
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
5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyƒsko-S∏ubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 236,
poz. 1704, z 2007 r. Nr 26, poz. 167 i Nr 178, poz. 1253
oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 6) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
1186,3803 ha, po∏o˝one na terenach miast: Go-
rzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrà,
Nowa Sól, Poznaƒ i Zielona Góra oraz gmin:
Barlinek, Bytom Odrzaƒski, Chodzie˝, Czer-
wieƒsk, Goleniów, Gryfino, Gubin, Karlino,
Lubsko, Mi´dzyrzecz, Nowy TomyÊl, Police,
Rzepin, S∏ubice, Strzelce Krajeƒskie, Sul´cin,
Swarz´dz i Zielona Góra.”;

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia Szczegó∏owy opis
granic i terenu Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej: 

a) w Podstrefie Kostrzyn:

— wyrazy „Powierzchnia: 221,8125 ha” zast´pu-
je si´ wyrazami „Powierzchnia: 226,6294 ha”,

— w Kompleksie nr 1:

— — opis granic i terenu Cz´Êci A otrzymuje
brzmienie:

„Cz´Êç A

Obszar 1

Obr´b ewidencyjny nr 7, miasto Ko-
strzyn nad Odrà

Arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1581,
wzd∏u˝ po∏udniowej kraw´dzi ulicy As-
faltowej, w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim przez punkty nr: 7-1598
i 7-1901 do punktu nr 7-1593. W punk-
cie tym za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie wzd∏u˝
ulicy Przemys∏owej przez punkty nr: 
7-1903 i 7-1596 do punktu nr 7-1591,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim, i dochodzi do punktu nr 7-1587. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-za-

chodnim i biegnie przez punkt 
nr 7-1599 do punktu nr 7-1588. Stàd
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do punktu nr 7-1581, od którego
rozpocz´to opis.

Obszar 2

Obr´b ewidencyjny nr 7, miasto Ko-
strzyn nad Odrà

Arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1720
wzd∏u˝ po∏udniowej kraw´dzi ulicy As-
faltowej, w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim przez punkty nr: 7-1721, 
7-1729, 7-1724, 7-1725 i 7-1558 do
punktu nr 7-1559. W punkcie tym za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim i biegnie wzd∏u˝ ulicy W∏o-
skiej przez punkty nr: 7-1564, 7-1563, 
7-1574, 7-1573, 7-1572, 7-1583, 7-1571,
7-1584, 7-1570, 7-1568, 7-1966 i 7-1569
do punktu nr 7-141, gdzie za∏amuje si´
w kierunku zachodnim, i dochodzi do
punktu nr 7-138. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
przez punkty nr: 7-1915, 7-1900, 7-1972,
7-86 i 7-1601 do punktu nr 7-85. Stàd
biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do punktu nr 7-1849, w któ-
rym skr´ca na pó∏nocny zachód, i do-
chodzi do punktu nr 7-1850. Tu za∏amu-
je si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie przez punkty nr: 7-81, 7-78 
i 7-77 do punktu nr 7-1589. Stàd biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim
wzd∏u˝ ulicy Przemys∏owej przez punk-
ty nr: 7-1604, 7-1952 i 7-1602 do punktu
nr 7-1953, gdzie za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim, i biegnie
wzd∏u˝ ulicy Przemys∏owej przez punk-
ty nr: 7-1590 i 7-1723 do punktu 
nr 7-1720, od którego rozpocz´to
opis.”,

— — opis granic i terenu Cz´Êci D otrzymuje
brzmienie:

„Cz´Êç D
Obr´b ewidencyjny nr 7, miasto Ko-
strzyn nad Odrà

Arkusz mapy 13
Granica biegnie od punktu nr 7-1535
wzd∏u˝ po∏udniowej kraw´dzi ulicy As-
faltowej, w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim przez punkty nr: 7-1615, 
7-1536, 7-1537, 7-1538, 7-1539, 7-1540,
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7-1542, 7-1547 i 7-1622 do punktu 
nr 7-1548. Tu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ ulicy Energetyków przez punkty
nr: 7-1621, 7-1988, 7-1549, 7-1551, 
7-1542 i 7-1977 do punktu nr 7-1978.
Stàd biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do punktu nr 7-1544,
w którym skr´ca na po∏udniowy za-
chód, i przez punkt nr 7-1575 dochodzi
do punktu nr 7-1184. Tu za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i bie-
gnie przez punkty nr: 7-604, 7-603, 
7-602 i 7-601 do punktu nr 7-994. Stàd
biegnie w kierunku pó∏nocnym do
punktu nr 7-993, gdzie za∏amuje si´ na
wschód, i dochodzi do punktu nr 7-992.
Tu za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie
przez punkty nr: 7-991 i 7-1971 do punk-
tu nr 7-1970. Stàd biegnie w kierunku
zachodnim do punktu nr 7-1969, w któ-
rym skr´ca na pó∏nocny wschód, i przez
punkty nr: 7-120, 7-123, 7-125, 7-127, 
7-128 i 7-130 dochodzi do punktu 
nr 7-1518. Tu za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowo-wschodnim i dochodzi do
punktu nr 7-2000, gdzie skr´ca w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim, i przez
punkt nr 7-1614 dochodzi do punktu
nr 7-1535, od którego rozpocz´to
opis.”,

b) na koƒcu Szczegó∏owego opisu granic i terenu
Kostrzyƒsko-S∏ubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej dodaje si´ opis granic i terenu Podstre-
fy Nowy TomyÊl w brzmieniu:

„Podstrefa: Nowy TomyÊl
Powierzchnia: 9,8552 ha 
Obr´b ewidencyjny nr 0001 — Nowy TomyÊl
i nr 0010 — Paproç, gmina Nowy TomyÊl
Arkusze mapy 3, 9 i 13
Granica biegnie od punktu nr 300140 wzd∏u˝
pó∏nocnych granic dzia∏ek nr: 462/2 i 1355/15
w kierunku wschodnim przez punkt nr 1500090
do punktu nr 9742, w którym zmienia kierunek
na po∏udniowo-wschodni, i dochodzi do punktu
nr 9743. Tu skr´ca na wschód i dochodzi do
punktu nr 9741, w którym za∏amuje si´ na po∏u-
dnie, i biegnie wzd∏u˝ wschodnich granic dzia-
∏ek nr: 1355/15, 1355/14 i 1355/11 przez punkty
nr: 9499, 9406 i 9405 do punktu nr 9470. Tu skr´-
ca w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ po∏u-
dniowej granicy dzia∏ki nr 1355/11 do punktu
nr 9697. Tu za∏amuje si´ w kierunku po∏udnio-
wym i biegnie wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏-
ki nr 1355/12 do punktu nr 9696. Stàd biegnie
w kierunku zachodnim przez punkty nr: 9526
i 9402 wzd∏u˝ po∏udniowych granic dzia∏ek nr:
1355/12 i 1355/5 do punktu nr 300251. Tu skr´ca
na po∏udnie i biegnie przez punkt nr 300266 do
punktu nr 300305, w którym za∏amuje si´ na za-
chód, i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej granicy
dzia∏ki nr 460 przez punkty nr: 300430, 300429
i 300428 do punktu nr 300427. Tu za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ zachod-
nich granic dzia∏ek nr: 460, 461/1 i 462/2 przez
punkty nr: 300431, 300432 i 300441 do punktu
nr 300140, od którego rozpocz´to opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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