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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 wrzeÊnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie mieleckiej 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 1 lu-
tego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy
ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 163) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:



1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
926,0483 ha po∏o˝one na terenach miast: D´bi-
ca, Gorlice, Jaros∏aw, Le˝ajsk, Lubaczów, Lu-
blin, Mielec, Ropczyce, Sanok i Zagórz oraz
gmin: D´bica, G∏ogów Ma∏opolski, Jaros∏aw,
Laszki, Le˝ajsk, Ostrów i Trzebownisko.”;

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) w za∏àczniku do rozporzàdzenia Szczegó∏owy opis
granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Euro-Park Mielec: 

a) opis granic i terenu Podstrefy Zagórz otrzymuje
brzmienie:

„Podstrefa Zagórz

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny Zagórz — Zas∏aw, arkusze
map: 185.243.022, 024, 031, 033
Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 376/74,
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym po za-
chodniej granicy tej dzia∏ki do pkt nr 2. Nast´p-
nie skr´ca na wschód i dochodzi do pkt nr 3,
b´dàcego pó∏nocno-wschodnim naro˝nikiem
dzia∏ki 376/105. Z pkt nr 3 biegnie w kierunku
pó∏nocnym zachodnià granicà dzia∏ki 376/107
do pkt nr 4. W pkt nr 4 skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki
376/107 do pkt nr 5. Pkt nr 5 stanowi pó∏nocno-
-wschodni naro˝nik dzia∏ki 376/107. Z pkt nr 5
biegnie w kierunku po∏udniowym, wschodnià
granicà dzia∏ki 376/107, do pkt nr 6, gdzie skr´-
ca na zachód, i wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki 376/107 dochodzi do pkt nr 7. Pkt nr 7
jest po∏udniowo-zachodnim naro˝nikiem dzia∏-
ki 376/105. W pkt nr 7 skr´ca na po∏udnie i bieg-
nie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 376/100
do pkt nr 8. W pkt nr 8 skr´ca na zachód i po∏u-
dniowymi granicami dzia∏ek: 376/100, 376/74
dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpocz´to
opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny Zagórz — Zas∏aw, arkusze
map: 185.243.022, 224
Poczàwszy od pkt nr 9, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 351/9, gra-
nica biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 11
wzd∏u˝ zachodnich granic dzia∏ek 351/9 i 1066/2.

W pkt nr 11 skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i przez pkt nr 12 biegnie do
pkt nr 13 wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej granicy
dzia∏ki 1066/2. W pkt nr 13 skr´ca w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr:
14, 15, 16, 17 do pkt nr 18 wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki 1066/2. W pkt nr 18 zlokalizowa-
nym u zbiegu granic dzia∏ek: 1066/2, 351/2
i 347/1 skr´ca w kierunku po∏udniowym i bieg-
nie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skr´ca w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 20
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 351/2.
W pkt nr 20 skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21
zlokalizowanym u zbiegu granic dzia∏ek: 351/2,
351/9 i 344 skr´ca w kierunku po∏udniowym
i biegnie przez pkt nr: 22, 23 do pkt nr 24 wzd∏u˝
granicy dzia∏ki 351/9 z dzia∏kà 344. W pkt nr 24
zlokalizowanym u zbiegu granic dzia∏ek: 351/9,
351/6 i 344 skr´ca w kierunku zachodnim i bieg-
nie przez pkt nr 25 wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki 351/9 do pkt nr 9, od którego rozpocz´to
opis.”,

b) opis granic i terenu Podstrefy Jaros∏aw otrzy-
muje brzmienie:

„Podstrefa Jaros∏aw

Kompleks I

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny Jaros∏aw 4, arkusze map:
117, 120
Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbie-
gu granic dzia∏ek: 3228/44, 3228/15 i 3228/62,
granica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt nr 2 wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego.
W pkt nr 2 skr´ca w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim do pkt nr 3. W pkt nr 3 skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do
pkt nr 4 zlokalizowanego w po∏udniowym na-
ro˝niku dzia∏ki 3241/1. W pkt 4 skr´ca w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do pkt nr 5
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 3241/1 z dzia∏kà 3241/3.
W pkt nr 5 ponownie skr´ca w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnie do pkt nr 6.
W pkt nr 6 skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt nr 7 wzd∏u˝ grani-
cy dzia∏ki 3241/1 z dzia∏kà 3240. W pkt nr 7 zlo-
kalizowanym u zbiegu granic dzia∏ek: 3241/1,
3240 i 3228/62 skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocno-za-
chodnich granic dzia∏ek 3228/62 i 3228/61 do
pkt nr 8. W pkt nr 8 skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 9 do
pkt nr 10. W pkt nr 10 zlokalizowanym u zbiegu
granic dzia∏ek: 3228/53, 3228/54 i 3228/21 skr´-
ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bieg-
nie przez pkt nr 11, 12 do pkt nr 13 zlokalizowa-
nego w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki
3228/48. W pkt nr 13 skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i przez pkt nr 14, 15, 16, 17, 18,
19 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpocz´to
opis.
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Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny Jaros∏aw 4, arkusz mapy 120
Poczàwszy od pkt nr 20, zlokalizowanego u zbie-
gu granic dzia∏ek: 3228/22, 3228/53 i 3228/23,
granica biegnie przez pkt nr 21 do pkt nr 22
wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego. W pkt nr 22 skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie
przez pkt nr: 23, 24, 25 do pkt nr 26 wzd∏u˝ ogro-
dzenia trwa∏ego. W pkt nr 26 skr´ca w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim i biegnie przez
pkt nr: 27, 28 do pkt nr 29 wzd∏u˝ po∏udniowo-
-wschodnich granic dzia∏ek: 3228/24 i 3228/23.
W pkt nr 29 skr´ca w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie do pkt nr 20, od którego roz-
pocz´to opis.

Cz´Êç 3

Obr´b ewidencyjny Jaros∏aw 4, arkusz mapy 120
Poczàwszy od pkt nr 30, zlokalizowanego u zbie-
gu granic dzia∏ek: 3228/54, 3228/25 i 3228/26,
granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt nr 31 wzd∏u˝ granicy dzia∏ki
3228/26 z dzia∏kà 3228/25. W pkt nr 31 skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnie
przez pkt nr 32 do pkt nr 33 wzd∏u˝ ogrodzenia
trwa∏ego. W pkt nr 33 skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ kraw´˝nika
przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35 skr´ca
na pó∏nocny wschód i biegnie do pkt nr 30, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks II

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny Jaros∏aw 5, arkusz mapy 87
Poczàwszy od pkt nr 36, zlokalizowanego w za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 2990/5, granica bieg-
nie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt nr 37. W pkt nr 37 skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i przez pkt nr 38 biegnie do
pkt nr 39. W pkt nr 39 skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 40 zloka-
lizowanego w po∏udniowym naro˝niku dzia∏ki
3990/5. W pkt nr 40 skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i biegnie do pkt nr 36, od którego
rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny Jaros∏aw 5, arkusz mapy 88
Poczàwszy od pkt nr 41, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 3000/4, gra-
nica biegnie pó∏nocno-zachodnià granicà dzia∏-
ki 3000/4 do pkt nr 42, skàd biegnie pó∏nocno-
-wschodnià granicà dzia∏ki 3000/4 w kierunku
po∏udniowo-wschodnim przez pkt nr: 43, 44, 45
do pkt nr 46 zlokalizowanego u zbiegu granic
dzia∏ek: 3010, 3000/4 i 3013/6. Z pkt nr 46 bieg-
nie po∏udniowo-wschodnià granicà dzia∏ki
3000/4 do pkt nr 47. Pkt nr 47 jest zlokalizowany
u zbiegu granic dzia∏ek: 3000/4, 3013/6 i 3000/3.
W pkt nr 47 skr´ca w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i dochodzi do pkt nr 41, od którego
rozpocz´to opis.

Kompleks III
Obr´b ewidencyjny Tuczempy, arkusz mapy 5
Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 2210/87,
granica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim przez pkt nr: 2, 3, 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie do pkt nr 6 zlokalizowanego w pó∏noc-
no-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 2210/89.
W pkt nr 6 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 7 i 8 do pkt nr 9
wzd∏u˝ wschodnich granic dzia∏ek: 2210/88
i 2210/87. W pkt nr 9 za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowo-
-zachodniej granicy dzia∏ki 2210/87, i dochodzi
do pkt nr 1, od którego rozpocz´to opis.”,

c) w Podstrefie G∏ogów Ma∏opolski, w Kompleksie I
opis granic i terenu Cz´Êci 1 otrzymuje brzmie-
nie:

„Cz´Êç 1
Obr´b ewidencyjny Rogoênica, arkusz mapy 1
Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 189/1,
przylegajàcego bezpoÊrednio do torów kolejo-
wych, granica biegnie w kierunku zachodnim
wzd∏u˝ rowu graniczàcego ze wsià Wola Cicha
pó∏nocnymi granicami dzia∏ek 189/1, 192/1, 195
do pkt nr 2 po∏o˝onego w pó∏nocno-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki 195. Dalej biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim do pkt nr 3 zlokalizowa-
nego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 195. W pkt nr 3 za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 4
do pkt nr 5 zlokalizowanego w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 195. W pkt nr 5
skr´ca w kierunku po∏udniowym i dochodzi do
pkt nr 6 zlokalizowanego w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki 190/2. W pkt nr 6
skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie do
pkt nr 7 zlokalizowanego w pó∏nocno-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki 194/19. Dalej biegnie
wzd∏u˝ wschodniej granicy drogi po∏o˝onej na
dzia∏kach: 194/18, 193/3 i 191/2 w kierunku po∏u-
dniowym do pkt nr 8 po∏o˝onego u zbiegu gra-
nic dzia∏ek: 191/2, 191/3, 191/9. Z pkt nr 8 bieg-
nie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 9, 10,
11 do pkt nr 12. Punkty te sà zlokalizowane
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy drogi (dzia∏ka 191/9).
Pkt nr 12 jest po∏o˝ony w po∏udniowo-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki 191/6, na granicy wsi Ro-
goênica i Rudna Ma∏a. W pkt nr 12 granica za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bieg-
nie do pkt nr 15 po∏o˝onego u zbiegu granic
dzia∏ek: 191/6, 96, 191/7. Z pkt nr 15 biegnie
w kierunku pó∏nocnym do pkt nr 16 zachodnià
stronà drogi po∏o˝onej na dzia∏kach: 191/7,
190/5 i 187/4. W pkt nr 16 skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie do pkt nr 17 pó∏nocnà gra-
nicà dzia∏ek: 187/4 i 187/5. Z pkt nr 17 zlokalizo-
wanego w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki 187/1 biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt nr 1, od którego rozpocz´to opis.”,
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d) opis granic i terenu Podstrefy Lubaczów otrzy-
muje brzmienie:

„Podstrefa Lubaczów

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny Lubaczów, arkusze map: 61,
68, 62, 54, 55.63
Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 4616/4,
granica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt nr 2 pó∏nocno-zachodnià granicà
dzia∏ek 4616/4 i 4616/9. Z pkt nr 2 biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim przez pkt nr 3, 4, 5,
6 do pkt nr 7 zlokalizowanego u zbiegu granic
dzia∏ek: 4616/9, 4616/10 i 4472. W pkt nr 7 skr´-
ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim i bieg-
nie przez pkt nr 8 do pkt nr 9 zlokalizowanego
w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki 4621. W pkt nr 9
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bieg-
nie po∏udniowà granicà dzia∏ek: 4620 i 4619 do
pkt nr 10. W pkt nr 10 skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki
4634/1 do pkt nr 11. W pkt nr 11 zlokalizowanym
u zbiegu granic dzia∏ek: 4619, 4634/1, 4616/4
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bieg-
nie do pkt nr 12. Tu skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie wschodnià granicà
dzia∏ki 4616/4 przez pkt nr 13 do pkt nr 14.
W pkt nr 14 stanowiàcym po∏udniowo-wschod-
ni naro˝nik dzia∏ki 4616/4 skr´ca na zachód
i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki 4616/4
przez pkt nr: 15 i 16 do pkt nr 1, od którego roz-
pocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny Lubaczów, arkusze map:
22.30.23, 31, 41.33
Poczàwszy od pkt nr 17, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 3200/6,
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt nr 18. W pkt nr 18 skr´ca w kierunku
wschodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ek 3200/6 i 3217/6 do pkt nr 19. W pkt nr 19
zlokalizowanym w pó∏nocno-wschodnim naro˝-
niku dzia∏ki 3217/6 skr´ca w kierunku po∏udnio-
wym i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skr´ca
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowych granic dzia∏ek 3201/3 i 3200/6 do
pkt nr 17, od którego rozpocz´to opis.”,

e) na koƒcu Szczegó∏owego opisu granic i terenu
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mie-
lec dodaje si´ opis granic i terenów podstref:
Trzebownisko, Robczyce i Lublin, w brzmieniu:

„Podstrefa Trzebownisko

Kompleks I

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny Taj´cina, arkusz mapy 12
Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 717/4, gra-
nica biegnie w kierunku pó∏nocnym przez

pkt nr 2 do pkt nr 3 wzd∏u˝ zachodnich granic
dzia∏ek: 717/4, 720, 713, 291 i 290. W pkt nr 3
skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie do pkt nr 4 zlokalizowanego w pó∏noc-
no-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 290. W pkt nr 4
skr´ca w kierunku po∏udniowym i biegnie przez
pkt nr: 5, 6, 7 do pkt nr 8 wzd∏u˝ wschodnich
granic dzia∏ek: 290, 291 i 713. W pkt nr 8 skr´ca
w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
przez pkt nr 9 i 10 do pkt nr 11 wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy dzia∏ki 720. W pkt nr 11 zlokalizowanym
u zbiegu granic dzia∏ek: 720, 715 i 289 skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i dochodzi
do pkt nr 12 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 717/4. W pkt nr 12
skr´ca w kierunku po∏udniowym i biegnie przez
pkt nr: 13, 14, 15 do pkt nr 16 wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki 717/3. W pkt nr 16 skr´ca w kie-
runku po∏udniowym i dochodzi do pkt nr 17.
W pkt nr 17 zlokalizowanym u zbiegu granic
dzia∏ek: 717/2, 717/4 i 716/1 skr´ca w kierunku
zachodnim i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 717/4 do-
chodzi do pkt nr 19 zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 717/4.
W pkt nr 19 skr´ca w kierunku zachodnim
i przez pkt nr 20 dochodzi do pkt nr 1, od które-
go rozpocz´to opis.
Dzia∏ki nr 379 i 412/1 nie wchodzà w sk∏ad wy˝ej
opisanego obszaru.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny Taj´cina, arkusz mapy 12
Poczàwszy od pkt nr 21, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 338/2,
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt nr 22. W pkt nr 22 skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i wzd∏u˝ wschodniej grani-
cy dzia∏ki 338/2 dochodzi do pkt nr 23.
W pkt nr 23 zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 338/2 skr´ca
w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 21,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks II
Obr´b ewidencyjny Jasionka, arkusz mapy 9
Poczàwszy od pkt nr 24, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1904/1,
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt nr 25. W pkt nr 25 skr´ca w kierunku
wschodnim i dochodzi do pkt nr 26. W pkt nr 26
skr´ca w kierunku pó∏nocnym i dochodzi do
pkt nr 27 zlokalizowanego w pó∏nocno-zachod-
nim naro˝niku dzia∏ki 1904/3. W pkt nr 27 skr´ca
w kierunku wschodnim i wzd∏u˝ pó∏nocnej gra-
nicy dzia∏ki 1904/3 dochodzi do pkt nr 28.
W pkt nr 28 zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1904/3 skr´ca
w kierunku po∏udniowym i wzd∏u˝ wschodnich
granic dzia∏ek 1904/3 i 1904/4 dochodzi do
pkt nr 29. W pkt nr 29 skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i dochodzi do pkt nr 24, od które-
go rozpocz´to opis.
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Podstrefa Ropczyce

Kompleks I

Cz´Êç 1
Obr´b ewidencyjny Ropczyce-Pietrzejowa, ar-
kusze map: 7.126.26.22.1, 7.126.26.22.3 
Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbie-
gu granic dzia∏ek 1752/3 i 1752/2, granica bieg-
nie w kierunku pó∏nocnym przez pkt nr 2 do
pkt nr 3. W pkt nr 3 skr´ca w kierunku wschod-
nim i przez pkt nr: 4, 5, 6 dochodzi do pkt nr 7
zlokalizowanego w pó∏nocno-wschodnim na-
ro˝niku dzia∏ki 1752/1. W pkt nr 7 skr´ca w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i przez pkt nr 8
dochodzi do pkt nr 9. W pkt nr 9 skr´ca w kie-
runku zachodnim i dochodzi do pkt nr 1, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2
Obr´b ewidencyjny Ropczyce-Pietrzejowa, ar-
kusze map: 7.126.26.22.1, 7.126.26.22.3
Poczàwszy od pkt nr 10, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1803/1, gra-
nica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim,
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki 1803/1 do
pkt nr 11. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu
granic dzia∏ek: 1803/1, 1803/2 i 1757 skr´ca w kie-
runku wschodnim i biegnie do pkt nr 12.
W pkt nr 12 zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1803/1 skr´ca
w kierunku po∏udniowym i przez pkt nr 13 i 14 do-
chodzi do pkt nr 10, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks II
Obr´b ewidencyjny Ropczyce, arkusze map:
7.125.26.07.1, 7.125.26.07.03
Poczàwszy od pkt nr 15, zlokalizowanego u zbie-
gu granic dzia∏ek: 171/13, 237/10 i 238/4, grani-
ca biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim
wzd∏u˝ granicy dzia∏ek 237/10 i 238/4 do
pkt nr 16. W pkt nr 16 skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim do pkt nr 17. W pkt nr 17 skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez
pkt nr 18 do pkt nr 19 po∏o˝onego u zbiegu gra-
nic dzia∏ek: 237/8, 236/4, 2233/6 i 237/5.
W pkt nr 19 skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20
skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bieg-
nie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skr´ca w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 22
do pkt nr 23 wzd∏u˝ po∏udniowo-zachodniej gra-
nicy dzia∏ki 2233/11. W pkt nr 23 skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim i dochodzi do
pkt nr 24. W pkt nr 24 zlokalizowanym w pó∏-
nocnym naro˝niku dzia∏ki 2233/11 skr´ca w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim i biegnie przez
pkt nr 25 do pkt nr 26 wzd∏u˝ pó∏nocno-wschod-
nich granic dzia∏ek: 2233/11, 2233/13 i 2233/5.
W pkt nr 26 zlokalizowanym u zbiegu granic
dzia∏ek: 2233/5, 227/2 i 2234/4 skr´ca w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 27
wzd∏u˝ granicy mi´dzy dzia∏kami: 2233/5,
2233/13 z dzia∏kà 2234/4. W pkt nr 27 zlokalizo-
wanym u zbiegu granic dzia∏ek: 2233/13, 2234/4

i 171/12 skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim
i przez pkt nr 28, 29 dochodzi do pkt nr 15, od
którego rozpocz´to opis.

Podstrefa Lublin

Kompleks I

Cz´Êç 1
Obr´b ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3
Poczàwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1/60, gra-
nica biegnie w kierunku pó∏nocnym do pkt nr 2.
W pkt nr 2 skr´ca w kierunku wschodnim do
pkt nr 3 zlokalizowanego w pó∏nocno-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki 1/60. W pkt nr 3 skr´ca
w kierunku po∏udniowym i biegnie do pkt nr 4.
W pkt nr 4 skr´ca w kierunku wschodnim i bieg-
nie do pkt nr 5. W pkt nr 5 skr´ca w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 6 zlo-
kalizowanego w po∏udniowo-wschodnim na-
ro˝niku dzia∏ki 1/60. W pkt nr 6 skr´ca w kierun-
ku zachodnim i biegnie przez pkt nr 7 i 8 wzd∏u˝
po∏udniowej granicy dzia∏ki 1/60 do pkt nr 1, od
którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2
Obr´b ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3
Poczàwszy od pkt nr 9, zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1/72, gra-
nica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
przez pkt nr 10, 11 i 12 do pkt nr 13. W pkt nr 13
skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie przez
pkt nr 14, 15 do pkt nr 16 wzd∏u˝ pó∏nocnej gra-
nicy dzia∏ki 1/65. W pkt nr 16 skr´ca w kierunku
po∏udniowym i przez pkt nr 17, 18, 19 i 20 bieg-
nie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skr´ca w kierunku
pó∏nocno-zachodnim i przez pkt nr 22 dochodzi
do pkt nr 9, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 3
Obr´b ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3
Poczàwszy od pkt nr 23, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1/63,
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt nr 24. W pkt nr 24 skr´ca w kierunku
wschodnim i przez pkt nr 25 i 26 dochodzi do
pkt nr 27. W pkt nr 27 skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i przez pkt nr 28 dochodzi
do pkt nr 29 zlokalizowanego w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1/63. W pkt nr 29
skr´ca w kierunku zachodnim i dochodzi do
pkt nr 23, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 4
Obr´b ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3
Poczàwszy od pkt nr 30, zlokalizowanego w po-
∏udniowym naro˝niku dzia∏ki 1/67, granica bieg-
nie w kierunku pó∏nocnym do pkt nr 31.
W pkt nr 31 skr´ca w kierunku wschodnim i bieg-
nie do pkt nr 32 zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 1/67. W pkt nr 32
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i przez pkt nr 33 dochodzi do pkt nr 30, od któ-
rego rozpocz´to opis.
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Cz´Êç 5
Obr´b ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3
Poczàwszy od pkt nr 34, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1/66, gra-
nica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
przez pkt nr 35 i 36 do pkt nr 37. W pkt nr 37
skr´ca w kierunku po∏udniowym do pkt nr 38.
W pkt nr 38 skr´ca w kierunku wschodnim i do-
chodzi do pkt nr 39. W pkt nr 39 skr´ca w kierun-
ku po∏udniowym i dochodzi do pkt nr 40 zloka-
lizowanego w po∏udniowo-wschodnim naro˝ni-
ku dzia∏ki 1/66. W pkt nr 40 skr´ca w kierunku
zachodnim i przez pkt nr 41 dochodzi do
pkt nr 34, od którego rozpocz´to opis.

Cz´Êç 6
Obr´b ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3
Poczàwszy od pkt nr 42, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 1/13,
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt nr 43. W pkt nr 43 skr´ca w kierunku
wschodnim i przez pkt nr 44 dochodzi do
pkt nr 45 zlokalizowanego w pó∏nocno-wschod-
nim naro˝niku dzia∏ki 1/14. W pkt nr 45 skr´ca
w kierunku po∏udniowym i dochodzi do
pkt nr 46. W pkt nr 46 skr´ca w kierunku zachod-
nim i przez pkt nr 47 dochodzi do pkt nr 42, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks II

Cz´Êç 1
Obr´b ewidencyjny Dziesiàta WieÊ, arkusz mapy 2
Poczàwszy od pkt nr 48, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 225/11,
granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt nr 49. W pkt nr 49 skr´ca w kierunku zachod-
nim do pkt nr 50. W pkt nr 50 zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
225/12 biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
przez pkt nr: 51, 52, 53 do pkt nr 54. W pkt 54
skr´ca w kierunku po∏udniowym do pkt nr 55.
W pkt nr 55 skr´ca w kierunku wschodnim
i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnych granic dzia∏ek
225/11 i 43/10 do pkt nr 57 zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 43/10.
W pkt nr 57 skr´ca w kierunku po∏udniowym
i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 43/10
przez pkt nr: 58, 59, 60, 61 do pkt nr 62.
W pkt nr 62 skr´ca w kierunku zachodnim i bie-
gnie wzd∏u˝ po∏udniowych granic dzia∏ek 43/10
i 225/11 do pkt nr 48, od którego rozpocz´to
opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 wrzeÊnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarzà-
dza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 22 li-
stopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 1581 oraz
z 2007 r. Nr 26, poz. 173) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
1212,8353 ha po∏o˝one na terenach miast: Ja-
s∏o, Pionki, PrzemyÊl, Przeworsk, Radom, Siedl-
ce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg oraz gmin: Go-
rzyce, Janów Lubelski, Jas∏o, Jedlicze, Kobie-
rzyce, Nisko, Nowa D´ba, O˝arów Mazowiecki,
Pilawa, Po∏aniec, Poniatowa, Rymanów, Sta-
szów, Tucz´py, Wojnicz i Wyszków.”;

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

„2a. W przypadku przedsi´biorcy, którego przed-
si´biorstwo lub jego zorganizowanà cz´Êç ob-
j´to granicami strefy w zwiàzku z realizacjà
nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa
w ust. 1 i 2, przys∏ugujà od miesiàca nast´pu-
jàcego po miesiàcu, w którym zosta∏y ponie-
sione wydatki inwestycyjne i zosta∏ osiàgni´ty
poziom zatrudnienia, okreÊlone w zezwoleniu,
w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, a˝ do
wyczerpania dopuszczalnej pomocy regional-
nej.”;

3) w za∏àczniku do rozporzàdzenia Szczegó∏owy opis
granic i terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK WIS¸OSAN:

a) w Podstrefie Staszów:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Powierzchnia podstrefy 104,1294 ha”,
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