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

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lu-
tego 2007 r. w sprawie s∏upskiej specjalnej strefy eko-
nomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 169 i Nr 179, poz. 1270)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
401,0938 ha po∏o˝one na terenach miast:
Koszalin, S∏upsk, Szczecinek i Wa∏cz oraz gmin:
Debrzno, Rogoêno, S∏upsk i ˚ukowo.”;

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia Szczegó∏owy opis
granic i terenu S∏upskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej: 

a) w Obszarze „Redzikowo”: 

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: „Ob-
szar „Redzikowo” sk∏ada si´ z 16 komplek-
sów o ∏àcznej powierzchni 62,4777 ha.”,

— na koƒcu dodaje si´ opis granic i terenu kom-
pleksu XVI w brzmieniu: 

„Kompleks XVI

Cz´Êç 1

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2214, zlokalizowane-
go w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/41, w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 2213. Od pkt 2213 bieg-
nie w kierunku wschodnim do pkt 2212. Tu
za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód i bieg-
nie przez pkt: 2211, 2102 i 2210 do pkt 2209,
gdzie skr´ca na pó∏nocny wschód, i dochodzi
do pkt 2340. Od pkt 2340 biegnie w kierunku
pó∏nocno-zachodnim przez pkt 2341 do
pkt 2342. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny za-
chód i biegnie do pkt 2343, gdzie skr´ca na
pó∏nocny wschód, i dochodzi do pkt 2344. Od
pkt 2344, zlokalizowanego w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/14, biegnie
w kierunku po∏udniowym, wzd∏u˝ zachodniej
granicy dzia∏ki nr 7/14, przez pkt 2345 do
pkt 2208. Tu za∏amuje si´ na wschód i do-
chodzi do pkt 2207. W pkt 2207, zlokalizowa-
nym w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/14, za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i biegnie do pkt 2326,

gdzie skr´ca na pó∏noc, i dochodzi do
pkt 2327. W pkt 2327 za∏amuje si´ w kie-
runku zachodnim i biegnie do pkt 2328.
Z pkt 2328 biegnie w kierunku pó∏nocnym
do pkt 2329, gdzie skr´ca na wschód, i bieg-
nie do pkt 2330. Od pkt 2330, zlokalizowane-
go w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/45, biegnie w kierunku po∏udniowym do
pkt 2331, gdzie skr´ca na zachód, i biegnie do
pkt 2332. Od pkt 2332 biegnie w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim przez pkt 2333 do
pkt 2206. W pkt 2206 za∏amuje si´ w kierun-
ku pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez
pkt 2205 do pkt 2311. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do
pkt 2310, gdzie skr´ca na pó∏nocny wschód,
i dochodzi do pkt 2309. Od pkt 2309 biegnie
na po∏udniowy wschód przez pkt 2308 do
pkt 2204. Stàd biegnie na pó∏nocny wschód,
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 7/45,
przez pkt 2203 do pkt 2307. Od pkt 2307, zlo-
kalizowanego w po∏udniowo-wschodnim na-
ro˝niku dzia∏ki nr 7/45, biegnie w kierunku
pó∏nocnym do pkt 2306, gdzie skr´ca na za-
chód, i dochodzi do pkt 2305. Tu za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie do pkt 2304,
gdzie skr´ca na wschód, i biegnie do
pkt 2303. W pkt 2303, zlokalizowanym w pó∏-
nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/30,
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym i bieg-
nie do pkt 2302, gdzie skr´ca na zachód,
i dochodzi do pkt 2301. Z pkt 2301 biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
pkt 2300 do pkt 2202. Stàd biegnie na
wschód do pkt 2201, gdzie za∏amuje si´ na
pó∏nocny wschód, i dochodzi do pkt 2290. Tu
za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie do pkt 2291,
gdzie skr´ca na wschód, i dochodzi do
pkt 2292. Od pkt 2292 biegnie w kierunku po-
∏udniowo-wschodnim przez pkt 2293 do
pkt 2200. Stàd biegnie na wschód przez
pkt 2199 do pkt 2287, zlokalizowanego w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/30. W pkt 2287 za∏amuje si´ na pó∏noc
i biegnie do pkt 2389, gdzie skr´ca na zachód,
i dochodzi do pkt 2388. Tu za∏amuje si´ na
pó∏noc i biegnie do pkt 2289, gdzie skr´ca na
wschód, i biegnie do pkt 2272. W pkt 2272,
zlokalizowanym w pó∏nocno-zachodnim na-
ro˝niku dzia∏ki nr 7/16, za∏amuje si´ na po∏u-
dnie i biegnie do pkt 2271, gdzie skr´ca na
zachód, i dochodzi do pkt 2270. Od pkt 2270
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim
przez pkt 2269 do pkt 2198. Stàd biegnie na
wschód do pkt 2197, gdzie skr´ca na po∏u-
dnie, i dochodzi do pkt 2196. Tu za∏amuje si´
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na zachód i biegnie do pkt 2191, gdzie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i bieg-
nie do pkt 2190. Od pkt 2190 biegnie w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim przez
pkt 2189 do pkt 2188. Tu za∏amuje si´ na za-
chód i biegnie do pkt 2195, gdzie skr´ca na
po∏udniowy wschód, i biegnie do pkt 2194.
W pkt 2194, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/38, za∏a-
muje si´ na pó∏nocny zachód i biegnie przez
pkt 2193 do pkt 2192. Tu za∏amuje si´ na za-
chód i biegnie do pkt 2229, gdzie skr´ca na
po∏udniowy zachód, i dochodzi do pkt 2283.
Od pkt 2283, zlokalizowanego w pó∏nocno-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/38, biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez
pkt 2282 do pkt 2281, gdzie skr´ca na zachód,
i biegnie do pkt 2286. Tu za∏amuje si´ na pó∏-
nocny wschód i biegnie do pkt 2285, w któ-
rym skr´ca na pó∏noc, i przez pkt 2284 docho-
dzi do pkt 2228. Tu skr´ca na zachód i bieg-
nie do pkt 2227, zlokalizowanego w pó∏noc-
no-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/31. Stàd
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim
do pkt 2296, gdzie za∏amuje si´ w kierunku
po∏udniowym, i przez pkt 2295 dochodzi do
pkt 2294. Tu za∏amuje si´ na zachód i biegnie
do pkt 2299, zlokalizowanego w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/37. Stàd
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt 2298, gdzie skr´ca na pó∏noc, i biegnie
przez pkt 2297 do pkt 2226. Tu za∏amuje si´
na zachód i biegnie do pkt 2225, gdzie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim, i docho-
dzi do pkt 2314. Od pkt 2314, zlokalizowane-
go w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/39, biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim przez pkt 2313 do pkt 2312. Tu
za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i docho-
dzi do pkt 2317. Od pkt 2317, zlokalizowane-
go w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 7/40, biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim do pkt 2316, gdzie skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i przez
pkt 2315 dochodzi do pkt 2224. Tu za∏amuje
si´ na zachód i biegnie do pkt 2223, gdzie
skr´ca na po∏udnie, i dochodzi do pkt 2321.
Od pkt 2321 biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim przez pkt: 2320 i 2319 do
pkt 2318, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 2325.
W pkt 2325, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/29, za∏a-
muje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie przez pkt 2324 do pkt 2323, gdzie
skr´ca w kierunku pó∏nocno-zachodnim,
i przez pkt 2322 dochodzi do pkt 2222. Tu za-
∏amuje si´ na po∏udniowy zachód i biegnie
przez pkt 2221 do pkt 2336, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/29. Stàd biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim przez pkt 2335 do pkt 2334,
gdzie za∏amuje si´ na zachód, i dochodzi do
pkt 2339. Tu skr´ca na pó∏nocny wschód

i biegnie do pkt 2338 zlokalizowanego w po-
∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/28. Stàd biegnie w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim przez pkt 2337 do pkt 2220, gdzie
za∏amuje si´ na zachód, i biegnie przez
pkt 2219 do pkt 2218. Tu za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie do
pkt 2217, gdzie skr´ca na zachód, i dochodzi
do pkt 2216. W pkt 2216 za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do
pkt 2215, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim, i biegnie do pkt 2214, od które-
go rozpocz´to opis.

Cz´Êç 2

Obr´b ewidencyjny Redzikowo, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 2378, zlokalizowane-
go w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/48, w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
pkt 2109. Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy
wschód i biegnie przez pkt: 2214, 2215, 2355,
2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352,
2353 i 2354 do pkt 2339. Stàd biegnie w kie-
runku pó∏nocno-wschodnim przez pkt: 2334,
2359, 2358, 2357, 2356, 2325, 2318, 2364,
2363, 2317, 2312, 2370 i 2299 do pkt 2294. Od
pkt 2294, zlokalizowanego w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/31, biegnie na
wschód przez pkt: 2286, 2281, 2367, 2195,
2188, 2278, 2277, 2276, 2275, 2252, 2268
i 2288 do pkt 2265. Tu skr´ca na pó∏nocny
wschód i biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do pkt 2264. W pkt 2264, zlokali-
zowanym w po∏udniowo-wschodnim naro˝-
niku dzia∏ki nr 7/15, za∏amuje si´ na pó∏nocny
zachód i przez pkt 2263 dochodzi do pkt 2262.
Tu za∏amuje si´ na wschód i biegnie do
pkt 2261, gdzie skr´ca na pó∏noc, i dochodzi
do pkt 2260. Od pkt 2260 biegnie w kierunku
pó∏nocno-wschodnim przez pkt 2259 do
pkt 2258. Tu za∏amuje si´ na pó∏noc i bieg-
nie do pkt 2257, gdzie skr´ca na zachód, i do-
chodzi do pkt 2256. Tu za∏amuje si´ na pó∏-
noc i biegnie do pkt 2255, zlokalizowanego
w pó∏nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 7/15. Stàd biegnie na wschód do pkt 2230,
w którym skr´ca w kierunku po∏udniowym,
i dochodzi do pkt 2240. Tu za∏amuje si´ na za-
chód i biegnie do pkt 2239, gdzie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i przez
pkt 2238 dochodzi do pkt 2237. W pkt 2237,
zlokalizowanym w po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 7/12, za∏amuje si´ na
wschód i biegnie do pkt 2236, gdzie skr´ca
na po∏udnie, i dochodzi do pkt 2235. Tu za∏a-
muje si´ na zachód i biegnie do pkt 2243,
w którym skr´ca na pó∏nocny wschód, i przez
pkt: 2242, 2251, 2250 dochodzi do pkt 2249.
Od pkt 2249, zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 7/14, bieg-
nie w kierunku zachodnim do pkt 2248, gdzie
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim, i dochodzi do pkt 2247, w którym skr´ca
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w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i przez
pkt 2246 dochodzi do pkt 2245. Od pkt 2245,
zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki nr 7/14, biegnie w kierunku
wschodnim przez pkt: 2244, 2243 i 2235 do
pkt 2234. Stàd biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim przez pkt: 2233 i 2232 do
pkt 2241, gdzie skr´ca na wschód, i dochodzi
do pkt 2377. Tu za∏amuje si´ w kierunku po-
∏udniowo-zachodnim i biegnie przez pkt 2187
do pkt 2186, gdzie skr´ca na zachód, i przez
pkt: 2185, 2184, 2183 dochodzi do pkt 2182.
W pkt 2182 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 2181,
2180 i 2179 do pkt 2178, gdzie skr´ca na za-
chód, i biegnie do pkt 2388. Tu za∏amuje si´
na pó∏nocny zachód i biegnie przez pkt: 2387,
2386, 2385, 2384, 2383, 2382, 2381, 2380
i 2379 do pkt 2378, od którego rozpocz´to
opis.”,

b) na koƒcu opisu granic i terenu s∏upskiej specjal-
nej strefy ekonomicznej dodaje si´ opis granic
i terenów Obszarów „Tuchom” i „Rogoêno”
w brzmieniu:

„Obszar „Tuchom” 

Obszar „Tuchom” obejmuje powierzchni´
6,3737 ha. 

Obr´b ewidencyjny Tuchom, arkusz mapy 1

Granica biegnie od pkt 65, zlokalizowanego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 51/2, w kierunku pó∏nocno-zachodnim,
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 51/1, przez
pkt 1118 do pkt 1117. Od pkt 1117 biegnie
do pkt 1116, zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 51/3. Od
pkt 1116 biegnie wzd∏u˝ pó∏nocno-wschodniej
granicy dzia∏ki nr 51/3 do pkt 1114. Z pkt 1114
biegnie w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝ pó∏noc-
no-wschodniej granicy dzia∏ki nr 51/4, do
pkt 1112. Tu za∏amuje si´ na pó∏nocny zachód
i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej granicy
dzia∏ki nr 51/4 przez pkt 1113 do pkt 529. Stàd
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim,
wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej granicy dzia∏ki
nr 51/4, do pkt 1115. Od pkt 1115, zlokalizowa-
nego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 51/3, biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodnich gra-
nic dzia∏ek nr: 53/40, 53/44, 53/46, 53/47, 53/48
i 53/49, przez pkt: 530, 671, 947, 948 i 949 do
pkt 1121. Stàd biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 51/2, do pkt 67. W pkt 67 za∏amuje si´ na pó∏-
nocny wschód i biegnie wzd∏u˝ po∏udniowo-
-wschodniej granicy dzia∏ki nr 51/2 przez pkt 66
do pkt 65, od którego rozpocz´to opis.

Obszar „Rogoêno”

Obszar „Rogoêno” sk∏ada si´ z 2 kompleksów
o ∏àcznej powierzchni 9,7909 ha.

Kompleks I

Obr´b ewidencyjny Rogoêno, arkusz mapy 1

Granica biegnie od pkt 100755, zlokalizowane-
go w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 2394/1, w kierunku po∏udniowo-wschodnim,
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 1 (rzeka
We∏na), przez pkt 100110 do pkt 100109.
W pkt 100109 za∏amuje si´ na po∏udniowy
wschód i biegnie przez pkt: 100108, 100107
do pkt 100106. Tu skr´ca na wschód i biegnie
przez pkt: 100105 i 100104 do pkt 100103.
W pkt 100103, zlokalizowanym w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 2394/1, za∏amu-
je si´ na pó∏nocny wschód i dochodzi do
pkt 100426. Od pkt 100426, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 8/1,
biegnie przez pkt: 100102, 101056, 101055,
101054 i 100555 do pkt 101053. W pkt 101053,
zlokalizowanym w pó∏nocnym naro˝niku dzia∏ki
nr 8/5, za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie przez pkt: 100539 i 100535 do
pkt 100545. Stàd biegnie w kierunku zachodnim
do pkt 100546, gdzie za∏amuje si´ na po∏udnie,
i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 8/6
do pkt 100547. Od pkt 100547 biegnie w kierunku
wschodnim do pkt 100548, w którym za∏amuje
si´ na po∏udnie, i biegnie wzd∏u˝ wschodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 8/5 do pkt 101051. W pkt 101051,
zlokalizowanym w po∏udniowo-zachodnim na-
ro˝niku dzia∏ki nr 16/3, za∏amuje si´ na wschód
i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 15
do pkt 101023. Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy
wschód i biegnie wzd∏u˝ wschodnich granic dzia-
∏ek nr: 15, 14/1 i 14/5 przez pkt: 101026, 101025,
101024 i 100540 do pkt 100542. W pkt 100542,
zlokalizowanym w po∏udniowo-wschodnim na-
ro˝niku dzia∏ki nr 14/5, za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim i biegnie do pkt 100543. Tu skr´ca na
pó∏noc i biegnie do pkt 100544, gdzie zmienia
kierunek na zachodni, i dochodzi do pkt 100556.
Od pkt 100556, zlokalizowanego w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 8/5, biegnie
w kierunku zachodnim do pkt 100408. Tu za∏amu-
je si´ na po∏udnie i biegnie do pkt 100651, zloka-
lizowanego w po∏udniowo-wschodnim naro˝ni-
ku dzia∏ki nr 2394/1. Stàd biegnie w kierunku
zachodnim przez pkt 100652 do pkt 100653.
W pkt 100653, zlokalizowanym w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 2394/2, za∏amuje
si´ na po∏udnie i biegnie przez pkt 100415 do
pkt 100427. Tu skr´ca na pó∏nocny zachód i bieg-
nie do pkt 100407, i dalej wzd∏u˝ wschodniej gra-
nicy dzia∏ki nr 3 do pkt 100094. Od pkt 100094
biegnie w kierunku pó∏nocnym, wzd∏u˝ zachod-
niej granicy dzia∏ki nr 2394/1, przez pkt: 100093,
100092, i 100091 do pkt 100755, od którego roz-
pocz´to opis.

Kompleks II

Obr´b ewidencyjny Rogoêno, arkusz mapy 1

Granica biegnie od pkt 100051, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
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nr 7/5, w kierunku wschodnim do pkt 101049.
Od pkt 101049 biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do pkt 101048, gdzie skr´ca w kie-
runku wschodnim, i biegnie wzd∏u˝ po∏udnio-
wych granic dzia∏ek nr: 21/6 i 21/4 przez
pkt 101045 do pkt 101042. Tu za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ki nr 27/15 przez
pkt: 100123, 100136 i 100124 do pkt 100125.
W pkt 100125, zlokalizowanym w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki nr 25, za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim i biegnie przez
pkt: 100126, 100128 i 100129 do pkt 100130. Od
pkt 100130, zlokalizowanego w po∏udniowo-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 100125, biegnie

w kierunku pó∏nocnym do pkt 100137. Tu za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝
po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 21/7 przez
pkt: 100562, 100138, 100445, 101040 i 100058
do pkt 100057. W pkt 100057, zlokalizowanym
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
nr 21/1, za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy ulicy Maga-
zynowej przez pkt: 101027, 101031 i 100052 do
pkt 100051, 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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