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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,
z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1556) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
1220,1095 ha, po∏o˝one na terenach miast:
Bydgoszcz, Gdaƒsk, Grudziàdz, Kwidzyn, Mal-
bork, Rypin, Stargard Szczeciƒski, Starogard
Gdaƒski, Tczew oraz gmin: Barcin, Chojnice,
Cz∏uchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie,
Krokowa, ¸ysomice, Sztum, Âwiecie i Tczew.”;

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia SZCZEGÓ¸OWY
OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJAL-
NEJ STREFY EKONOMICZNEJ:

a) w Podstrefie Starogard Gdaƒski opis granic i te-
renu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 2

Obr´by ewidencyjne: 24 i 25, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, po∏o˝onego u zbiegu
granic dzia∏ek: 10, 21/1 i 21/2 (ulica Jab∏owska),
w kierunku wschodnim do pkt 2 po granicy
dzia∏ki 10, nast´pnie biegnie w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim do pkt 3 po granicy dzia∏ki 3/24.
Od pkt 3 granica biegnie w kierunku wschod-
nim do pkt 4 po granicy dzia∏ki 3/24, nast´pnie
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim po
granicy dzia∏ki 3/23 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie
w kierunku po∏udniowym po granicy dzia∏ki 3/23
do pkt 6, a nast´pnie w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim po granicy dzia∏ki 3/23 do pkt 7, po-
∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek: 3/14, 3/21,
3/23 i 3/27. Z pkt 7 biegnie w kierunku zachod-
nim po granicy dzia∏ki 3/27 do pkt 8. Od pkt 8
granica biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do pkt 9, a nast´pnie w kierunku po∏ud-
niowym po granicy dzia∏ki 3/20 do pkt 10. Od
pkt 10 granica biegnie wzd∏u˝ ulicy Pelpliƒskiej
w kierunku pó∏nocno-zachodnim granicami
dzia∏ek: 3/20, 3/16 i 3/27 do pkt 11. Od pkt 11 
biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim po
granicy dzia∏ki 3/27 do pkt 12, a nast´pnie w kie-
runku zachodnim, po granicy dzia∏ki 17/1 do
pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie wschodnià
stronà ulicy Jab∏owskiej, po granicy dzia∏ek:
17/1, 16 i 15/1 do pkt 14, a nast´pnie w kierunku
po∏udniowo-wschodnim po granicy dzia∏ki 15/2
do pkt 15. Nast´pnie biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim po granicy dzia∏ki 3/27 do

pkt 16, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim, i po granicy dzia∏ek: 13/2 i 14/1 
biegnie przez pkt 17 do pkt 18 i dalej w kierunku
pó∏nocno-wschodnim, wschodnià stronà ulicy
Jab∏owskiej, granicami dzia∏ek: 14/1, 13/1, 13/2,
12, 11 i 10 do pkt 1, od którego rozpocz´to
opis.”,

b) w Podstrefie Stargard Szczeciƒski na koƒcu do-
daje si´ opis granic i terenu Kompleksu 4
w brzmieniu:
„Kompleks 4
Obr´b ewidencyjny Stargard Szczeciƒski 23,
karta mapy 3
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki 96/16,
w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez pkt 2 do
pkt 3, po∏o˝onego u zbiegu granic dzia∏ek:
96/16, 96/14 i 96/17. Nast´pnie biegnie wzd∏u˝
granicy mi´dzy dzia∏kami: 96/16 i 96/17 w kie-
runku po∏udniowo-wschodnim do pkt 4, gdzie
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim,
i przez pkt 5 dochodzi do pkt 1, od którego roz-
pocz´to opis.”,

c) na koƒcu SZCZEGÓ¸OWEGO OPISU GRANIC
I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ dodaje si´ opisy granic i tere-
nów podstref: Rypin i Bydgoszcz, w brzmieniu:
„Podstrefa Rypin
Obr´b ewidencyjny Rypin, karty mapy 24 i 25
Granica biegnie od pkt 1, stanowiàcego pó∏noc-
no-zachodni naro˝nik dzia∏ki 866/1, w kierunku
wschodnim, po granicach dzia∏ek: 866/1, 867/6
i 870/15 do pkt 2. Nast´pnie skr´ca w kierunku
po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ ulicy Bielawki do
pkt 3, gdzie skr´ca w kierunku zachodnim, i bieg-
nie granicà dzia∏ki 870/16 do pkt 4, stanowiàce-
go jej po∏udniowo-zachodni naro˝nik. Od pkt 4
granica biegnie w kierunku po∏udniowym, po
granicy dzia∏ki 865/7 do pkt 5, gdzie skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim, i biegnie gra-
nicami dzia∏ek: 865/8 i 866/1 przez pkt: 6 i 7 do
pkt 1, od którego rozpocz´to opis.
Podstrefa Bydgoszcz
Kompleks 1
Obr´b ewidencyjny Bydgoszcz 132
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 7/122, w kierunku pó∏nocnym, zachodnim
brzegiem dzia∏ki 7/122 do pkt 2, po∏o˝onego
u zbiegu dzia∏ek: 7/122, 1/134, 1/151 i 7/140.
W pkt 2 skr´ca w kierunku wschodnim i biegnie
po∏udniowà stronà drogi wewn´trznej (dzia∏ki:
7/140 i 7/160) przez pkt 3 do pkt 4. W pkt 4 skr´-
ca na zachód i dochodzi do pkt 1, od którego
rozpocz´to opis.
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Kompleks 2

Obr´by ewidencyjne: Bydgoszcz 132 i 133

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki 7/161, na granicy obr´bów: 132 i 133, w kie-
runku pó∏nocnym, zachodnià granicà dzia∏-
ki 7/161 do pkt 2, po∏o˝onego u zbiegu dzia∏ek:
7/161, 7/162 i 7/135. Nast´pnie skr´ca w kierun-
ku wschodnim do pkt 3, skàd biegnie na po∏u-
dnie zachodnià stronà bocznicy kolejowej
(dzia∏ka 7/135) do pkt 4, po∏o˝onego na granicy
obr´bów: 132 i 133. Z pkt 4 biegnie po granicy

obr´bów w kierunku wschodnim do pkt 5, gdzie
skr´ca na po∏udnie, i biegnie po granicy mi´dzy
dzia∏kami: 2/99 i 2/100 do pkt 6. Stàd poczàtko-
wo biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim,
a nast´pnie w kierunku pó∏nocnym skrajem
drogi wewn´trznej do pkt 1, od którego rozpo-
cz´to opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




