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Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy 
z dnia 20 października 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) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej 
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1552 oraz 
z 2009 r. Nr 64, poz. 537) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 
523,3971 ha, położone na terenie miast: Boch-
nia, Gorlice, Kraków, Krosno, Limanowa, No-
wy Sącz, Oświęcim i Tarnów oraz gmin: An-
drychów, Bochnia, Boguchwała, Dobczyce, 
Gdów, Książ Wielki, Niepołomice, Słomniki, 
Wolbrom, Zabierzów i Zator.”;

2)  w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis 
granic i terenu Krakowskiego Parku Technologicz-
nego:

a)  w Podstrefie Niepołomice opis granic i terenu 
Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepo-
łomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego pół-
nocno-zachodni narożnik działki nr 997/5, w kie-
runku północno-wschodnim, wzdłuż granicy 
działki nr 997/5 przez punkty: 2, 3 i 4 do punk-
tu 5 będącego północnym narożnikiem działki 
nr 997/5. W punkcie 5 skręca na południe i bieg-
nie wzdłuż granicy działki nr 997/5 do punktu 6, 
gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 7 
stanowiącego północno-wschodni narożnik 
działki nr 997/5. Tu skręca na południe i wschod-
nimi granicami działek nr: 997/5 i 1506 biegnie 
do punktu 8 będącego północno-wschodnim 
narożnikiem działki nr 997/6. Stąd biegnie w kie-
runku południowo-zachodnim wzdłuż granic 
działek nr: 997/6, 1507/4, 1507/6, 1508/2 i 1510/1 
do punktu 9 stanowiącego południowo-zachod-
ni narożnik działki nr 1510/1. W punkcie 9 skręca 
na północ i zachodnimi granicami działek nr: 
1510/1 i 1509/3 biegnie do punktu 10, gdzie 
skręca na wschód, i dochodzi do punktu 11 bę-
dącego północno-wschodnim narożnikiem 
działki nr 1509/3. Z punktu 11 biegnie w kierun-
ku północnym granicami działek nr: 1507/6, 
1507/4, 1509/2, 997/6, 1505/3 i 997/5 przez punk-
ty: 12, 13, 14 i 15 do punktu 1, od którego roz-
poczęto opis.”,

b)  opis granic i terenu Podstrefy Gdów otrzymuje 
brzmienie:

„Podstrefa Gdów

Obręb ewidencyjny Gdów, gmina Gdów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego pół-
nocno-zachodni narożnik działki nr 902, w kie-
runku północno-wschodnim granicą tej działki 
do punktu 2 będącego jej północno-wschodnim 
narożnikiem. Tu skręca na południowy wschód 
i biegnie granicami działek nr: 902, 903, 906 
i 905 przez kolejne punkty od 3 do 43 i dochodzi 
do punktu 44 będącego południowo-wschod-
nim narożnikiem działki nr 905. Stąd biegnie na 
zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 
905, 906, 907, 902, 909, 913 i 914 przez kolejne 
punkty od 45 do 51 i dochodzi do punktu 52 sta-
nowiącego południowo-zachodni narożnik 
działki nr 914. W punkcie 52 skręca na północ 
i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 914 
i 916 przez punkt 53 do punktu 54 będącego 
północno-zachodnim narożnikiem działki nr 916. 
Tu skręca na wschód i biegnie północnymi gra-
nicami działek nr: 916, 915, 912, 911 i 910 przez 
punkty: 55, 56, 57 i 58 do punktu 59 stanowiące-
go północno-wschodni narożnik działki nr 910. 
Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 
nr 902 do punktu 1, od którego rozpoczęto 
opis.”,

c)  opis granic i terenu Podstrefy Andrychów otrzy-
muje brzmienie:

„Podstrefa Andrychów

Obręb ewidencyjny nr 1, arkusze mapy: 2 i 4, 
gmina Andrychów

Kompleks 1 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego po-
łudniowo-zachodni narożnik działki nr 1610/104, 
w kierunku północno-wschodnim granicą dział-
ki nr 1610/104 do punktu 2 będącego północno-
-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/104. 
W punkcie 2 skręca na wschód i biegnie granicą 
działki nr 1610/104 przez punkty: 3 i 4 do punktu 
5, który jest północno-wschodnim narożnikiem 
działki nr 1610/104. W punkcie 5 skręca w kie-
runku południowym i biegnie wschodnią grani-
cą działki nr 1610/104 do punktu 6 stanowiące-
go południowo-wschodni narożnik działki 
nr 1610/104. Z punktu 6 biegnie na zachód połu-
dniową granicą działki nr 1610/104 do punktu 1, 
od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 7, stanowiącego po-
łudniowo-zachodni narożnik działki nr 1610/113, 
w kierunku północno-wschodnim granicą dział-
ki nr 1610/113 do punktu 8, będącego północno- 
-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/113, 
gdzie skręca na wschód i dochodzi do punktu 9, 
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stanowiącego północno-wschodni narożnik 
działki nr 1610/113. Tu skręca na południe 
i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1610/113 do 
punktu 10, który jest południowo-zachodnim 
narożnikiem działki nr 3025/105. Stąd biegnie 
wzdłuż północnej granicy działki nr 1779/1 
w kierunku zachodnim do punktu 11, który jest 
południowo-wschodnim narożnikiem działki 
nr 3025/110. W punkcie 11 skręca w kierunku 
północnym i biegnie wzdłuż wschodnich granic 
działek nr: 3025/110, 3025/109 i 3025/108 do 
punktu 12 będącego północno-wschodnim na-
rożnikiem działki nr 3025/108. Stąd biegnie na 
zachód wzdłuż północnej granicy działki 
nr 3025/108 do punktu 13 będącego jej północ-
no-zachodnim narożnikiem. Tu skręca na połu-
dnie i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek 
nr: 3025/108, 3025/109 i 3025/110 do punktu 14, 
który jest południowo-wschodnim narożnikiem 
działki nr 1610/113. Stąd biegnie na zachód po-
łudniową granicą działki nr 1610/113 do punk-
tu 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 8, stanowiącego pół-
nocno-zachodni narożnik działki nr 1610/101, 
w kierunku wschodnim północnymi granicami 
działek nr: 1610/101, 1610/102, 1610/114, 
1610/40 i 1610/111, przez kolejne punkty od 9 
do 17, i dochodzi do punktu 18 położonego 
w północno-wschodnim narożniku działki 
nr 1610/40. Tu skręca na południe i biegnie 
wschodnią granicą działki nr 1610/40 przez 
punkty: 19 i 20 do punktu 21 będącego połu-
dniowo-wschodnim narożnikiem działki 
nr 1610/40. Stąd biegnie na zachód granicą 
działki nr 1610/40 do punktu 22 stanowiącego 
północno-wschodni narożnik działki nr 1610/76. 
Z punktu 22 biegnie na południe wschodnimi 
granicami działek nr: 1610/76 i 1610/77 do punk-
tu 23 położonego w południowo-wschodnim 
narożniku działki nr 1610/77. Z punktu 23 bieg-
nie w kierunku zachodnim południowymi grani-
cami działek nr: 1610/77, 1610/78 i 1016/53, 
przez kolejne punkty od 24 do 34, i dochodzi do 
punktu 35 stanowiącego południowo-zachodni 
narożnik działki nr 1610/53. W punkcie 35 skręca 
na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 
1610/53 i 1610/101, przez kolejne punkty od 36 
do 40, i dochodzi do punktu 8, od którego roz-
poczęto opis. 

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki 
nr: 1610/38 i 1610/71 tworzące enklawę nie-
wchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punkta-
mi od nr: 41 do 46.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 47, stanowiącego 
północno-wschodni narożnik działki nr 1610/41, 
w kierunku zachodnim granicą działki nr 1610/41 
do punktu 48. Tu skręca na południowy wschód 
i biegnie granicą działki nr 1610/41 przez 
punkt 50 do punktu 51, w którym skręca na po-
łudnie, i biegnie granicą działki nr 1610/41 do 
punktu 52 stanowiącego południowo-wschodni 
narożnik działki nr 1610/41. W punkcie 52 skręca 
na zachód i biegnie południową granicą działki 

nr 1610/41 do punktu 53, gdzie załamuje się na 
północ i wzdłuż granicy działki nr 1610/41 do-
chodzi do punktu 47, od którego rozpoczęto 
opis.”, 

d)  opis granic i terenu Podstrefy Zator otrzymuje 
brzmienie:

„Podstrefa Zator 

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego pół-
nocno-zachodni narożnik działki nr 1/4, w kie-
runku wschodnim północną granicą działki 
nr 1/4 do punktu 2 będącego południowo-za-
chodnim narożnikiem działki nr 242/1. Tu skręca 
na północ i granicą działki nr 242/1 dochodzi do 
punktu 3 będącego północno-zachodnim naroż-
nikiem tej działki. Z punktu 3 biegnie na wschód 
granicą działki nr 242/1 do punktu 4, gdzie skrę-
ca na południowy-zachód, i granicami działek 
nr: 242/1 i 1/4 dochodzi do punktu 5. Tu skręca 
na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/4 
do punktu 6, w którym załamuje się na północ-
ny zachód, i dochodzi do punktu 1, od którego 
rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 7, stanowiącego pół-
nocno-zachodni narożnik działki nr 242/3, w kie-
runku południowo-wschodnim granicami dzia-
łek nr: 242/3, 1/5, 6/4, 7/1 i 16/1 do punktu 8 bę-
dącego południowo-wschodnim narożnikiem 
działki nr 16/1. Tu skręca na zachód i granicą 
działki nr 16/1 biegnie do punktu 9 stanowiące-
go południowo-zachodni narożnik działki 
nr 16/9. Z punktu 9 biegnie w kierunku północ-
nym granicą działki nr 16/1 do punktu 10 poło-
żonego w północno-zachodnim narożniku tej 
działki. Stąd biegnie na zachód południowymi 
granicami działek nr: 6/4, 5/5, 5/4 i 5/3 do punk-
tu 11 będącego południowo-zachodnim naroż-
nikiem działki nr 5/3. Z punktu 11 biegnie na 
północ zachodnią granicą działki nr 5/3 do punk-
tu 12 położonego w północno-wschodnim na-
rożniku tej działki. Tu skręca na wschód i bieg-
nie północnymi granicami działek nr: 5/3, 5/4, 
5/5 i 6/4 do punktu 13 będącego południo- 
wo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/5. 
Z punktu 13 biegnie w kierunku północno- 
-wschodnim granicami działek nr: 1/5 i 242/3 do 
punktu 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 14, stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki nr 242/5, 
w kierunku wschodnim granicami działek 
nr: 242/5, 1/12 i 1/11, przez punkty: 15 i 16 do 
punktu 17 będącego północno-wschodnim na-
rożnikiem działki nr 1/11. Z punktu 17 biegnie 
na południe wschodnią granicą działki nr 1/11 
do punktu 18, gdzie skręca na zachód, i biegnie 
wzdłuż południowych granic działek nr: 1/11 
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i 1/10 do punktu 19 będącego południowo-za-
chodnim narożnikiem działki nr 1/10. Tu skręca 
na północny zachód i biegnie południowymi 
granicami działek nr: 1/10, 7/3, 6/3, 1/12 i 242/5 
do punktu 14, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 20, stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki nr 342/13, 
położonej w obrębie nr 4, w kierunku wschod-
nim północną granicą działki nr 342/13 do punk-
tu 21 będącego północno-wschodnim narożni-
kiem tej działki. Stąd biegnie na południe pół-
nocno-wschodnimi granicami działek nr: 342/13, 
51/7 i 49/10, położonych w obrębie nr 4, i działki 
nr 244/5, położonej w obrębie nr 6, do punktu 
22 stanowiącego południowo-wschodni naroż-
nik działki nr 244/5. Tu skręca na zachód i połu-
dniową granicą działki nr 244/5 dochodzi do 
punktu 23 stanowiącego południowo-zachodni 
narożnik tej działki. W punkcie 23 skręca na po-
łudnie i biegnie wschodnią granicą działki 
nr 1/9, położonej w obrębie nr 6, do punktu 24. 
Tu skręca na północny zachód i biegnie zachod-
nimi granicami działek nr: 1/9, 243/1 z obrębu 
nr 6 i działek nr: 49/10, 51/7 i 342/13 z obrębu 
nr 4 do punktu 20, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 25, stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki nr 51/9 z ob-
rębu nr 4, w kierunku wschodnim północną gra-
nicą działki nr 51/9 do punktu 26 będącego pół-
nocno-wschodnim narożnikiem tej działki. Tu 
skręca na południowy wschód i biegnie 
wschodnimi granicami działek nr: 51/9, 49/12 
z obrębu nr 4 i 244/7 z obrębu nr 6 do 
punktu 27 będącego południowo-wschodnim 
narożnikiem działki nr 244/7. Z punktu 27 bieg-
nie na zachód południową granicą działki 
nr 244/7 do punktu 28 stanowiącego południo-
wo-zachodni narożnik tej działki. Tu skręca na 
południowy zachód i biegnie zachodnimi grani-
cami działek nr: 244/7, 49/12 i 51/9 do punktu 
25, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 29, stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki nr 16/7 z ob-
rębu nr 6, w kierunku wschodnim północnymi 
granicami działek nr: 16/7 i 18/9 z obrębu nr 6 
przez punkty: 30 i 31 do punktu 32 będącego 
północno-wschodnim narożnikiem działki 

nr 18/9. W punkcie 32 skręca na południowy 
wschód i biegnie wzdłuż wschodnich granic 
działek nr: 18/9 z obrębu nr 6 oraz 4/8 i 81/12 
z obrębu nr 4 do punktu 33 będącego południo-
wo-wschodnim narożnikiem działki nr 81/12. 
Stąd biegnie na zachód południową granicą 
działki nr 81/12 do punktu 34 stanowiącego po-
łudniowo-zachodni narożnik tej działki. Tu zała-
muje się w kierunku północno-zachodnim 
i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 
81/12, 4/8, 18/9 i 16/7 do punktu 29, od którego 
rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny nr 4, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 35, stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki nr 81/14, 
w kierunku wschodnim północną granicą dział-
ki nr 81/14 do punktu 36 będącego północno- 
-wschodnim narożnikiem tej działki. Z punktu 36 
biegnie na południowy wschód wschodnią gra-
nicą działki nr 81/14 do punktu 37, gdzie skręca 
na zachód i wzdłuż południowej granicy działki 
nr 81/14 dochodzi do punktu 38 będącego połu-
dniowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Tu 
skręca na północny zachód i zachodnią granicą 
działki nr 81/14 dochodzi do punktu 35, od któ-
rego rozpoczęto opis.”,

e)  na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu 
Krakowskiego Parku Technologicznego dodaje 
się opis granic i terenu Podstrefy Boguchwała 
w brzmieniu:

„Podstrefa Boguchwała

Obręb ewidencyjny Boguchwała, gmina Bogu-
chwała

Granica biegnie od punktu 1, w kierunku połu-
dniowo-wschodnim wzdłuż północnych granic 
działek nr: 1624/87 i 1624/88 przez punkt 2 do 
punktu 3 stanowiącego północno-wschodni na-
rożnik działki nr 1624/88. Tu skręca na południo-
wy wschód i biegnie wschodnią granicą działki 
nr 1624/88 do punktu 4 będącego południowo-
wschodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca 
na północny zachód i południowymi granicami 
działek nr: 1624/88 i 1624/87 przez punkt 5 do-
chodzi do punktu 6 stanowiącego południowo- 
-zachodni narożnik działki nr 1624/87. W punk-
cie 6 skręca na północny wschód i zachodnią 
granicą działki nr 1624/87 dochodzi do punktu 1, 
od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




