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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 marca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

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 mieleckiej specjalnej 
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1555 oraz 
z 2009 r. Nr 112, poz. 919) wprowadza się następujące 
zmiany:

1)  w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 
1062,0047 ha położone na terenach miast: Dę-
bica, Gorlice, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, 
Lublin, Mielec, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sa-
nok, Zamość oraz gmin: Dębica, Głogów Mało-
polski, Jarosław, Kolbuszowa, Laszki, Leżajsk, 
Ostrów, Ropczyce, Trzebownisko i Zagórz.”;

2)  w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY 
OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY 
EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC: 

a)  w Podstrefie Lublin dodaje się opis granic i tere-
nu Kompleksu 4 w brzmieniu:

„Kompleks 4 

Obręb ewidencyjny Zadębie I

Obszar 1 

Granica biegnie od pkt nr 98, zlokalizowanego 
w południowo-zachodnim narożniku działki 128, 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż grani-
cy między działkami: 128 i 105, przez pkt nr 99 
do pkt nr 100. Tu skręca w kierunku południowo- 
-wschodnim i dochodzi do pkt nr 101, w którym 
skręca w kierunku północno-wschodnim, i bieg-
nie wzdłuż granicy działki 128 z działkami: 127, 
123, 126, 125 i 121 przez pkt nr 102 do pkt nr 103. 
W pkt nr 103, zlokalizowanym u zbiegu granic 
działek: 128, 121 i 120, skręca w kierunku połu-
dniowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy 
działki 128 z działką 120 do pkt nr 104. Tu skręca 
w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do 
pkt nr 105, zlokalizowanego w północno-za-
chodnim narożniku działki 118. Stąd biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż gra-
nicy działki 118 z działkami: 7/6, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 23/2 i 115 i przez pkt nr 106 do-
chodzi do pkt nr 107. W pkt nr 107, zlokalizowa-
nym u zbiegu granic działek: 115, 105 i 118, 
skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i biegnie wzdłuż granicy działki 118 z działką 105 
do pkt nr 108. Tu skręca w kierunku zachodnim 
i biegnie przez pkt nr: 109 i 110 do pkt nr 111. 
W pkt nr 111, zlokalizowanym u zbiegu granic 
działek: 118, 117 i 106, skręca w kierunku pół-

nocno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy 
działki 118 z działką 106 do pkt nr 112. Stąd 
biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy 
działki 128 z działką 105 przez pkt nr 113 do 
pkt nr 98, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Teren stanowi działkę 120, a jego granica opi-
sana została według punktów oznaczonych dla 
tej działki. Granica biegnie od pkt nr 114, zloka-
lizowanego u zbiegu granic działek: 105, 120 
i 129, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż 
granicy działki 105 z działką 120 do pkt nr 115. 
Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim 
i biegnie wzdłuż granicy działki 120 z działką 119 
do pkt nr 116, zlokalizowanego w północno- 
-wschodnim narożniku działki 120. Tu skręca 
w kierunku południowym i biegnie wzdłuż 
wschodniej granicy działki 120 do pkt nr 117, 
zlokalizowanego w południowo-wschodnim 
narożniku działki 120. Stąd biegnie w kierunku 
zachodnim wzdłuż południowej granicy dział-
ki 120 do pkt nr 118. Tu skręca w kierunku pół-
nocno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy 
działki 120 z działką 129 przez pkt nr: 119, 120 
do pkt nr 114, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Teren stanowi działkę 132, a jego granica opisa-
na została według punktów oznaczonych dla tej 
działki. Granica biegnie od pkt nr 121, zlokalizo-
wanego u zbiegu granic działek: 131, 106 i 132, 
wzdłuż północnej granicy działki 132, w kierun-
ku wschodnim do pkt nr 122. Tu skręca na połu-
dnie i dochodzi do pkt nr 123, w którym załamu-
je się w kierunku wschodnim, i dochodzi do 
pkt nr 124, zlokalizowanego w południowo- 
-wschodnim narożniku działki 133. Stąd biegnie 
na południe wzdłuż wschodniej granicy dział-
ki 132 przez pkt nr 125 do pkt nr 126. Tu skręca 
w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do 
pkt nr 127, w którym załamuje się na południo-
wy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 132 
z działką 28/1 do pkt nr 128, zlokalizowanego 
w zachodnim narożniku działki 28/1. W pkt nr 128 
skręca w kierunku północno-zachodnim i przez 
pkt nr 129 dochodzi do pkt nr 130. Stąd biegnie 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż grani-
cy między działkami: 132 i 131 przez pkt nr 131 
do pkt nr 121, od którego rozpoczęto opis.”,

b)  na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC 
I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZ-
NEJ EURO-PARK MIELEC dodaje się opis granic 
i terenu Podstrefy Rzeszów w brzmieniu:

„Podstrefa Rzeszów

Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny Przybyszówka II 
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Obszar 1 

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego 
w południowo-zachodnim narożniku działki 
5931/3, w kierunku północno-wschodnim przez 
pkt nr: 2, 3, 4, 5, 6 do pkt nr 7. Tu skręca w kie-
runku południowo-wschodnim i dochodzi do 
pkt nr 8, zlokalizowanego w północno-wschod-
nim narożniku działki 10/1. W pkt nr 8 skręca na 
północny wschód i biegnie wzdłuż północnych 
granic działek: 5932/3 i 22/1 do pkt nr 9, zlokali-
zowanego w północno-wschodnim narożniku 
działki 22/1. Stąd biegnie na południe i docho-
dzi do pkt nr 10, zlokalizowanego w południo-
wo-wschodnim narożniku działki 22/1. Tu skrę-
ca w kierunku południowo-zachodnim i bieg-
nie wzdłuż granicy działek: 22/1 i 5932/3 do 
pkt nr 11, zlokalizowanego u zbiegu granic dzia-
łek: 5932/3, 5932/4, 5932/5 i 5932/6. W pkt nr 11 
skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy 
działki 5932/5 z działką 5932/6 do pkt nr 12. 
Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i dochodzi do pkt nr 13, w którym skręca w kie-
runku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż 
południowych granic działek: 5932/5, 10/1 
i 5931/3 przez pkt nr 14 do pkt nr 1, od którego 
rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 15, zlokalizowanego 
u zbiegu granic działek: 5934/41, 5934/40, 
5939/39 i 5939/38, w kierunku północno-wschod-
nim wzdłuż granic działek 5934/40 i 5934/39 
z działką 5934/38, a następnie wzdłuż granicy 
działki 5937/7 z działką 5937/4 do pkt nr 16, zlo-
kalizowanego u zbiegu granic działek: 5937/4, 
5937/7 i 5937/6. W pkt nr 16 skręca w kierunku 
południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż grani-
cy działki 5937/7 z działką 5937/6 przez pkt nr 17 
do pkt nr 18. Tu skręca w kierunku południowym 
i biegnie do pkt nr 19, zlokalizowanego w połu-
dniowo-wschodnim narożniku działki 5937/8. 
Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowych 
granic działek: 5937/8 i 5934/40 przez pkt nr 20 
do pkt nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Teren stanowi działkę 5937/5, a jego granica 
opisana została według punktów oznaczonych 
dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 21, zlo-
kalizowanego u zbiegu granic działek: 5937/12, 

5937/6, 5937/5 i 5937/11, w kierunku północ- 
no-zachodnim do pkt nr 22. Tu skręca na północ 
i dochodzi do pkt nr 23, z którego biegnie na 
północny wschód i przez pkt nr 24 dochodzi do 
pkt nr 25, zlokalizowanego w północno-wschod-
nim narożniku działki 5937/5. Stąd biegnie na 
południe wzdłuż granicy działki 5937/5 z działką 
5937/11 do pkt nr 21, od którego rozpoczęto 
opis. 

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Zwięczyca

Granica biegnie od pkt nr 26, zlokalizowanego 
u zbiegu granic działek: 531/1, 347/10 i 347/12, 
w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 27. 
Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i biegnie do pkt nr 28, w którym skręca na pół-
nocny zachód, i dochodzi do pkt nr 29. Na od-
cinku od pkt nr 26 do pkt nr 29 biegnie wzdłuż 
granicy działki 347/12 z działką 347/10. 
Z pkt nr 29, zlokalizowanego u zbiegu granic 
działek: 347/10, 347/11 i 347/12, biegnie w kie-
runku północno-zachodnim do pkt nr 30. 
Tu skręca na południowy zachód i biegnie do 
pkt nr 31, w którym skręca w kierunku północ-
no-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 32. Stąd 
biegnie w kierunku północno-wschodnim i do-
chodzi do pkt nr 33, w którym skręca na pół-
nocny zachód, i dochodzi do pkt nr 34. Tu skrę-
ca w kierunku północno-wschodnim i biegnie 
do pkt nr 35, zlokalizowanego w północnym 
narożniku działki 347/11. Stąd biegnie w kierun-
ku południowo-wschodnim i dochodzi do 
pkt nr 36, w którym załamuje się w kierunku 
południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 37. 
Na odcinku od pkt nr 29 do pkt nr 37 biegnie 
wzdłuż granicy działki 347/11 z działką 347/10. 
W pkt nr 37, zlokalizowanym w północnym na-
rożniku działki 347/12, skręca w kierunku połu-
dniowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 38. 
Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i biegnie wzdłuż granicy działki 347/12 z działką 
531/1 do pkt nr 26, od którego rozpoczęto 
opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 marca 2010 r. 

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


