pkt 011.02-104,
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 3/9, za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 3/8 do
pkt 011.02-103, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks VIII

Obr´b ewidencyjny 04, arkusz mapy 55

Granica biegnie od pkt 011.04-59, zlokalizowanego
w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki nr 14, w kierunku
pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ wschodniej granicy pasa
drogowego ulicy Koszaliƒskiej przez pkt: 011.04-60,
011.04-61, 011.04-62, 011.04-63, 011.04-64 i 011.04-65
do pkt 011.04-66. W pkt 011.04-66, zlokalizowanym
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 14, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ zachodniej granicy drogi wewn´trznej
przez pkt: 011.04-131, 011.04-130, 011.04-129,
011.04-128, 011.04-127 i 011.04-126 do pkt 011.04-125.
W pkt 011.04-125, zlokalizowanym we wschodnim na-
ro˝niku dzia∏ki nr 14, za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej grani-
cy dzia∏ki nr 13/11 do pkt 011.04-321. Od pkt 011.04-321
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝
pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 13/3 do pkt 011.04-59, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks IX

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny 18, arkusze map: 172, 222, 264,
274 i 284

Obr´b ewidencyjny 25, arkusz mapy 294

Granica biegnie od pkt 011.18-487, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 34/2,
w kierunku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki nr 34/3 przez pkt: 011.18-488 i 011.18-491
do pkt 011.18-482. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim i biegnie do pkt 011.18-483. Od
pkt 011.18-483, zlokalizowanego w pó∏nocno-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 34/2, biegnie wzd∏u˝ zachod-
niej granicy dzia∏ki nr 34/5 przez pkt: 011.18-286
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i 011.18-485 do pkt 011.18-486. W pkt 011.18-486, zlo-
kalizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 34/2, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie do pkt 011.18-487, od którego roz-
pocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny 18, arkusze map: 172, 222, 264,
274 i 284

Obr´b ewidencyjny 25, arkusz mapy 294

Granica biegnie od pkt 011.18-50, zlokalizowanego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 40/1,
w kierunku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ wschod-
niej granicy dzia∏ki nr 41/2 do pkt 011.18-20, gdzie za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i biegnie
do pkt 011.18-19. Od pkt 011.18-19 biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim do pkt 011.18-304.
W pkt 011.18-304, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 27, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do
pkt 011.18-307, gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-18. Tu za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy dzia∏ki nr 30/1 do pkt 011.18-17. Od pkt 011.18-17
biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 37/8 
przez pkt: 011.18-16 i 011.18-14 do pkt 011.18-11. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bieg-
nie przez pkt: 011.18-10 i 011.18-9 do pkt 011.18-8.
W pkt 011.18-8 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie do pkt 011.18-101, gdzie skr´ca na pó∏nocny
wschód, i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy pasa
drogowego ulicy Waryƒskiego przez pkt: 011.18-100,
011.18-99 i 011.18-98 do pkt 011.18-1338.
W pkt 011.18-1338, zlokalizowanym w pó∏nocnym na-
ro˝niku dzia∏ki nr 460, skr´ca w kierunku wschodnim
i biegnie przez pkt 011.18-1337 do pkt 011.18-7. Tu za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i bieg-
nie wzd∏u˝ zachodniej granicy pasa drogowego ulicy
LeÊnej przez pkt: 011.18-223, 011.18-224 i 011.18-225
do pkt 011.18-226, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 011.18-505,
011.18-503, 011.18-230, 011.18-231, 011.18-1261
i 011.18-287 do pkt 011.18-652. W pkt 011.18-652 skr´-
ca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 011.18-275,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim,
i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 35/1
przez pkt: 011.18-276 i 011.18-277 do pkt 011.18-492.
Tu za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do
pkt 011.18-278. W pkt 011.18-278, zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 33/1,
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bieg-
nie do pkt 011.18-243. W pkt 011.18-243 skr´ca na pó∏-
nocny zachód i biegnie przez pkt 011.18-244 do
pkt 011.18-245. Od pkt 011.18-245 biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim do pkt 011.18-246, gdzie skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i biegnie do
pkt 011.18-247. Od pkt 011.18-247 biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim do pkt 011.18-248, gdzie skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i biegnie do
pkt 011.18-249. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 34/4 do pkt 011.18-272. W pkt 011.18-272 za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i bie-

gnie przez pkt 011.18-273 do pkt 011.18-274. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
do pkt 011.18-288. W pkt 011.18-288, zlokalizowanym
w zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 36/1, skr´ca w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 36/1 przez pkt 011.18-655 do
pkt 011.18-654. Od pkt 011.18-654 biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim przez pkt: 011.18-653
i 011.18-1259 do pkt 011.18-1260, gdzie za∏amuje si´
w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 011.18-1261.
W pkt 011.18-1261 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ki nr 32 przez pkt: 011.18-231 i 011.18-230 do
pkt 011.18-503, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim, i biegnie do pkt 011.18-504. Od
pkt 011.18-504 biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt 011.18-506, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-zachodnim, i biegnie do pkt 11.18-505.
Tu skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie do
pkt 011.18-226. W pkt 011.18-226 skr´ca w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej
granicy pasa drogowego ulicy LeÊnej przez pkt:
011.18-227, 011.18-228, 011.18-229 i 011.18-260 do
pkt 011.18-261, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 011.18-312 do
pkt 011.18-310. W pkt 011.18-310 skr´ca na po∏udnio-
wy wschód i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki
nr 27 do pkt 011.18-302. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny
wschód i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy drogi 
wewn´trznej przez pkt: 011.18-301 i 011.18-300 do
pkt 011.18-299. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
pasa drogowego ulicy LeÊnej przez pkt: 011.25-282,
011.25-281, 011.25-280, 011.25-279, 011.25-278
i 011.25-277 do pkt 011.25-276. Od pkt 011.25-276 bieg-
nie w kierunku po∏udniowo-zachodnim przez pkt:
011.25-306, 011.25-307 i 011.25-308 do pkt 011.25-309.
Od pkt 011.25-309 biegnie na po∏udniowy wschód do
pkt 011.25-297, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim, i biegnie przez pkt 011.25-298 do
pkt 011.25-302. W pkt 011.25-302 za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez pkt:
011.25-303, 011.25-304 i 011.25-305 do pkt 011.25-494,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim,
i biegnie do pkt 011.25-495. W pkt 011.25-495, zlokali-
zowanym w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki nr 40/2, za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bie-
gnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 40/1 przez
pkt: 011.25-496 i 011.25-497 do pkt 011.25-498. Tu za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do
pkt 011.18-50, od którego rozpocz´to opis.

Obszar „Wa∏cz”

Obszar „Wa∏cz” sk∏ada si´ z 3 kompleksów o ∏àcznej
powierzchni 25,9710 ha.

Kompleks I

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny 0001, arkusze map: 25 i 35

Granica biegnie od pkt 35206, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3724/8, w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej
granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do
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pkt 35207, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim, i biegnie do pkt 35215. W pkt 35215, zlo-
kalizowanym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 3725, za∏amuje si´ kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt 35219, gdzie skr´ca na
pó∏noc, i biegnie do pkt 35216. W pkt 35216, zlokalizo-
wanym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 3726, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i biegnie do pkt 35208. W pkt 35208 skr´ca na
wschód i biegnie do pkt 35210, gdzie za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i biegnie wzd∏u˝
po∏udniowej granicy pasa drogowego ulicy Budowla-
nych do pkt 35183, gdzie skr´ca na po∏udnie, i biegnie
do pkt 35188. Od pkt 35188 biegnie w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim przez pkt: 35189 i 35190 do
pkt 35191. W pkt 35191, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3724/8, za∏amuje si´
na po∏udniowy zachód i biegnie wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki nr 3730 przez pkt: 35221 i 35222 do
pkt 35227. Od pkt 35227 biegnie w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 3731
do pkt 35234, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ki nr 3724/7 przez pkt 35217 do pkt 35212.
W pkt 35212 skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie
przez pkt: 35906 i 35213 do pkt 35214. W pkt 35214,
zlokalizowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 3723, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 3723 do
pkt 35205. Od pkt 35205, zlokalizowanego w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3720/2, biegnie
w kierunku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
pasa drogowego ulicy Budowlanych do pkt 35206, od
którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny 0001, arkusze map: 25 i 35

Granica biegnie od pkt 35187, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3730, w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 3655/5 do pkt 35199, gdzie skr´ca w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim, i biegnie wzd∏u˝ zachod-
niej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do
pkt 35195. W pkt 35195, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3665/2, za∏amuje
si´ w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 35104
i 35196 do pkt 3665. W pkt 3665 skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki nr 3730 przez pkt: 3659, 3658, 3657
i 3656 do pkt 3655. W pkt 3655, zlokalizowanym w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3730, za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
przez pkt 3654 do pkt 35227. W pkt 35227, zlokalizowa-
nym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 3730, skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie przez pkt: 35222 i 35221 do pkt 35191. Tu za-
∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki nr 3729 do pkt 35187, od
którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 3

Obr´b ewidencyjny 0001, arkusze map: 25 i 35

Granica biegnie od pkt 351171, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3655/1,

w kierunku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do
pkt 351100. W pkt 351100, zlokalizowanym w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3655/1, za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bieg-
nie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 3665/3
do pkt 35178. W pkt 35178, zlokalizowanym w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3655/1, za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 3657/2 do pkt 35177. 
W pkt 35177, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 3655/1, za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ wschod-
niej granicy dzia∏ki nr 3655/4 do pkt 351171, od które-
go rozpocz´to opis.

Cz´Êç 4

Obr´b ewidencyjny 0001, arkusze map: 25 i 35

Granica biegnie od pkt 35688, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3640, w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy pasa dro-
gowego ulicy Budowlanych przez pkt 35690 do
pkt 35686. W pkt 35686, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3640, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do
pkt d353. Tu skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie do
pkt d352, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 3641 do pkt d3515. W pkt d3515, zlokalizowa-
nym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 3640, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 3635
do pkt 35182. W pkt 35182 skr´ca na po∏udniowy za-
chód i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 3639 przez pkt 35689 do pkt 35688, od którego roz-
pocz´to opis.

Kompleks II

Obr´b ewidencyjny 0001, arkusz mapy 35

Granica biegnie od pkt 351013, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 5473,
w kierunku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
ulicy Budowlanych przez pkt: 351175, 351085 i 35967
do pkt 351089. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodnich granic
dzia∏ek nr: 5476 i 5477 przez pkt 351090 do pkt 351091.
Tu za∏amuje si´ na wschód i biegnie do pkt 35217,
gdzie skr´ca na po∏udniowy zachód, i biegnie wzd∏u˝
zachodniej granicy dzia∏ki nr 3724/7 do pó∏nocnej gra-
nicy pasa drogowego ulicy Po∏udniowej. Tu za∏amuje
si´ na wschód i biegnie przez pkt 35226 do pkt 35385.
W pkt 35385, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 3724/6, skr´ca w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie przez pkt 351098 do
pkt 35378. W pkt 35378 za∏amuje si´ na zachód i bieg-
nie do pkt 351088. Tu skr´ca na pó∏nocny wschód
i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 5475 do
pkt 351087. W pkt 351087 za∏amuje si´ na pó∏nocny
zachód i biegnie do pkt 351018. Tu skr´ca na po∏udnie
i biegnie do pkt 351019. W pkt 351019, zlokalizowa-
nym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 5472/2, skr´ca na zachód i biegnie do pkt 35377,
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gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim,
i biegnie do pkt 35376. Tu skr´ca w kierunku zachod-
nim i biegnie do pkt 35968. W pkt 35968, zlokalizowa-
nym w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 5472/2, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym i bieg-
nie przez pkt: 35987 i 351030 do pkt 351020.
W pkt 351020, zlokalizowanym w po∏udniowo-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki nr 5472/1, za∏amuje si´ na po∏u-
dniowy wschód i biegnie do pkt 351021. Tu skr´ca na
pó∏nocny wschód i biegnie do pkt 351022. Od
pkt 351022 biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy pasa
drogowego ulicy Budowlanych przez pkt: 351172
i 35863 do pkt 35864. Od pkt 35864 biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim przez pkt 35866 do
pkt 35865, gdzie skr´ca na po∏udniowy wschód, i bieg-
nie do pkt 351013, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks III

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny 0001, arkusz mapy 35

Granica biegnie od pkt 351167, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3648, w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej gra-
nicy pasa drogowego ulicy Budowlanych do
pkt 35684. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏-
ki nr 3650 przez pkt d357 do pkt d358. W pkt d358 za-
∏amuje si´ na pó∏nocny zachód i biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 3644 przez pkt d359 do
pkt d3513. W pkt d3513, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3648, skr´ca w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim do zachodniej Êciany bu-
dynku, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-

chodnim, i biegnie do naro˝nika budynku. Tu za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 351165. W pkt 351165 za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej Êciany budyn-
ku do pkt 351166. W pkt 351166, zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3648,
za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i biegnie do
pkt 351167, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny 0001, arkusz mapy 35

Granica biegnie od pkt 35684, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3650, w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim przez pkt: d357, d356,
d3510 i d35140 do pkt 14215. W pkt 14215, zlokalizo-
wanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 3650, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim i biegnie przez pkt: 14216 i 14217 do pkt 35144.
W pkt 35144, zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 3651, za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ zachodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 3652 do pkt 35166. W pkt 35166, zlokali-
zowanym w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 3653, skr´ca na po∏udniowy wschód i biegnie przez
pkt: 35167 i 35168 do pkt 35169. W pkt 35169, zlokali-
zowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 3654, skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 3654 do
pkt 35175. W pkt 35175, zlokalizowanym w po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 3654, za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy pasa drogowego ulicy Budowlanych
przez pkt: 35174, 35173 i 35172 do pkt 35684, od które-
go rozpocz´to opis.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie prowadzenia nas∏uchu radiowego 
na potrzeby Morskiej S∏u˝by Poszukiwania i Ratownictwa

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. z 2006 r.
Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176,
poz. 1238) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
25 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie prowadzenia nas∏uchu
radiowego na potrzeby Morskiej S∏u˝by Poszukiwania
i Ratownictwa (Dz. U. Nr 120, poz. 1282 oraz z 2004 r.
Nr 232, poz. 2330) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i sposób prowadzenia nas∏uchu radiowego

i przekazywania Morskiemu Ratowniczemu
Centrum Koordynacyjnemu, zwanemu dalej
„MRCK”, odebranych zawiadomieƒ o nie-
bezpieczeƒstwie.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do odbioru sygna∏ów o niebezpieczeƒstwie
nadawanych z polskich obszarów morskich
s∏u˝à brzegowe stacje radiowe morskiej ra-
diokomunikacyjnej s∏u˝by ruchomej, zwane
dalej „stacjami nadbrze˝nymi”, w nast´pujà-
cych pasmach cz´stotliwoÊci mi´dzy:
1) 156 MHz a 174 MHz,
2) 1605 kHz a 4000 kHz.”;
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