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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie s∏upskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. S∏upska Specjalna Strefa Ekonomiczna usta-
nowiona rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia s∏upskiej

specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135,
poz. 905, z póên. zm.2)), zwana dalej „strefà”, obejmu-
je teren wyznaczony granicami, których opis stanowi
za∏àcznik do niniejszego rozporzàdzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
219,1209 ha, po∏o˝one na terenach miast: Koszalin,
S∏upsk i Szczecinek oraz gmin: Debrzno i S∏upsk. 

3. Strefa dzia∏a do dnia 15 listopada 2017 r. ————————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2001 r. Nr 30, poz. 334 i Nr 107, poz. 1175,
z 2002 r. Nr 64, poz. 586, z 2003 r. Nr 186, poz. 1816 oraz
z 2004 r. Nr 75, poz. 696.



4. Zarzàdzajàcym strefà jest Pomorska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibà w S∏upsku.

§ 2. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadze-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materia∏ów wybuchowych, wyrobów
tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spi-
rytusu oraz napojów alkoholowych, a tak˝e prze-
twarzania paliw silnikowych;

2) prowadzenia oÊrodków gier, o których mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏a-
dach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111
i Nr 178, poz. 1479);

3) us∏ug instalowania, napraw, konserwacji i remon-
tu maszyn i urzàdzeƒ wykorzystywanych do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie
strefy oraz przedmiotów osobistego u˝ytku;

4) robót budowlanych okreÊlonych w sekcji F Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Us∏ug ustanowionej rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia
2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Us∏ug (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r.
Nr 90, poz. 760 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1780),
zwanej dalej „PKWiU”;

5) us∏ug w zakresie handlu hurtowego i detalicznego,
naprawy pojazdów samochodowych i motocykli
oraz artyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego,
us∏ug hotelarskich i gastronomicznych, okreÊlo-
nych w sekcjach G i H PKWiU;

6) us∏ug poÊrednictwa finansowego oraz us∏ug zwià-
zanych z nieruchomoÊciami, wynajmem, naukà
i prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊ-
lonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjàtkiem:

a) us∏ug informatycznych okreÊlonych dzia∏em 72,

b) us∏ug badawczo-rozwojowych w dziedzinie
nauk przyrodniczych i technicznych okreÊlo-
nych grupà 73.1,

c) us∏ug rachunkowoÊci i kontroli ksiàg okreÊlo-
nych kategorià 74.12.1,

d) us∏ug w zakresie ksi´gowoÊci, z wy∏àczeniem
deklaracji podatkowych, okreÊlonych kategorià
74.12.2,

e) us∏ug w zakresie badaƒ i analiz technicznych
okreÊlonych grupà 74.3,

f) us∏ug centrów telefonicznych okreÊlonych kla-
sà 74.86;

7) us∏ug w zakresie administracji publicznej, obrony
narodowej, obowiàzkowych ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
edukacji, ochrony zdrowia i pomocy spo∏ecznej,
us∏ug komunalnych pozosta∏ych, spo∏ecznych 
i indywidualnych, us∏ug gospodarstw domowych,
us∏ug Êwiadczonych przez organizacje i zespo∏y

eksterytorialne, okreÊlonych w sekcjach L—Q
PKWiU, z wyjàtkiem us∏ug prania i czyszczenia
okreÊlonych klasà 93.01;

8) dzia∏alnoÊci gospodarczej, na której prowadzenie
jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie
z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z póên. zm.3));

9) produkcji w sektorach rybo∏ówstwa i akwakultury,
hutnictwa ˝elaza i stali oraz w∏ókien syntetycznych
w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczà-
cych pomocy publicznej4);

10) produkcji statków pe∏nomorskich o pojemnoÊci nie
mniejszej ni˝ 100 GT okreÊlonej w Polskiej Klasyfi-
kacji Dzia∏alnoÊci ustanowionej rozporzàdzeniem
Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w spra-
wie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U.
Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej
„PKD”, (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i kon-
serwacji statków pe∏nomorskich o pojemnoÊci
nie mniejszej ni˝ 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), 
generalnej odbudowy statków pe∏nomorskich
o pojemnoÊci nie mniejszej ni˝ 1 000 GT (podkla-
sa 35.11.B PKD);

11) wydobywania w´gla kamiennego (klasa 10.10
PKD) i w´gla brunatnego (klasa 10.20 PKD);

12) produkcji pierwotnej produktów rolnych, o któ-
rych mowa w za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajà-
cego Wspólnot´ Europejskà;

13) wytwarzania i obrotu produktami majàcymi imito-
waç lub zast´powaç mleko i przetwory mleczne,
o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporzàdzenia Komi-
sji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie
ochrony oznaczeƒ stosowanych w obrocie mlekiem
i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182
z 03.07.1987, str. 36, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z póên. zm.).

§ 3. Pomoc regionalna udzielana przedsi´biorcom
prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie
strefy na podstawie zezwolenia mo˝e byç udzielana
z zachowaniem warunków rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 1628/2006 z dnia 24 paêdziernika 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesie-
niu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE
L 302 z 01.11.2006, str. 29).

§ 4. 1. Pomoc regionalna udzielana przedsi´biorcy
w formie zwolnieƒ podatkowych na podstawie art. 17
ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
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————————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

4) Zakres sektora hutnictwa i stali zosta∏ okreÊlony w za∏àcz-
niku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regio-
nalnej na lata 2007—2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006,
str. 13), natomiast zakres sektora w∏ókien syntetycznych
w za∏àczniku II do tych Wytycznych.



dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.5)) albo na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.6)) stanowi pomoc
regionalnà z tytu∏u:

1) kosztów nowej inwestycji, której wielkoÊç jest li-
czona jako iloczyn maksymalnej intensywnoÊci
pomocy okreÊlonej dla danego obszaru i kosztów
inwestycji kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà,
okreÊlonych w § 7, lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkoÊç
jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywno-
Êci pomocy okreÊlonej dla danego obszaru i dwu-
letnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pra-
cowników, obejmujàcych koszty p∏acy brutto tych
pracowników, powi´kszone o obowiàzkowe sk∏ad-

ki na ubezpieczenia spo∏eczne, ponoszone przez
przedsi´biorc´ od dnia zatrudnienia tych pracow-
ników.

2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytu∏u nowej
inwestycji jest udzia∏ Êrodków w∏asnych przedsi´bior-
cy rozumianych jako Êrodki, które nie zosta∏y uzyska-
ne w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszàcych co
najmniej 25 % ca∏kowitych kosztów inwestycji.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przy-
rost netto miejsc pracy w danym przedsi´biorstwie
w zwiàzku z realizacjà nowej inwestycji w stosunku do
Êredniego zatrudnienia w okresie 12 miesi´cy przed
dniem uzyskania zezwolenia.

4. Przez nowà inwestycj´ nale˝y rozumieç inwesty-
cj´ w Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci niematerialne i praw-
ne, polegajàcà na utworzeniu nowego lub rozbudowie
istniejàcego przedsi´biorstwa, dywersyfikacji produk-
cji przedsi´biorstwa przez wprowadzenie nowych do-
datkowych produktów bàdê na zasadniczej zmianie
dotyczàcej ca∏oÊciowego procesu produkcyjnego ist-
niejàcego przedsi´biorstwa. Za nowà inwestycj´ uzna-
je si´ równie˝ nabycie przedsi´biorstwa, które jest
w likwidacji albo zosta∏oby zlikwidowane, gdyby nie
zosta∏o nabyte, przy czym przedsi´biorstwo jest naby-
wane przez niezale˝nego inwestora.

5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na
inwestycje odtworzeniowe.

6. Przez nowo zatrudnionych pracowników nale˝y
rozumieç liczb´ pracowników zatrudnionych po dniu
uzyskania zezwolenia, w zwiàzku z realizacjà nowej in-
westycji, jednak nie póêniej ni˝ w okresie 3 lat od za-
koƒczenia inwestycji, a ka˝de miejsce pracy jest utrzy-
mane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorców — przez okres co naj-
mniej 3 lat. Liczba pracowników oznacza pracowni-
ków zatrudnionych w pe∏nym wymiarze czasu pracy
w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi
w niepe∏nym wymiarze czasu pracy oraz pracownika-
mi sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pe∏nym wy-
miarze czasu pracy.

7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje mo˝e
byç udzielana wraz z pomocà na tworzenie nowych
miejsc pracy, pod warunkiem ˝e ∏àcznie wielkoÊç tych
pomocy nie przekracza maksymalnej wielkoÊci pomo-
cy okreÊlonej w § 5, przy czym dopuszczalnà wielkoÊç
pomocy okreÊla si´ jako iloczyn maksymalnej inten-
sywnoÊci pomocy i wy˝szej kwoty kosztów: nowej in-
westycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrud-
nionych pracowników.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç udzie-
lana ∏àcznie z innà pomocà na nowe inwestycje lub
tworzenie nowych miejsc pracy, bez wzgl´du na jej
êród∏o i form´, pod warunkiem ˝e ∏àcznie wartoÊç po-
mocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkoÊci pomocy
okreÊlonej w § 5.

§ 5. 1. Maksymalna intensywnoÊç regionalnej po-
mocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalen-
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———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136,
poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217,
poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107,
poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183,
poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657
i Nr 249, poz. 1824.



tu dotacji brutto do kosztów kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia tà pomocà, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, wynosi:

1) 50 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
lubelskiego, podkarpackiego, warmiƒsko-mazur-
skiego, podlaskiego, Êwi´tokrzyskiego, opolskie-
go, ma∏opolskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, kujaw-
sko-pomorskiego;

2) 40 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnoÊlà-
skiego, wielkopolskiego, Êlàskiego, a do dnia 
31 grudnia 2010 r. na obszarze nale˝àcym do wo-
jewództwa mazowieckiego, z wy∏àczeniem miasta
sto∏ecznego Warszawy;

3) 30 % — na obszarze nale˝àcym do miasta sto∏ecz-
nego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. — na obszarze
nale˝àcym do województwa mazowieckiego.

2. Maksymalnà intensywnoÊç regionalnej pomocy
inwestycyjnej udzielanej ma∏ym lub Êrednim przedsi´-
biorcom, w rozumieniu art. 2 za∏àcznika I do rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001,
str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,
t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem
Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmie-
niajàcym rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i roz-
szerzajàcym jego zakres w celu w∏àczenia pomocy dla
badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3,
str. 64), z wy∏àczeniem prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w sektorze transportu, podwy˝sza si´
o 20 punktów procentowych brutto w przypadku ma-
∏ych przedsi´biorców oraz o 10 punktów procento-
wych brutto w przypadku Êrednich przedsi´biorców,
w stosunku do maksymalnej intensywnoÊci okreÊlonej
dla poszczególnych obszarów.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej
przedsi´biorcy na realizacj´ du˝ego projektu inwesty-
cyjnego maksymalnà wielkoÊç pomocy ustala si´ we-
d∏ug wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

I — maksymalnà wartoÊç pomocy dla du˝ego pro-
jektu inwestycyjnego,

R — intensywnoÊç pomocy dla obszaru lokalizacji in-
westycji, okreÊlonà zgodnie z ust. 1,

B — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà powy˝ej równowartoÊci 50 mln euro
nieprzekraczajàcà równowartoÊci 100 mln euro,

C — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia pomocà przekraczajàcà równowartoÊç 
100 mln euro.

4. Przez du˝y projekt inwestycyjny nale˝y rozumieç
nowà inwestycj´, podj´tà w okresie 3 lat przez jedne-

go lub kilku przedsi´biorców, w przypadku której Êrod-
ki trwa∏e sà po∏àczone ze sobà w sposób ekonomicz-
nie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujàce si´ do
obj´cia pomocà przekraczajà równowartoÊç 50 mln euro
i zosta∏y obliczone wed∏ug kursu og∏oszonego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

5. W przypadku gdy ∏àczna wartoÊç pomocy prze-
kracza∏aby 75 % wartoÊci maksymalnej pomocy, ja-
kiej mo˝na udzieliç na realizacj´ inwestycji o kosztach
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà stanowiàcych
równowartoÊç 100 mln euro, projekt pomocy indywi-
dualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 6. 1. Zwolnienie od podatku dochodowego z ty-
tu∏u kosztów nowej inwestycji przys∏uguje przedsi´-
biorcy poczàwszy od miesiàca, w którym poniós∏ wy-
datki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania ze-
zwolenia, a˝ do wyczerpania dopuszczalnej pomocy
regionalnej, pod warunkiem ˝e:

1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie w∏asnoÊci
sk∏adników majàtku, z którymi by∏y zwiàzane wy-
datki inwestycyjne — przez okres 5 lat od dnia
wprowadzenia do ewidencji Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, w ro-
zumieniu przepisów o podatku dochodowym,
a w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
— przez okres 3 lat;

2) b´dzie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà przez
okres nie krótszy ni˝ 5 lat od momentu, gdy ca∏a
inwestycja zostanie zakoƒczona, a w przypadku
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców — przez okres
nie krótszy ni˝ 3 lata.

2. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytu∏u
tworzenia nowych miejsc pracy przys∏uguje poczàw-
szy od miesiàca, w którym przedsi´biorca rozpoczà∏
ponoszenie kosztów pracy, a˝ do wyczerpania dopusz-
czalnej pomocy regionalnej, przy spe∏nieniu warun-
ków, o których mowa w § 4 ust. 6.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przys∏u-
gujà wy∏àcznie z tytu∏u dzia∏alnoÊci prowadzonej na
terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przed-
si´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej równie˝ poza ob-
szarem strefy dzia∏alnoÊç prowadzona na terenie stre-
fy musi byç wydzielona organizacyjnie, a wielkoÊç
zwolnienia okreÊla si´ w oparciu o dane jednostki or-
ganizacyjnej prowadzàcej dzia∏alnoÊç wy∏àcznie na te-
renie strefy.

4. Przy ustalaniu wielkoÊci zwolnienia od podatku
dochodowego przys∏ugujàcego przedsi´biorcy prowa-
dzàcemu dzia∏alnoÊç na terenie strefy za poÊrednic-
twem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3,
przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 usta-
wy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. 1. Za wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia po-
mocà uznaje si´ koszty inwestycji, pomniejszone o na-
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liczony podatek od towarów i us∏ug oraz o podatek ak-
cyzowy, je˝eli mo˝liwoÊç ich odliczeƒ wynika z odr´b-
nych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie
obowiàzywania zezwolenia, b´dàce:
1) cenà nabycia gruntów lub prawa ich u˝ytkowania

wieczystego;
2) cenà nabycia albo kosztem wytworzenia we w∏as-

nym zakresie Êrodków trwa∏ych, pod warunkiem
zaliczenia ich, zgodnie z odr´bnymi przepisami, do
sk∏adników majàtku podatnika;

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejàcych
Êrodków trwa∏ych;

4) cenà nabycia wartoÊci niematerialnych i prawnych
zwiàzanych z transferem technologii przez nabycie
praw patentowych, licencji, know-how lub nieopa-
tentowanej wiedzy technicznej, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.

2. Koszty zwiàzane z nabyciem aktywów obj´tych
najmem albo dzier˝awà, innych ni˝ grunty, budynki
i budowle, uwzgl´dnia si´ jedynie w przypadku, gdy
najem albo dzier˝awa ma postaç leasingu finansowe-
go oraz obejmuje zobowiàzanie do nabycia aktywów
z chwilà up∏ywu okresu najmu albo dzier˝awy. W od-
niesieniu do najmu albo dzier˝awy gruntów, budyn-
ków i budowli najem albo dzier˝awa musi trwaç przez
okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu
zakoƒczenia projektu inwestycyjnego, a w przypadku
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców — przez okres co
najmniej 3 lat.

3. W przypadku przedsi´biorców innych ni˝ mali
i Êredni koszty inwestycji okreÊlone w ust. 1 pkt 4
uwzgl´dnia si´ w kosztach kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia pomocà w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % war-
toÊci kosztów, o których mowa w ust. 1.

4. WartoÊci niematerialne i prawne powinny spe∏-
niaç ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) b´dà wykorzystane przez przedsi´biorc´ otrzymu-

jàcego pomoc regionalnà wy∏àcznie w przedsi´-
biorstwie, na rzecz którego przedsi´biorca otrzy-
muje pomoc, oraz b´dà uj´te w aktywach tego
przedsi´biorstwa i pozostanà w nim przez okres co
najmniej 5 lat, a w przypadku przedsi´biorcy ma∏e-
go lub Êredniego — przez okres co najmniej 3 lat;

2) b´dà nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie-
odbiegajàcych od normalnych praktyk inwestycyj-
nych;

3) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.7)).

5. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia Êrodków trwa-
∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych ustala
si´ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci.

6. W przypadku przedsi´biorcy prowadzàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu wydat-
ki na nabycie Êrodków transportu nie kwalifikujà si´
do obj´cia pomocà.

7. W przypadku gdy przed nabyciem przedsi´bior-
stwa w stosunku do jego sk∏adników udzielono ju˝ po-
mocy publicznej, cena nabycia tych sk∏adników nie za-
licza si´ do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia po-
mocà.

8. Ârodki trwa∏e, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na-
byte przez przedsi´biorc´ innego ni˝ ma∏y i Êredni po-
winny byç nowe.

9. Minimalna wysokoÊç kosztów inwestycyjnych,
o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro wed∏ug
kursu og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia
udzielenia zezwolenia.

§ 8. 1. Koszty inwestycji oraz wielkoÊç pomocy sà
dyskontowane na dzieƒ uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych
przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje si´ Êredniomie-
si´cznà stop´ szeÊciomiesi´cznego kredytu udzielane-
go na warszawskim rynku mi´dzybankowym (WIBOR)
ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydat-
ków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do
dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje si´ Êredniomiesi´czne
stopy szeÊciomiesi´cznego kredytu udzielanego na war-
szawskim rynku mi´dzybankowym (WIBOR), notowa-
ne w miesiàcach poprzedzajàcych miesiàc, w którym
przedsi´biorca poniós∏ wydatek lub otrzyma∏ pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydat-
ków poniesionych w okresie od dnia 1 wrzeÊnia
2004 r. do ostatniego dnia miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc, w którym opublikowano w Dzienniku Urz´do-
wym Wspólnot Europejskich stop´ referencyjnà dla
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si´ Êredniomiesi´cz-
nà stop´ w wysokoÊci 9,46 %.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydat-
ków poniesionych od pierwszego dnia miesiàca,
w którym opublikowano w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich stop´ referencyjnà dla Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stosuje si´ t´ stop´.

6. Zdyskontowanà wartoÊç poniesionych wydat-
ków i otrzymanej pomocy okreÊla si´ wed∏ug wzoru:

n 1                     1               1
PV = F x Π  ———— = F x ———— x ———— x ... 

i = 1 1 + ri /12       1 + r1/12    1 + r2/12 

1
... x ————- ,

1 +  rn/12

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

PV — zdyskontowanà, na dzieƒ wydania zezwolenia,
wartoÊç poniesionych wydatków lub otrzyma-
nej pomocy,
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7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.



F — wartoÊç poniesionych wydatków z dnia ich po-
niesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej
otrzymania,

i — kolejny miesi´czny okres dyskontowania,

ri — stop´ dyskonta, o której mowa odpowiednio
w ust. 2—5, wyra˝onà w u∏amku dziesi´tnym,
w∏aÊciwà dla i-tego okresu dyskontowania,

n — liczb´ miesi´cy, jakie up∏yn´∏y od dnia uzyska-
nia zezwolenia na dzia∏alnoÊç w strefie do dnia
poniesienia wydatków lub dnia otrzymania po-
mocy, przy czym:

— dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzieƒ
miesiàca, w którym poniesiono wydatek,

— dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzieƒ
miesiàca, w którym udzielono pomocy w ro-
zumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o post´powaniu w sprawach dotyczàcych 
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291
oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245,
poz. 1775),

— dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni
dzieƒ miesiàca, w którym wydano zezwole-
nie.

§ 9. Zwalnia si´ od podatku dochodowego od
osób prawnych dochody zarzàdzajàcego strefà w cz´-
Êci wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po
nim nast´pujàcym na cele rozwoju strefy, w tym na
nabycie przez zarzàdzajàcego nieruchomoÊci lub in-
nych rzeczy s∏u˝àcych do prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej na terenie strefy oraz modernizacj´
i rozbudow´ infrastruktury gospodarczej i technicznej
na terenie strefy.

§ 10. Do przedsi´biorcy, który posiada zezwolenie
wydane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego 
rozporzàdzenia, stosuje si´ dotychczasowe warunki
udzielania pomocy regionalnej.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie s∏upskiej specjal-
nej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 218, poz. 2210,
z 2005 r. Nr 32, poz. 275 i Nr 189, poz. 1593 oraz
z 2006 r. Nr 118, poz. 804).

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 2007 r. (poz. 169)

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

Obszar „S∏upsk — W∏ynkówko”

Kompleks S∏upsk 1 — Obr´b 01 — ark. mapy 5

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 1 po∏o˝onego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 58/3. Prze-
suwajàc si´ w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ granicy 
pomi´dzy dzia∏kami: 58/4 i 58/3, granica dochodzi do
pkt 2. W pkt 2 granica skr´ca w kierunku wschodnim
do pkt 3. Z pkt 3 granica biegnie w kierunku pó∏noc-
nym, dochodzàc do pkt 4, gdzie skr´ca w kierunku
wschodnim do pkt 5 i biegnie poprzez pkt: 6, 7, 8, 9,
10, 11 stanowiàce granic´ z dzia∏kà 65/1. Z tego miej-
sca granica skr´ca w kierunku po∏udniowym do pkt 13,
gdzie ulega za∏amaniu w kierunku zachodnim do
pkt 14. Odcinek graniczny zawarty pomi´dzy pkt: 14,
15, 16, 17 stanowi granic´ z dzia∏kà 61/3. Z pkt 17 gra-
nica biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki 62/4 
do pkt 1, od którego rozpocz´to opis granic tego kom-
pleksu.

Kompleks S∏upsk 2 — Obr´b nr 01 — ark. mapy 5

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 13, który jest
najbardziej wysuni´tym na po∏udnie punktem granicz-
nym kompleksu S∏upsk 2. Z pkt 13 granica biegnie

w kierunku pó∏nocnym na odcinku d∏ugoÊci ok. 500 m,
stanowiàc granic´ pomi´dzy dzia∏kami: 52/10 i 58/5.
Z pkt 14 poprzez pkt 15 do pkt 16 granic´ na odcinku
ok. 170 m stanowi linia rozgraniczajàca dzia∏ki: 58/5
i 52/5. W pkt 16 granica skr´ca do pkt 16a w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i na odcinku ok. 100 m bieg-
nie wzd∏u˝ granicy dzia∏ek: 58/5 i 4/6. W pkt 16a zmie-
nia kierunek na pó∏nocno-wschodni, biegnie na odle-
g∏oÊç ok. 120 m do pkt 16b wzd∏u˝ granicy dzia∏ek: 4/3
i 4/6. Z pkt 16b granica kompleksu biegnie poprzez
pkt: 16c i 16d wzd∏u˝ granicy dzia∏ek: 4/3 i 4/6 do
pkt 17a. Na odcinku od pkt 17a do pkt 17 granica kom-
pleksu biegnie po granicy dzia∏ek: 58/5 i 4/6, w pkt 17
dochodzi do dzia∏ki 59 (torowisko PKP). Z pkt 17 grani-
ca biegnie w kierunku po∏udniowym zachodnià stronà
dzia∏ki 59 (PKP) i dochodzi do pkt 17b, z pkt 17b grani-
ca biegnie wzd∏u˝ grobli okalajàcej zespó∏ pi´ciu sta-
wów rybnych i dalej, majàc zmienny przebieg, osiàga
pkt 17c, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie wprost do pkt 18. W pkt 18 granica skr´ca
pod kàtem prostym w kierunku zachodnim i dochodzi
do pkt 19 (odcinek ok. 100 m). W pkt 19 granica
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim i za∏amujàc
si´ w pkt 20, dochodzi do pkt 21, skàd za∏amuje si´
pod kàtem zbli˝onym do prostego, i biegnie w kierun-



ku po∏udniowym do pkt 13, skàd rozpocz´to opis gra-
nic kompleksu S∏upsk 2. Na odcinku: 18, 19, 20, 21, 13
granic´ kompleksu wyznacza linia graniczna pomi´-
dzy dzia∏kami: 69 i 58/4.

Kompleks S∏upsk 3 — Obr´b 01 — ark. mapy 1

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 25 znajdujàcego
si´ u zbiegu granic dzia∏ek: 4/18, 45 (torowisko PKP)
i dzia∏ki 4/12. Z tego punktu granica biegnie w kierun-
ku zachodnim wzd∏u˝ dzia∏ek: 4/12 i 4/18 do pkt 26,
gdzie ulega za∏amaniu pod kàtem prostym w kierunku
po∏udniowym, docierajàc do pkt granicznego 65, któ-
ry znajduje si´ w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki 4/14. Dalej z pkt 65 biegnie do pkt 11580, gdzie
ulega lekkiemu za∏amaniu w kierunku pó∏nocnym,
i dociera do pkt 11581. Punkty: 11580 i 11581 wraz
z kolejnymi (pkt: 11582 i 11583) stanowià prawie pro-
stà lini´ granicznà biegnàcà w kierunku pó∏nocnym
i rozdzielajàcà pas drogowy dzia∏ki 4/13. Linia ta do-
biega do pkt granicznego 11583 stanowiàcego za-
chodni naro˝nik dzia∏ki i ulega za∏amaniu w kierunku
wschodnim, docierajàc w linii prostej, stanowiàcej po-
∏udniowà granic´ dzia∏ki drogowej 5/2, do pkt 23 i da-
lej do pkt granicznego 24. Pkt 24 znajduje si´ na grani-
cy torowiska PKP (dzia∏ka 45) oraz zbiegu linii granicz-
nych dzia∏ek: 5 — droga i 4/18. Od pkt 24 do pkt 25 gra-
nica kompleksu biegnie w kierunku po∏udniowym za-
chodnià stronà torowiska PKP — dzia∏ka 45 i dochodzi
do pkt 25, od którego rozpocz´to opis granic komplek-
su S∏upsk 3.

Kompleks S∏upsk 4 — Obr´b 01 — ark. mapy 1

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 32, stanowiàce-
go najbardziej wysuni´ty na po∏udnie punkt dzia∏ki 6,
stanowiàcy punkt zbiegu linii granicznych dzia∏ek: 6, 
5 — droga i dzia∏ki 10 — torowisko PKP. Dalej biegnie
w kierunku zachodnim wzd∏u˝ drogi — dzia∏ka 5 (odci-
nek ok. 420 m) do pkt 27. W pkt 27 granica za∏amuje
si´ pod kàtem ok. 90° i biegnie w kierunku pó∏nocnym
wzd∏u˝ granicy dzia∏ek: 6, 7, 8/1, 9/3, 9/4, 9/1 (pkt: 28,
29, 30) do pkt 31. Odcinek granicy kompleksu S∏upsk 4
oznaczony pkt 27—31 jest jednoczeÊnie granicà obr´-
bu nr 01 i granicà administracyjnà miasta S∏upska. Od
pkt 31 do pkt 32 granic´ kompleksu S∏upsk 4 wyznacza
zachodnia granica dzia∏ki 10 — PKP.

Kompleks S∏upsk 5 — Obr´b 01 — ark. mapy 4

Opis granic rozpoczyna si´ w pkt granicznym 33.
Granica biegnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ toru
kolejowego PKP, docierajàc do punktu 54272, skàd
biegnie w kierunku pó∏nocnym poprzez pkt granicz-
ny 2677 i dociera do pkt 2676, gdzie ulega za∏amaniu
w kierunku wschodnim do pkt 2409. Wspomniany od-
cinek rozdziela zachodnià granic´ dzia∏ki 46/48 od
dzia∏ki 46/85. Z pkt 2409 granica przebiega przez
pkt: 2407 i 2406, rozgraniczajàc od wschodu dzia∏k´
46/45, dalej za∏amujàc si´ w pkt 2406 na zachód, i prze-
biegajàc kr´tà ∏amanà linià poprzez pkt: 2129, 2430,
2431, 2671, dociera do pkt 2670. Stàd dalszà granic´
stanowià punkty oznaczone na mapie ewidencji grun-
tów nr: 2670, 2669, 2689, 2690 i 2691 a˝ do naro˝nego
punktu granicznego 2697. Stàd biegnàc w kierunku

pó∏nocno-zachodnim, granica rozdziela tereny dzia∏ek:
46/73, 46/28 i 46/27 od dzia∏ki 46/85. Z pkt 2697 grani-
ca dochodzi do pkt 2680, biegnàc w kierunku pó∏noc-
nym, i dalej poprzez pkt: 2680, 2681, 2682, 2683, 2684
dociera do naro˝nego pkt 18, gdzie ulega za∏amaniu,
i biegnàc po linii granicznej oddzielajàcej od po∏udnia
stawy rybne, podà˝a dalej w kierunku wschodnim,
przechodzàc kolejno poprzez pkt: 428, 429, 2687, 2688
i 2689 do punktu za∏amania granicy na pó∏nocy, 
czyli do punktu naro˝nego 591. Stàd w odleg∏oÊci 
ok. 50 m znajduje si´ nast´pny punkt graniczny 589,
w którym opisywana granica ∏amie si´ ponownie i bie-
gnàc ju˝ na zachód, mija pkt 1156 i dochodzi do pkt
granicznego 1155, rozdzielajàc od zachodu teren dzia∏-
ki 46/83. Stàd dalej odcinek granicy pomi´dzy pkt:
1155 i 1154 tworzy lini´ prostà. Z pkt 1154 granica
skr´ca na pó∏noc i poprzez pkt 1153 biegnie do pkt
483, gdzie ulega za∏amaniu w kierunku pó∏nocnym do
pkt 2744, ponownie wraca w kierunku zachodnim, mi-
jajàc pkt 1152, dociera do nast´pnego pkt 1151. Dalej
granica oddziela grunty dzia∏ki 46/81 od dzia∏ek: 46/82
i 46/80, biegnàc linià ∏amanà w kierunku pó∏nocnym od
pkt 1151 do pkt 1150 i dalej do pkt 1149, gdzie za∏amu-
je si´ w kierunku zachodnim, i dociera do pkt 584. Stàd
linia graniczna biegnie wzd∏u˝ linii dzia∏ki PKP 45, do-
cierajàc do pkt granicznego 33a. W pkt 33a granica
skr´ca pod kàtem prostym w kierunku wschodnim
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ek: 46/60, 46/59,
46/61, 46/63 do pkt 33b. W miejscu tym za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ek: 46/63 i 46/61 do pkt 33c. Nast´pnie bie-
gnie w kierunku zachodnim do pkt 33e. W tym miejscu
zakr´ca pod kàtem prostym w kierunku zachodnim,
osiàgajàc pkt 33f, le˝àcy na styku dzia∏ek torowiska
PKP — dzia∏ki 45 i dzia∏ki 44/10. Dalej wzd∏u˝ torowiska
PKP dochodzi do pkt 34. Pkt 34 znajduje si´ u zbiegu li-
nii granicznych dzia∏ek: 44/3, 45 — PKP oraz dzia∏ki 41
— droga. W pkt 34 granica za∏amuje si´ pod kàtem 
ok. 70° i dalej biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim po∏udniowà granicà drogi — dzia∏ka 41
na odcinku ok. 340 m, dochodzàc do pkt 35. Nast´pnie
na odcinku pomi´dzy pkt: 35 i 36 granic´ stanowi od-
cinek ok. 12 m b´dàcy granicà pasa drogowego
ul. Portowej — dzia∏ka 28. Odcinek granicy kompleksu
S∏upsk 5 oznaczony punktami 36 i 37 wyznacza zachod-
nia granica dzia∏ki 42, dalej w pkt 37 granica za∏amuje
si´ pod kàtem zbli˝onym do prostego i biegnie w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏-
ki 42 z dzia∏kà 44/4 (odcinek ok. 60 m) do pkt 38. Gra-
nica kompleksu za∏amuje si´ pod kàtem ok. 90° i bie-
gnie w kierunku po∏udniowym wzd∏u˝ linii granicznej
pomi´dzy dzia∏kami: 44/2 i 43 (ok. 65 m) do pkt 39.
W pkt 39 ponownie za∏amuje si´ pod kàtem ok. 90°,
tym razem w kierunku po∏udniowo-wschodnim,
i wzd∏u˝ granicy pomi´dzy dzia∏kami: 46/56 i 43 do-
chodzi do pkt 40 (odcinek ok. 105 m). Pkt 40 znajduje
si´ na granicy pasa drogowego ul. Portowej — dzia∏ka
47/2 u zbiegu granic dzia∏ek: 43 i 46/56. Nast´pnie gra-
nica kompleksu S∏upsk 5 biegnie wzd∏u˝ ul. Portowej
przez ok. 150 m do pkt oznaczonego 41. W tym punk-
cie granica kompleksu za∏amuje si´ pod kàtem ok. 80°
i biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim granicà
mi´dzy dzia∏kami: 46/13 i 46/51 do pkt 42, dalej za∏a-
mujàc si´ pod kàtem ok. 90°, przyjmuje kierunek po∏u-
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dniowo-wschodni i dochodzi do pkt 43 (ok. 75 m). Na-
st´pnie w pkt 43 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i przez odcinek ok. 70 m biegnie w tym
kierunku do pkt 44. Z pkt 44 granica kompleksu bie-
gnie do pkt 45, za∏amuje si´ w tym punkcie pod kàtem
ok. 70° i, kierujàc si´ w stron´ pó∏nocno-wschodnià
(ok. 100 m), dochodzi do pkt 46, dalej za∏amuje si´ pod
kàtem ok. 90° i na odcinku ok. 205 m biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim do pkt 47, nast´pnie za∏a-
muje si´ pod kàtem ok. 90° i na odcinku ok. 130 m bie-
gnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 48;
w tym punkcie zmienia kierunek na pó∏nocny (odcinek
ok. 40 m) i dochodzi do pkt 49. Pkt 49 jest punktem
zbiegu granic dzia∏ek: 46/31, 46/43 i 46/32. Granica opi-
sywanego kompleksu S∏upsk 5 z tego punktu biegnie
na odcinku ok. 170 m w kierunku pó∏nocno-zachodnim
wzd∏u˝ granicy pomi´dzy dzia∏kami: 46/31 i 46/32
(równolegle do ul. Portowej w kierunku Ustki) do
pkt 50. W tym punkcie granica ulega za∏amaniu w kie-
runku wschodnim (odcinek ok. 8 m) do pkt 51 i dalej
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim kraw´-
dzià ul. Portowej (granica pomi´dzy dzia∏kà 47/2 
— droga i dzia∏kà 46/32) do pkt 52. W pkt 52 nast´pu-
je za∏amanie granicy pod kàtem 90° w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim, zgodnie z przebiegiem granicy
dzia∏ki 46/32, dochodzàc do pkt 53. Z tego miejsca bie-
gnie wschodnià stronà dzia∏ki 46/3 do pkt 53a, gdzie
przyjmuje kierunek pó∏nocno-zachodni wzd∏u˝ pó∏-
nocnej granicy dzia∏ki 46/39, i dociera do pkt 53b. Z te-
go miejsca granica rozdziela dzia∏ki: 46/54 i 46/66, do-
cierajàc do pkt 53c, gdzie zakr´ca w kierunku po∏u-
dniowym do pkt 53d i stàd biegnie do pkt 53 zachod-
nià stronà dzia∏ki 46/19. Od tego punktu granic´ stano-
wi ul. Portowa, która dochodzi do pkt 54a, przecho-
dzàc przez pkt 54. W pkt 54a granica za∏amuje si´ pod
kàtem zbli˝onym do 90° w kierunku zachodnim i bieg-
nàc wzd∏u˝ granicy pomi´dzy dzia∏kami: 46/9 i 46/22,
dochodzi do pkt 56, dalej za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie do pkt 57 (ok. 35 m). Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym (odcinek ok. 35 m) i docho-
dzi do pkt 58. Odcinek granicy oznaczony pkt: 56, 57,
58 pokrywa si´ z odcinkiem granicy pomi´dzy dzia∏kà
46/45 i dzia∏kà 46/36. Wychodzàc z pkt 58, granic´
kompleksu wyznacza granica pomi´dzy dzia∏kami:
46/36 i 46/44, która dochodzi do pkt 59, i dalej wzd∏u˝
granicy pomi´dzy dzia∏kami: 46/9 i 46/44 biegnie
w kierunku wschodnim do pkt 60. Tu zmienia kierunek
pod kàtem ok. 180° i biegnie wzd∏u˝ granicy pomi´dzy
dzia∏kami: 46/44 i 48/7 do pkt 61. Dalej biegnie poprzez
pkt: 62, 63, 64 do pkt 65 po granicy pomi´dzy dzia∏ka-
mi: 46/46, 48/7 i 46/49. Pkt 65 jest punktem zbiegu linii
granicznych dzia∏ek: 48/7, 47/2 (ul. Portowa) i 46/49.
Z pkt 65 na odcinku ok. 10 m biegnie kraw´dzià
ul. Portowej (dzia∏ka 47/2), dochodzàc do pkt 66. Od
pkt 66 granica biegnie wzd∏u˝ pasa torowiska PKP sty-
kajàcego si´ z dzia∏kà 46/48 i przez pkt: 67 i 68 docho-
dzi do pkt 69, skàd dochodzi do pkt 33, od którego roz-
pocz´to opis. Odcinek pomi´dzy pkt: 69 i 33 stanowi li-
ni´ rozgraniczajàcà dzia∏k´ PKP i dzia∏k´ 46/75.

W kompleksie S∏upsk 5 wyodr´bniona jest enkla-
wa sk∏adajàca si´ z dzia∏ek: 46/27, 46/28 i 46/49, które
nie wchodzà w sk∏ad terenów obj´tych SSE.

Enklawa

Opis granic enklawy rozpoczyna si´ w pkt 70, który
jest punktem zbiegu linii granicznych dzia∏ek: 46/73,
46/28 i 46/75. Na odcinku mi´dzy pkt 70 i 71 granic´ en-
klawy stanowi granica pomi´dzy dzia∏kami: 46/75
i 46/28. Odcinek pomi´dzy pkt: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78 stanowi granic´ pomi´dzy dzia∏kami: 46/75 i 46/27.
Dalej na odcinku oznaczonym pkt: 78, 79, 80 granica
pokrywa si´ z przebiegiem granicy pomi´dzy dzia∏ka-
mi: 49 i 46/75. Od pkt 80 granic´ enklawy stanowi gra-
nica pomi´dzy dzia∏kami: 49, 46/27 i 46/28 a dzia∏-
kà 46/75.

Kompleks S∏upsk 6 — Obr´b 01 — ark. mapy 2 i 3

Kompleks niniejszy sk∏ada si´ z dwóch oddzielnych
cz´Êci.

Cz´Êç nr 1 — dzia∏ka 27

Granica biegnie od pkt 1, który jest punktem zbie-
gu linii granicznych dzia∏ek: 26, 27 i 47/2, pó∏nocnà
stronà dzia∏ki 27, docierajàc do pkt 2, gdzie za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym, i dochodzi do pkt 3. Tu
zmienia kierunek na po∏udniowo-zachodni i dochodzi
do pkt 4. Odcinek pomi´dzy pkt: 2, 3, 4 stanowi grani-
c´ z dzia∏kà 38/41. Od pkt 4 biegnie wzd∏u˝ granicy
z dzia∏kà drogowà 47/2 w kierunku na Ustk´ i dochodzi
do pkt 1, skàd rozpocz´to opis.

Cz´Êç nr 2 — dzia∏ki: 38/38 i 38/40

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku po∏udniowym
do pkt 2, gdzie skr´ca na zachód, i dociera do pkt 3.
Odcinek granicy oznaczony pkt 3 i 4 stanowi lini´ gra-
nicznà pomi´dzy dzia∏kami: 74, 73, 72 i 71. Pó∏nocno-
-zachodni naro˝nik obszaru stanowi pkt 4; stàd grani-
ca biegnie w kierunku wschodnim do pkt 1, skàd roz-
pocz´to opis.

Kompleks W∏ynkówko 1 — Obr´b 033 — ark. mapy 1

Opis granicy rozpoczyna si´ od pkt 1. Jest to po∏ud-
niowy naro˝nik dzia∏ki 251/37. Od pkt 1 do pkt 2 grani-
ca biegnie w kierunku zachodnim (ok. 240 m) wzd∏u˝
linii granicznej mi´dzy dzia∏kami: 251/37 i 235. W pkt 2
granica ulega za∏amaniu pod kàtem zbli˝onym do pro-
stego i biegnie w kierunku pó∏nocnym (ok. 50 m) do
pkt 3 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 4. Odcinek
oznaczony pkt: 2, 3, 4 pokrywa si´ z odcinkiem grani-
cy pomi´dzy dzia∏kami: 250 i 251/36. Granica komplek-
su na odcinku pomi´dzy pkt: 4, 5, 6, 7 biegnie granicà
drogi — dzia∏ka 256 od strony dzia∏ek: 251/36, 251/33
i 255 w kierunku pó∏nocnym. W pkt 7 granica skr´ca
na po∏udniowy wschód i biegnie kraw´dzià drogi
wzd∏u˝ granicy z dzia∏kami: 255, 251/14, 251/5 i 251/26
poprzez pkt: 8, 9, 10, 11, 12. W pkt 12 granica zmienia
kierunek na po∏udniowo-wschodni i biegnie wzd∏u˝
granicy dzia∏ek: 251/26 i 251/25 i dzia∏kami: 251/15,
251/16, 251/17, 251/18, 251/19, 251/20, 251/8 — droga
i 251/22, i jej przebieg jest oznaczony punktami 13—23.
Na odcinku oznaczonym pkt: 23, 24 biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim i wyznacza jà granica pomi´-
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dzy dzia∏kami: 251/22 i 251/75. Od pkt 24 przez pkt 25
dochodzi zachodnià kraw´dzià drogi z dzia∏kami:
251/43 i 251/45 do pkt 1, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks W∏ynkówko 2 — Obr´b 033 — ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 26 b´dàcego punktem sty-
ku granicy pomi´dzy dzia∏kami: 226/2 i 227 a kraw´-
dzià drogi — dzia∏ka 230/3. Od tego punktu biegnie
w kierunku pó∏nocnym do pkt 27 (ok. 90 m), w którym
granica dzia∏ek: 226/2 i 227 styka si´ z terenem kolejo-
wym — dzia∏ka 294. Stàd skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ linii rozgraniczajàcej
torowisko kolejowe z dzia∏kami: 226/2 i 226/1 do pkt 28
(ok. 280 m). Na odcinku od pkt 28 przez pkt 29 do
pkt 26 biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim pó∏-
nocnà kraw´dzià drogi — dzia∏ka 230/3, która graniczy
z dzia∏kami: 226/2 i 226/1.

Kompleks W∏ynkówko 3 — Obr´b 033 — ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 30 w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim po linii rozgraniczajàcej dzia∏k´ 230/7 z drogà
— dzia∏ka 251/8 do pkt 31. Tu zmienia kierunek na pó∏-
nocny i dochodzi do pkt 32. W pkt 32 skr´ca na pó∏noc-
ny wschód i biegnie linià granicznà pomi´dzy dzia∏ka-
mi: 251/8 i 251/46, dochodzàc do pkt 33. Z pkt 33 do-
chodzi do pkt 29 le˝àcego na granicy administracyjnej
miasta S∏upska. Dalej biegnie przez pkt: 29, 28 i do-
chodzi do pkt 30, od którego rozpocz´to opis.

Obszar „Redzikowo”

Obszar „Redzikowo” sk∏ada si´ z 8 kompleksów
o ∏àcznej powierzchni 33,6424 ha.

Kompleks Redzikowo 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 3,4713 ha.

Kompleks Redzikowo 1 stanowi dzia∏ka nr 7/28 po∏o˝o-
na w obr´bie ewidencyjnym Redzikowo.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 2338, od
którego granica biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt 2337 do pkt 2220. Tu granica za∏amuje si´ na za-
chód i biegnie przez pkt: 2219, 2218, 2217 i 2216 do
pkt 2215, który graniczy z dzia∏kà nr 7/48. Od pkt 2215
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez pkt:
2355, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351 i 2352 do
pkt 2353, w którym za∏amuje si´ w kierunku wschod-
nim, i biegnie przez pkt 2354 do pkt 2339. Od pkt 2339
biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 2338,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Redzikowo 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 5,0867 ha.

Kompleks Redzikowo 2 stanowi zwarty obszar po∏o˝o-
ny w obr´bie ewidencyjnym Redzikowo i sk∏ada si´
z dzia∏ek nr: 7/32, 7/41, 7/42 i 7/43.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 2340, od
którego granica biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt: 2341 i 2342 do pkt 2343. Dalej za∏amuje si´ w kie-

runku pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez pkt 2344
do pkt 2376. Tu za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i przez pkt 2112 dochodzi do pkt 2111, skàd biegnie
w kierunku po∏udniowo-zachodnim, wzd∏u˝ granicy
dzia∏ki nr 7/43 do pkt 2110. Od pkt 2110 granica bieg-
nie w kierunku po∏udniowym przez pkt: 2374, 2373,
2109, 2214 i 2213. Od pkt 2213 biegnie linià ∏amanà,
przez pkt: 2212 i 2211 do pkt 2209, w którym za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie do
pkt 2340, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Redzikowo 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 4,7856 ha.

Kompleks Redzikowo 3 po∏o˝ony jest w obr´bie ewi-
dencyjnym Redzikowo i stanowi dzia∏k´ nr 7/29.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 2323, od
którego granica biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt 2322 do pkt 2222, w którym za∏amuje si´ w kierun-
ku zachodnim do pkt 2221, i biegnie linià ∏amanà do
pkt 2336. Od pkt 2336 biegnie w kierunku po∏udnio-
wym do pkt 2335, w którym za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim, i biegnie przez pkt: 2334, 2359, 2358, 2357
i 2356 do pkt 2325. Od pkt 2325 granica biegnie linià
∏amanà przez pkt 2324 do pkt 2323, od którego rozpo-
cz´to opis.

Kompleks Redzikowo 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 6,6644 ha.

Kompleks Redzikowo 4 po∏o˝ony jest w obr´bie ewi-
dencyjnym Redzikowo i stanowi dzia∏k´ nr 7/44.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 2326, od
którego granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt 2327. Tu za∏amuje si´ w kierunku zachodnim i do-
chodzi do pkt 2328, po czym skr´ca na pó∏noc i bieg-
nie do pkt 2329. W pkt 2329 za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim i biegnie przez pkt: 2113 i 2376 do pkt 2344.
Od pkt 2344 biegnie w kierunku po∏udniowym do
pkt 2345, w którym za∏amuje si´ w kierunku wschod-
nim, i biegnie przez pkt 2208 do pkt 2207. Od pkt 2207
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 2326,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Redzikowo 5

Powierzchnia kompleksu wynosi 2,5104 ha.

Kompleks Redzikowo 5 stanowi zwarty obszar po∏o˝o-
ny w obr´bie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi
dzia∏ki nr: 7/33 i 7/40.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 2316, od
którego granica biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt 2315 do pkt 2224, w którym za∏amuje si´ w kierun-
ku zachodnim do pkt 2223, i biegnie linià ∏amanà do
pkt 2321. Od pkt 2321 granica biegnie w kierunku po-
∏udniowym do pkt 2320, w którym za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim, i biegnie przez pkt: 2319, 2318,
2364 i 2363 do pkt 2317. Od pkt 2317 granica biegnie
linià ∏amanà do pkt 2316, od którego rozpocz´to opis.
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Kompleks Redzikowo 6

Powierzchnia kompleksu wynosi 5,4919 ha.

Kompleks Redzikowo 6 po∏o˝ony jest w obr´bie ewi-
dencyjnym Redzikowo i stanowi dzia∏k´ nr 7/45.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 2307, od
którego granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt 2306, gdzie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim,
i dochodzi do pkt 2305. Tu za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i biegnie do pkt 2304, w którym za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 2330. Dalej
biegnie linià ∏amanà w kierunku po∏udniowym przez
pkt: 2331, 2332 i 2333 do pkt 2206. Tu zmienia kierunek
na wschodni i biegnie do pkt 2205, w którym za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocnym, i biegnie przez pkt 2311
do pkt 2210. Tu za∏amuje si´ na wschód i biegnie do
pkt 2309, w którym skr´ca na po∏udnie, i przez
pkt 2308 dochodzi do pkt 2204. Stàd biegnie na
wschód do pkt 2203 i dalej biegnie linià ∏amanà do
pkt 2307, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Redzikowo 7

Powierzchnia kompleksu wynosi 2,1894 ha.

Kompleks Redzikowo 7 stanowi zwarty obszar po∏o˝o-
ny w obr´bie ewidencyjnym Redzikowo i stanowi
dzia∏ki nr: 7/37 i 7/39.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 2298, od
którego granica biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt 2297 do pkt 2226. Tu za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie linià ∏amanà przez pkt 2225 do
pkt 2314. Od pkt 2314 granica biegnie w kierunku po-
∏udniowym do pkt 2316, w którym za∏amuje si´ w kie-
runku wschodnim, i biegnie przez pkt: 2312 i 2370 do
pkt 2299. Od pkt 2299 biegnie linià ∏amanà do
pkt 2298, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Redzikowo 8

Powierzchnia kompleksu wynosi 3,4427 ha.

Kompleks Redzikowo 8 po∏o˝ony jest w obr´bie ewi-
dencyjnym Redzikowo i stanowi dzia∏k´ nr 7/30.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 2287, od
którego granica biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt 2389, gdzie za∏amuje si´ w kierunku zachodnim,
i dochodzi do pkt 2288. Tu za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i biegnie do pkt 2289. W pkt 2289 za∏amu-
je si´ w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2360 i da-
lej linià ∏amanà w kierunku po∏udniowym przez pkt:
2116, 2303, 2302, 2301 i 2300 do pkt 2202. Tu zmienia
kierunek na wschodni i biegnie do pkt 2201, w którym
skr´ca na pó∏noc, i biegnie przez pkt 2290 do pkt 2291.
Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do
pkt 2292, w którym za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wym, i przez pkt 2293 dochodzi do pkt 2200. Stàd bie-
gnie na wschód do pkt 2199 i dalej linià ∏amanà do
pkt 2287, od którego rozpocz´to opis.

Obszar „Koszalin”

Obszar „Koszalin” sk∏ada si´ z 12 kompleksów
o ∏àcznej powierzchni 31,1465 ha po∏o˝onych w obr´-
bach ewidencyjnych nr: 7 i 10 miasta Koszalin.

Kompleks Koszalin 1

Kompleks Koszalin 1, stanowiàcy dzia∏k´ ewidencyjnà
25/1 o powierzchni 1,6515 ha, po∏o˝ony jest ok. 100 m
od ul. Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´.

Opis granic rozpocz´to od pkt 78171, skàd granica
biegnie w kierunku zachodnim na odcinku ok. 175 m
do pkt 78172. Tu ulega za∏amaniu i dalej biegnie na
po∏udnie do pkt 78173, dalej w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez pkt: 26678, 26677, 26676 i 26675 na
d∏ugoÊci ok. 250 m i dalej do pkt 78171, od którego roz-
pocz´to opis granic kompleksu.

Kompleks Koszalin 2

Kompleks Koszalin 2 stanowi dzia∏ka ewidencyjna
25/2 o powierzchni 6,08 ha. Po∏o˝ony jest bezpoÊred-
nio przy ul. Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´. 

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 9472, skàd grani-
ca biegnie wzd∏u˝ ulicy przez pkt: 9473 i 9474 do
pkt 9475 na d∏ugoÊci ok. 285 m. Nast´pnie ulega za∏a-
maniu w kierunku po∏udniowym, biegnàc do pkt 78168
na d∏ugoÊci ok. 220 m. Dalej biegnie w kierunku ul. Bo-
jowników o WolnoÊç i Demokracj´ do pkt 78169 
(ok. 200 m), a nast´pnie w pobli˝u ulicy poprzez pkt:
26601 i 78170 do pkt 9472, od którego rozpocz´to opis
granic kompleksu.

Kompleks Koszalin 3

Kompleks Koszalin 3 stanowi dzia∏ka ewidencyjna
25/3 o powierzchni 9,0518 ha. 

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 78165, skàd grani-
ca biegnie w kierunku ul. Mieszka I-go (ok. 315 m) do
pkt 78164, gdzie ulega za∏amaniu, i nast´pnie biegnie
w kierunku zachodnim przez ok. 300 m do punktu gra-
nicznego 78163. Nast´pnie biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim ok. 110 m do pkt 78167, a nast´pnie na
po∏udnie w kierunku linii kolejowej Koszalin — Ko∏o-
brzeg do pkt 78166. W tym punkcie ulega ponownemu
za∏amaniu i dalej biegnie przez ok. 300 m w kierunku
wschodnim do pkt 78165, od którego rozpocz´to opis
granic kompleksu.

Kompleks Koszalin 4

Kompleks Koszalin 4 stanowi dzia∏ka ewidencyjna
25/4 o powierzchni 5,2167 ha. 

Granica biegnie od pkt 78161 w kierunku
ul. Mieszka I-go (na odcinku ok. 185 m) do pkt 78160,
gdzie ulega za∏amaniu w kierunku zachodnim, i po
ok. 300 m dochodzi do pkt 78159. Nast´pnie skr´ca
w kierunku po∏udniowym i po ok. 100 m dociera do
pkt 78158. Dalej biegnie przez pkt: 16192 i 16191 do
pkt 78162. Tu skr´ca na wschód i dochodzi do
pkt 78161, od którego rozpocz´to opis.
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Kompleks Koszalin 5

Kompleks Koszalin 5 stanowi dzia∏ka nr 3/50 po∏o˝o-
na w obr´bie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni
2,0987 ha.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 61225,
skàd granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 79376. Od tego punktu za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 79377,
gdzie za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim, i biegnie w linii prostej do
pkt 79378. Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym i bieg-
nie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt 79379.
Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym i biegnie w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim przez pkt 44784 do
pkt 79390. Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do pkt 79389,
gdzie za∏amuje si´ pod kàtem prostym, i biegnie w li-
nii prostej w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
pkt 79388, gdzie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, i dochodzi do pkt 44774. Tu skr´ca na
po∏udnie i biegnie do pkt 44773, w którym zmienia
kierunek na po∏udniowo-zachodni, i przez pkt 44772
dochodzi do pkt 79417. Tu za∏amuje si´ pod kàtem
prostym w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
przez pkt: 79422 i 79423 do pkt 79424. W tym punkcie
za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim i biegnie przez pkt: 16411 i 59045 do
pkt 16552. Dalej biegnie ∏ukiem w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim przez pkt: 16551, 16550, 16549, 16548,
16547 i 16546 do pkt 16545, gdzie za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim, i dochodzi do pkt 61225,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Koszalin 6

Kompleks Koszalin 6 stanowi dzia∏ka nr 3/51 po∏o˝o-
na w obr´bie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni
0,2370 ha.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 61225,
skàd granica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do pkt 61226. Tu za∏amuje si´ na wschód i biegnie
do pkt 44781, w którym zmienia kierunek na po∏udnio-
wo-wschodni, i przez pkt: 44782 i 44783 dochodzi do
pkt 79379. Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym i bieg-
nie na po∏udniowy zachód do pkt 79378, gdzie skr´ca
pod kàtem prostym w kierunku pó∏nocno-zachodnim,
i dochodzi do pkt 79377. Tu za∏amuje si´ na po∏udnio-
wy zachód i biegnie do pkt 79376, gdzie skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim, i dochodzi do pkt 61225,
od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Koszalin 7

Kompleks Koszalin 7 stanowi dzia∏ka nr 3/52 po∏o˝o-
na w obr´bie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni
0,1560 ha.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 79390,
od którego granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 44780 i dalej przez pkt 44779 do

pkt 44778. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i dochodzi do pkt 44774, gdzie za∏amuje si´
na zachód, i biegnie do pkt 79388. W tym punkcie
zmienia kierunek na pó∏nocno-zachodni i biegnie do
pkt 79389, w którym za∏amuje si´ pod kàtem prostym
w kierunku pó∏nocno-wschodnim, i dochodzi do pkt
79390, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Koszalin 8

Kompleks Koszalin 8 stanowi dzia∏ka nr 3/53 po∏o˝o-
na w obr´bie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni
1,2559 ha.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 79387,
od którego granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 79380. Tu za∏amuje si´ na po∏ud-
niowy wschód i biegnie do pkt 79381, w którym zmie-
nia kierunek na po∏udniowo-zachodni, i dochodzi do
pkt 79382. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie do pkt 79383, w którym za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i dochodzi do
pkt 79384. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i biegnie do pkt 79385, w którym skr´-
ca na pó∏nocny wschód, i dochodzi do pkt 79386. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i bieg-
nie do pkt 79387, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Koszalin 9

Kompleks Koszalin 9 stanowi dzia∏ka nr 3/54 po∏o˝o-
na w obr´bie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni
1,0363 ha.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 79391,
od którego granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 79398. Tu za∏amuje si´ na po∏ud-
niowy wschód i biegnie do pkt 79397, w którym zmie-
nia kierunek na po∏udniowo-zachodni, i dochodzi do
pkt 79396. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie do pkt 79395, nast´pnie za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i dochodzi do
pkt 79394. Z tego punktu biegnie w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim do pkt 79393, gdzie skr´ca na pó∏nocny
wschód, i dochodzi do pkt 79392, a nast´pnie za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie do
pkt 79391, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Koszalin 10

Kompleks Koszalin 10 stanowi dzia∏ka nr 3/55 po∏o˝o-
na w obr´bie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni
1,5631 ha.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 79399,
od którego granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 79405. Tu za∏amuje si´ na po∏ud-
niowy wschód i biegnie do pkt 79404, gdzie zmienia
kierunek na po∏udniowo-zachodni, i dochodzi do
pkt 79403. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnie do pkt 79402, nast´pnie skr´-
ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i dochodzi do
pkt 79401. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
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-zachodnim i biegnie do pkt 79400, gdzie za∏amuje si´
na pó∏nocny wschód, i biegnie do pkt 79425. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i dochodzi
do pkt 79399, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Koszalin 11

Kompleks Koszalin 11 stanowi dzia∏ka nr 3/56 po∏o-
˝ona w obr´bie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni
1,2540 ha.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 79406,
od którego granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 79416. Tu za∏amuje si´ na po∏ud-
niowy wschód i biegnie do pkt 79415, gdzie zmienia
kierunek na po∏udniowo-zachodni, i dochodzi do
pkt 79414. Stàd biegnie linià ∏amanà w kierunku po∏ud-
niowo-zachodnim przez pkt: 79413, 79412 i 79411 do
pkt 79410. Tu za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim i biegnie do pkt 79409, nast´pnie za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i dochodzi do
pkt 79408. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny wschód i do-
chodzi do pkt 79407, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim, i dochodzi do pkt 79406, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks Koszalin 12

Kompleks Koszalin 12 stanowi dzia∏ka nr 3/57 po∏o˝o-
na w obr´bie ewidencyjnym nr 10, o powierzchni
1,5455 ha.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 44772,
od którego granica biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez pkt 50063 do pkt 44771. Tu skr´ca
pod kàtem prostym na pó∏nocny wschód i biegnie do
pkt 44770, nast´pnie zmienia kierunek na wschodni
i biegnie do pkt 44769. Stàd biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim przez pkt 44768 do pkt 44767,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim, i przez pkt 16419 dochodzi do pkt 16418. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
do pkt 16417, gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, i dochodzi do pkt 16416. Stàd granica
biegnie na po∏udniowy zachód i przez pkt 16415 do-
chodzi do pkt 16414. Nast´pnie za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do pkt 16413,
gdzie zmienia kierunek na po∏udniowo-zachodni,
i biegnie do pkt 16412. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny
zachód i dochodzi do pkt 16537, skàd biegnie linià ∏a-
manà w kierunku po∏udniowo-zachodnim przez pkt
16538 do pkt 16408. Tu za∏amuje si´ w kierunku za-
chodnim i biegnie do pkt 79419, gdzie skr´ca na pó∏-
nocny wschód, i przez pkt: 79418, 79417 dochodzi do
pkt 44772, od którego rozpocz´to opis.

Obszar „Debrzno”

Obszar „Debrzno” sk∏ada si´ z oÊmiu kompleksów
zlokalizowanych na terenie obr´bu Cierznie. W jego
sk∏ad wchodzà dzia∏ki ewidencyjne: 498/1, 498/2,
498/3, 498/5, 498/7, 498/11, 498/12 i 498/13 o ∏àcznej
powierzchni 9,87 ha.

Kompleks Debrzno 1

Kompleks sk∏ada si´ z dzia∏ki 498/1 o powierzchni
1,0176 ha po∏o˝onej w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci
obszaru „Debrzno”.

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt granicznego
1834, skàd linia graniczna biegnie w kierunku wschod-
nim skrajem rowu przydro˝nego przez pkt 1835 do
pkt 1839. W pkt 1839 granica ulega za∏amaniu pod kà-
tem 90° i biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim
skrajem pasa wewn´trznego drogi do punktu 1845.
W pkt 1845 granica ulega ponownemu za∏amaniu
i biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1846 skrajem
pasa drogi — dzia∏ka 498/4. Od pkt 1846 granica bieg-
nie w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt nr 1834,
od którego rozpocz´to opis granic kompleksu.

Kompleks Debrzno 2

Kompleks sk∏ada si´ z dzia∏ki 498/2 o powierzchni
1,5303 ha, która graniczy od strony pó∏nocnej z pasem
drogi krajowej nr 22.

Opis granic rozpoczyna si´ w pkt 1840, skàd linia
graniczna biegnie w kierunku wschodnim linià ∏amanà
przez pkt: 1841, 1842 i 1843 do pkt 1844. W pkt 1844
granica ulega za∏amaniu i biegnie w kierunku po∏u-
dniowym przez pkt 1851 do pkt 1852. Od pkt 1852 gra-
nica biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1853, gdzie
zmienia bieg na pó∏nocno-zachodni a˝ do pkt 1840, od
którego rozpocz´to opis granic kompleksu.

Kompleks Debrzno 3

Kompleks sk∏ada si´ z dzia∏ki 498/3 o powierzchni
1,4203 ha. Od strony pó∏nocnej obszar graniczy z pa-
sem drogi krajowej, a z pozosta∏ych stron z drogami
wewn´trznymi — dzia∏ki: 498/4 i 498/10.

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 1850, skàd linia
graniczna biegnie w kierunku wschodnim przez
pkt: 1849, 1848 i 1847 do pkt 1884. W pkt 1884 grani-
ca ulega za∏amaniu w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim i biegnie linià ∏amanà przez pkt: 1883, 1882, 1881
do pkt 1880. W pkt 1880 skr´ca w kierunku pó∏nocnym
i linià ∏amanà przez pkt: 1879, 1878, 1877, 1876 docho-
dzi do pkt 1850, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Debrzno 4

Kompleks stanowi dzia∏ka 498/5 o powierzchni
0,7258 ha.

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 1864, skàd linia
graniczna biegnie w kierunku zachodnim do pkt 1865.
W pkt 1865 granica ulega za∏amaniu i biegnie w kie-
runku pó∏nocnym linià ∏amanà, otaczajàc dzia∏k´
498/6, przez pkt: 1872, 1867, 1868, 1869 do pkt 1870.
W pkt 1870 granica ulega za∏amaniu i biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim do pkt 1871 i dalej w kie-
runku wschodnim do pkt 1854. W pkt 1854 granica
ulega ponownemu za∏amaniu i biegnie do pkt 1864,
od którego rozpocz´to opis.
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Kompleks Debrzno 5

Kompleks stanowi dzia∏ka 498/7 o powierzchni
1,5275 ha.

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 1862, skàd linia
graniczna biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim
przez pkt 1875 do pkt 1863. W pkt 1863 granica ulega
za∏amaniu i biegnie w kierunku pó∏nocnym do
pkt 1855. W pkt 1855 granica ulega za∏amaniu i bieg-
nie w kierunku wschodnim do pkt 1856 i dalej w kie-
runku po∏udniowym przez pkt: 1857, 1858, 1859, 1860,
1861 do pkt 1862, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Debrzno 6

Kompleks stanowi dzia∏ka 498/11 o powierzchni
0,8101 ha.

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 1890, skàd grani-
ca biegnie przez pkt: 1889, 1888, 1887 do pkt 1886.
W pkt 1886 granica ulega za∏amaniu i biegnie w kierun-
ku po∏udniowym przy Êcianie lasu przez pkt 1893 do
pkt 1892. W pkt 1892 granica ulega za∏amaniu w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim linià prostà do pkt 1891
i biegnie dalej do pkt 1890, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Debrzno 7

Kompleks stanowi dzia∏ka 498/12 o powierzchni
1,7501 ha.

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 1891, skàd linia
graniczna biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt 1892. W pkt 1892 granica ulega za∏amaniu i biegnie
skrajem lasu w kierunku po∏udniowym przez pkt: 1914
i 1913 do pkt 1912. W pkt 1912 granica ulega za∏ama-
niu i biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim linià
prostà do pkt 1911 i dalej po za∏amaniu biegnie przez
pkt 1910 do pkt 1891, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Debrzno 8

Kompleks stanowi dzia∏ka 498/13 o powierzchni
1,0919 ha.

Opis granic rozpoczyna si´ od pkt 1897, skàd linia
graniczna biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
przez pkt 1896 do pkt 1895. W pkt 1895 granica ulega
za∏amaniu i biegnie w kierunku po∏udniowym przez
pkt 1894 do pkt 1899. W pkt 1899 granica ulega za∏a-
maniu i biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
do pkt 1898 i dalej w kierunku pó∏nocnym do pkt 1897,
od którego rozpocz´to opis.

Obszar „Szczecinek”

Kompleks Szczecinek 1

Powierzchnia kompleksu wynosi 0,9802 ha.

Kompleks Szczecinek 1 stanowi zwarty obszar dzia∏ek
po∏o˝onych w obr´bie ewidencyjnym nr 18 o nast´pu-
jàcych numerach ewidencyjnych: 8/2, 9 i 10.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 011.18-85,
od którego granica biegnie w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim 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 za∏amuje
si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim, przechodzàc
przez pkt 011.18-331 do pkt 011.18-160, i stanowi odci-
nek prosty. Dalej granica za∏amuje si´ na po∏udniowy
wschód i biegnie przez pkt 011.18-161 do pkt 011.18-656,
gdzie zmienia kierunek na pó∏nocno-wschodni do
pkt 011.18-657, i dalej po za∏amaniu na po∏udniowy
wschód dochodzi do pkt 011.18-658. Od tego punktu
granica biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
przez pkt 011.18-659 z za∏amaniem w kierunku po∏ud-
niowo-wschodnim do pkt 011.18-162 i dalej w kierunku
po∏udniowo-zachodnim przez pkt 011.18-330 do
pkt 011.18-85, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Szczecinek 2

Powierzchnia kompleksu wynosi 28,6793 ha.

Kompleks Szczecinek 2 stanowi zwarty obszar dzia∏ek
po∏o˝onych w obr´bie ewidencyjnym nr 19 o nast´pu-
jàcych numerach ewidencyjnych: 14/7, 14/11, 32/3,
32/4, 33/4, 33/5, 34, 35/2, 36/1, 36/3, 36/4, 37/1, 37/2,
38/5, 38/7, 38/9, 38/10, 38/11, 38/13, 38/14, 40/3, 40/4,
41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/1, 42/2, 42/3, 44/2, 45/3,
45/5, 45/8, 63/2, 63/14, 63/15, 63/17 i 63/18.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt 011.19-282,
od którego granica biegnie przez pkt: 011.19-283
i 011.19-284 do pkt 011.19-285. Dalej granic´ komplek-
su stanowi po∏udniowa Êciana budynku i biegnie ona
przez pkt: 011.19-286, 011.19-645 i 011.19-287 do
pkt 011.19-394 i dalej równolegle do Êciany budyn-
ku w kierunku pó∏nocnym do pkt 011.19-705. Od
tego punktu granica biegnie linià ∏amanà przez
pkt: 011.19-706 i 011.19-707 i dochodzi do pkt
011.19-708, i dalej biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim przez pkt: 011.19-409 i 011.19-243 do pkt
011.19-248, a nast´pnie w kierunku pó∏nocnym przez
pkt 011.19-247 do pkt 011.19-231. Dalej biegnie na za-
chód linià ∏amanà przez pkt: 011.19-80, 011.19240
i 011.19-192 do pkt 011.19-658. W tym miejscu gra-
nica skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie przez
pkt: 011.19-655, 011.19-657 i 011.19-693 do
pkt 011.19-729, gdzie za∏amuje si´ na zachód, przecho-
dzi przez pkt 011.19-412 do pkt 011.19-410 i dalej bie-
gnie linià ∏amanà w ogólnym kierunku po∏udniowo-
-zachodnim przez pkt: 011.19-406, 011.19-405,
011.19-404, 011.19-403, 011.19-402, 011.19-576,
011.19-575, 011.19-570 i 011.19-569 do pkt 011.19-395.
W tym punkcie kierunek granicy zmienia si´ na pó∏-
nocno-wschodni i biegnie ona linià ∏amanà przez
pkt: 011.19-864, 011.19-863, 011.19-861, 011.19-860,
011.19-859 i 011.19-858 do pkt 011.19-857 i dalej, mi´-
dzy torami kolejowymi, w tym samym kierunku bieg-
nie przez pkt: 011.19-855, 011.19-854 i 011.19-853 do
pkt 011.19-62. W tym punkcie skr´ca na wschód do
pkt 011.19-61, a nast´pnie zmienia kierunek na po∏ud-
niowy i linià ∏amanà przez pkt: 011.19-60, 011.19-59,
011.19-649 i 011.19-650 dochodzi do pkt 011.19-651,
gdzie zmienia kierunek na po∏udniowo-wschodni,
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i linià ∏amanà przez pkt: 011.19-660, 011.19-661,
011.19-151, 011.19-152, 011.19-662, 011.19-663,
011.19-221, 011.19-154, 011.19-232, 011.19-664,
011.19-665 i 011.19-694 dochodzi do pkt 011.19-666.
W tym punkcie granica zmienia kierunek na po∏udnio-
wo-zachodni i biegnàc skrajem drogi o numerze
ewidencyjnym dzia∏ki nr 38 przez pkt: 011.19-239,
011.19-983, 011.19-66 i 011.19-67, dochodzi do
pkt 011.19-981, gdzie skr´ca w kierunku zachodnim,
i przez pkt 011.19-281 ∏àczy si´ z pkt 011.19-282, od
którego rozpocz´to opis.

Kompleks Szczecinek 3

Powierzchnia kompleksu wynosi 0,6825 ha.

Kompleks Szczecinek 3 stanowi zwarty obszar dzia∏ek
po∏o˝onych w obr´bie ewidencyjnym nr 19 o nast´pu-
jàcych numerach ewidencyjnych: 79/6 i 79/7.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt
011.19-271, od którego granica biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim przez pkt 011.19-386 do pkt
011.19-776. Dalej granica za∏amuje si´ na pó∏nocny
zachód i biegnie linià ∏amanà przez pkt: 011.19-775
i 011.19-774 do pkt 011.19-773, i dalej biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim do pkt 011.19-772. Tu
skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim i dochodzi do
pkt 011.19-771, i dalej biegnie na po∏udniowy zachód
do pkt 011.19-770. Od tego punktu granica biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 011.19-769,
po czym zmienia kierunek na po∏udniowo-wschodni
i przez pkt: 011.19-293, 011.19-292, 011.19-777
i 011.19-291 dochodzi do pkt 011.19-290, gdzie za∏amu-

je si´ na po∏udniowy wschód, i przez pkt 011.19-782
∏àczy si´ z pkt 011.19-271, od którego rozpocz´to opis.

Kompleks Szczecinek 4

Powierzchnia kompleksu wynosi 11,7889 ha.

Kompleks Szczecinek 4 stanowi zwarty obszar dzia∏ek
po∏o˝onych w obr´bie ewidencyjnym nr 19 o nast´-
pujàcych numerach ewidencyjnych: 72/2, 73/4, 76/3
i 76/6.

Opis granic kompleksu rozpocz´to od pkt
011.19-364, od którego granica biegnie w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim do pkt 011.19-363, w którym za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie
do pkt 011.19-362. W pkt 011.19-362 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie linià ∏amanà przez
pkt: 011.19-788, 011.19-163, 011.19-162, 011.19-870,
011.19-869, 011.19-868 i 011.19-867 do pkt 011.19-617.
Od pkt 011.19-617 granica biegnie w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim do pkt 011.19-616, w którym za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim, i przez pkt 011.19-323 bie-
gnie do pkt 011.19-615. W pkt 011.19-615 za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i biegnie do
pkt 011.19-914, a nast´pnie w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim do pkt 011.19-913. W pkt 011.19-913 za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
linià ∏amanà przez pkt: 011.19-743 i 011.19-742 do
pkt 011.19-741, w którym za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim, i biegnie linià ∏amanà przez
pkt: 011.19-740, 011.19-739, 011.19-738, 011.19-350,
011.19-351, 011.19-352, 011.19-365 do pkt 011.19-364,
od którego rozpocz´to opis.
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