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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej 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 tarnobrzeskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1560) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
1551,9131 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Pionki, Przemyśl, Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Gorzyce, Horodło,
Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce,
Łuków, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto nad
Pilicą, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Rymanów, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów
i Wyszków.”;
2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY
OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK
WISŁOSAN:
a) w Podstrefie Tarnobrzeg:
— w Kompleksie 1 opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie:
„Obszar 1
Obręby ewidencyjne: Nagnajów, ark. mapy 3, Chmielów, ark. mapy 8
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w południowo-zachodnim narożniku działki 277/69, w kierunku północno-wschodnim
do pkt 2, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 277/74. W pkt 2
skręca w kierunku południowo-wschodnim
i biegnie do pkt 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 277/74,
w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 4. W pkt 4
skręca na północny zachód i biegnie do pkt 5,
w którym załamuje się na północny wschód
i biegnie wzdłuż drogi gminnej (działka 137/1)
do pkt 6, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 277/56. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek: 277/56, 277/53, 277/50,
277/5 do pkt 6a, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Nagnajów i Chmielów.
Z pkt 6a biegnie w tym samym kierunku
wzdłuż drogi gminnej do pkt 7, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku
działki 14/162. Z pkt 7 biegnie w kierunku południowym do pkt 8, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/63.

Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy
działki 14/61 do pkt 9, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 14/166.
W pkt 9 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 10, zlokalizowanego w najdalej
wysuniętym na wschód narożniku działki
14/167. W pkt 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 11, z którego biegnie na zachód wzdłuż drogi gminnej
(działka 1290/6) do pkt 11a, położonego na
granicy obrębów ewidencyjnych: Chmielów
i Nagnajów. Z pkt 11a biegnie nadal wzdłuż
drogi gminnej (działka 278/4), stanowiącej
jednocześnie południowo-zachodnie granice
działek: 277/68, 277/46, 277/43, 277/42,
277/66, 277/38, 277/32, 277/27, 277/70
i 277/69, do pkt 1, od którego rozpoczęto
opis.”,
— dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3
w brzmieniu:
„Kompleks 3
Obręb ewidencyjny Nr 182001_5.0005 Knapy, ark. mapy 5
Granica biegnie od pkt 0005-1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku
działki 811/3, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 0005-2, 0005-3, 0005-4
do pkt 0005-5. W pkt 0005-5 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej
granicy działki 811/3 przez pkt: 0005-6, 0005-7,
0005-8, 0005-9, 0005-10, 0005-11, 0005-12,
0005-13 do pkt 0005-14, a następnie skręca
w kierunku północno-zachodnim i biegnie
wzdłuż zachodniej granicy działki 811/3 przez
pkt: 0005-15, 0005-16, 0005-17, 0005-18 do
pkt 0005-1, od którego rozpoczęto opis.”,
b) w Podstrefie Stalowa Wola opis granic i terenu
Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:
„Kompleks 2
Obręb ewidencyjny Nisko, ark. mapy 53
Obszar 1
Granica biegnie od pkt 12739 zlokalizowanego
w południowo-zachodnim narożniku działki
nr 1731/26 w kierunku północnym przez pkt:
12729, 12725, 12726, 12727 do pkt 12728, gdzie
skręca na wschód i biegnie przez pkt 12738 do
pkt 12737, następnie skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 12736, 12735,
12734 do pkt 12750. W pkt 12750 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 12749,
12748, 12747, 12746, 12745, 12744, 47232,
12743, 45472, 12742, 12741, 12740 do pkt 12739,
od którego rozpoczęto opis.
Obszar 2
Granica biegnie od pkt 12936, zlokalizowanego
w południowo-zachodnim narożniku dział-
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ki 1752/9 w kierunku północnym przez pkt:
13142, 13143, 47954 do pkt 13144, w którym
skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 13150, 13149, 13147, 13146,
13145, 13115, 13114, 13111, 13110 do pkt 8451.
W pkt 8451 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 8452, 8453 do
pkt 13296, w którym załamuje się w kierunku
południowo-zachodnim i przez pkt: 13295,
13297 dochodzi do pkt 25749. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do
pkt 47194, w którym załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 47195. Tu skręca
w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt 25724
do pkt 45065, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 45075, 45079,
45078, 45077, 45076, 47738 do pkt 47739. Stąd
biegnie w kierunku południowo-wschodnim
przez pkt: 47940, 12815, 12814, 50038, 12813,
50039 do pkt 12785, w którym skręca na zachód
i dochodzi do pkt 50041. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez
pkt: 50044, 50052, 50023 do pkt 50024, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Sandomierskiej przez
pkt: 12822, 50051, 12821, 50050, 12820, 50049,
50019, 12819, 12818, 12817, 50011 do pkt 12774.
Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim
przez pkt: 50001, 50000, 12768, 47928 do
pkt 12769, w którym załamuje się na zachód
i przez pkt 12770 dochodzi do pkt 12754. Tu
skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 47924, 12755, 47961, 12816 do
pkt 47941. W tym punkcie granica skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt: 47945,
25270, 12933, 12934, 12935 dochodzi do
pkt 12936, od którego rozpoczęto opis.”,
c) w Podstrefie Radom:
— w Kompleksie 3 dodaje się opisy granic i terenów Obszarów: 6, 7, 8, 9 w brzmieniu:
„Obszar 6
Obręb ewidencyjny 0001-Pionki, ark. mapy 25
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w północno-wschodnim narożniku działki
1464/28, w kierunku południowym przez
pkt 2 do pkt 3, następnie skręca w kierunku
zachodnim i biegnie do pkt 4, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 5. W pkt 5 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 1464/28 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.
Obszar 7
Obręb ewidencyjny 0001-Pionki, ark. mapy 25
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w północno-wschodnim narożniku działki 1464/156, w kierunku południowym przez
pkt 2 do pkt 3, następnie skręca w kierunku
zachodnim i biegnie do pkt 4. W pkt 4 skręca
na północny zachód i biegnie do pkt 5, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim
i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto
opis.
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Obszar 8
Obręb ewidencyjny 0001-Pionki, ark. mapy 25
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w północno-wschodnim narożniku działki 1464/173, w kierunku południowym do
pkt 2, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 3. W pkt 3
skręca na północ i dochodzi do pkt 4, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim
i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 1464/173 do pkt 1, od którego rozpoczęto
opis.
Obszar 9
Obręb 0001-Pionki, ark. mapy 25
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w północno-wschodnim narożniku działki 1464/277, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2, następnie skręca w kierunku
południowo-zachodnim i biegnie do pkt 3.
W pkt 3 skręca na północny zachód i biegnie
do pkt 4, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5. W pkt 5
skręca w kierunku południowo-wschodnim
i biegnie do pkt 6, a następnie skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.”,
— dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 8
w brzmieniu:
„Kompleks 8
Obszar 1
Obręb ewidencyjny Nr 0070 Wośniki, ark.
mapy 55
Granica biegnie od pkt 1120, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 25/3, w kierunku południowo-wschodnim
wzdłuż północno-wschodniej granicy działki
25/3 do pkt 1117. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 1118,
w którym załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 1119. W pkt 1119
skręca w kierunku północno-zachodnim
i biegnie przez pkt 469 do pkt 466, w którym
skręca na północny wschód, i przez pkt: 357,
358 dochodzi do pkt 1120, od którego rozpoczęto opis.
Obszar 2
Obręb ewidencyjny Nr 0070 Wośniki, ark.
mapy 54
Granica biegnie od pkt 1951, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku
działki 19/5, w kierunku północno-zachodnim
do pkt 1938. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 0011, 0071
do pkt 1954. W pkt 1954 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 19/5 do pkt 1953, w którym skręca
na południe i dochodzi do pkt 1951, od którego rozpoczęto opis.”,
d) w Podstrefie Jasło w Kompleksie 1 dodaje się
opis granic i terenu Obszaru 5 w brzmieniu:
„Obszar 5
Obręb ewidencyjny Nr 23-Warzyce, ark. mapy:
57, 58
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Granica biegnie od pkt 3237, zlokalizowanego
w północno-zachodnim narożniku działki 2839/2
w kierunku wschodnim przez pkt: 3245, 3246,
3247, 3248, 3249, 3250, 3251 do pkt 3252.
Z pkt 3252 biegnie na południe przez pkt 3133
do pkt 3134, następnie skręca na południowy
zachód i biegnie przez pkt: 3239, 1797, 1798,
1693, 3240, 3241 do pkt 3242. W pkt 3242 skręca
na północ i dochodzi do pkt 3243, gdzie skręca
na zachód i dochodzi do pkt 3244. Stąd biegnie
w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 1293,
1294, 1295, 1296, 1297, 1318, 1317, 1316, 1315,
1314, 1313 do pkt 3237, od którego rozpoczęto
opis.”,
e) w Podstrefie Przemyśl dodaje się opis granic
i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:
„Kompleks 4
Obręb ewidencyjny Nr 0013 Zadąbrowie, ark.
mapy 6
Granica biegnie od pkt 12510, zlokalizowanego
w północno-wschodnim narożniku działki 289/1,
w kierunku południowo-wschodnim przez pkt:
12509, 12546, 12899, 12894, 2288, 12972, 12973,
12983 do pkt 13017. Stąd biegnie w kierunku
północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 289/1 przez pkt: 13021, 13052, 13053,
13065, 13075, 13076, 13083, 13090, 13091, 13098,
13101, 13108, 13112, 13113, 13114, 13128, 13132,
13137, 13143, 13144, 13475, 13471 do pkt 13463.
Tu skręca na północ i biegnie przez pkt: 13465,
13481, 13480, 13484, 13493, 13495, 13502, 13503,
13507, 13517, 13524, 13535, 13548, 13554, 13559,
2410, 13601, 13604, 13611, 13632, 13639
do pkt 13640, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt: 13648, 13651,
2179, 13685, 13684, 12542, 12538, 12537, 12532,
12531, 12523, 12519 dochodzi do pkt 12510, od
którego rozpoczęto opis.”,
f) opis granic i terenu Podstrefy Janów Lubelski
otrzymuje brzmienie:
„Podstrefa Janów Lubelski
Kompleks 1
Obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1
Granica biegnie od pkt E, zlokalizowanego
w północno-zachodnim narożniku działki 2212,
w kierunku wschodnim do pkt F, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2212. W pkt F skręca na południe i biegnie
wzdłuż wschodnich granic działek: 2212, 2213
do pkt G, gdzie skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki 2177/3 dochodzi do pkt H.
W pkt H załamuje się w kierunku południowym
i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2177/3 do pkt I, gdzie skręca na zachód i dochodzi do pkt J. W pkt J skręca na południe
i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2214
do pkt K. W pkt K skręca na zachód i biegnie do
pkt L, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2214. W pkt L skręca na
północ i dochodzi do pkt E, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1

Poz. 468

Granica biegnie od pkt 103, zlokalizowanego
w zachodnim narożniku działki 2317/8, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 105, następnie skręca na południe i przez pkt 106 dochodzi do pkt 107. W pkt 107 skręca na zachód
i biegnie przez pkt 108 do pkt 109. W pkt 109
skręca w kierunku południowym i przez pkt 110
dochodzi do pkt 111. Następnie załamuje się
w kierunku wschodnim i przez pkt 112 dochodzi
do pkt 113. W pkt 113 skręca na południe i przez
pkt 118 i 119 dochodzi do pkt 3222. Tu załamuje
się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 2618,
w którym skręca na południe i dochodzi do
pkt 2620. Tu skręca na południowy zachód
i biegnie do pkt 2621, w którym skręca na zachód, i przez pkt 1622 i 2624 dochodzi do
pkt 2625. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 2626, w którym skręca na zachód
i biegnie przez pkt 2627 i 2628 do pkt 120. Stąd
biegnie na północ i dochodzi do pkt 103, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 3
Obręb ewidencyjny Nr 0003-Janów Lubelski II,
ark. mapy 2
Granica biegnie od pkt 3-147, zlokalizowanego
w południowo-zachodnim narożniku działki 2242/4, w kierunku północno-zachodnim
przez pkt 3-148 do pkt 3-149. Tu skręca na
wschód i dochodzi do pkt 3-158, w którym skręca na południe, i biegnie do pkt 3-157. Stąd
biegnie na zachód i dochodzi do pkt 3-147, od
którego rozpoczęto opis.
Kompleks 4
Obręb ewidencyjny Nr 0003-Janów Lubelski II,
ark. mapy 2
Granica biegnie od pkt 3-141, zlokalizowanego
u zbiegu działek 2246/1 i 2245/2 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 3-142, 3-143, 3-144,
3-145 do pkt 3-146, a następnie skręca na
wschód i biegnie do pkt 3-156. W pkt 3-156 skręca na południe i biegnie przez pkt: 3-155, 3-154
do pkt 3-153, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 3-141, od którego rozpoczęto opis.”,
g) opis granic i terenu Podstrefy Łuków otrzymuje
brzmienie:
„Podstrefa Łuków
Obręb ewidencyjny Łazy, ark. mapy 1
Granica biegnie od pkt 17-1370, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki
632/4, w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek: 632/4, 632/7, 632/10 i 632/9
do pkt 17-1278. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 17-1630, w którym skręca
na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic
działek: 632/15, 632/7 i 632/17 do pkt 0-6548. Tu
skręca na zachód i przez pkt 17-1371 dochodzi
do pkt 17-1370, od którego rozpoczęto opis.”,
h) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN dodaje się opisy
granic i terenów Podstref: Węgrów, Nowe Miasto nad Pilicą, Kraśnik, Przasnysz i Horodło
w brzmieniu:
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„Podstrefa Węgrów
Obręb ewidencyjny Nr 0003-Węgrów, ark. mapy 264.144.4
Kompleks 1
Granica biegnie od pkt 1316, znajdującego się
w południowo-zachodnim narożniku działki 589
w kierunku północno-wschodnim przez pkt 1317
do pkt 1390, w którym skręca na północ i biegnie przez pkt: 1384, 1382, 1379, 1380, 1377,
1373, 1374, 1371, 1367, 1363, 1364, 1361, 1359,
1356, 1354, 1352, 1350, 1344, 1345, 22204 do
pkt 1346, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 585. W pkt 1346 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do
pkt 1389, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 585. W pkt 1389
załamuje się w kierunku południowym i biegnie
zachodnią krawędzią rowu do pkt 1388, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie dalej krawędzią rowu przez
pkt: 1387, 1386 do pkt 1385. W pkt 1385 skręca
w kierunku południowym i biegnie krawędzią
rowu do pkt 1391, a następnie załamuje się
w kierunku zachodnim i biegnie południową
granicą działki 589 do pkt 1316, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Granica biegnie od pkt 22092, zlokalizowanego
w południowo-zachodnim narożniku działki
590/5, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż
wschodniej krawędzi rowu przez pkt: 1556, 1555
do pkt 1554, w którym załamuje się w kierunku
północnym i biegnie do pkt 1553. Tu skręca na
wschód i biegnie południową granicą działki 586 przez pkt: 1552, 21903 do pkt 1489, w którym skręca na południe i biegnie przez pkt:
422071, 1490 do pkt 1492. Stąd biegnie na zachód do pkt 1497, w którym załamuje się na południe, i przez pkt 1498, 1504 dochodzi do
pkt 1507. Tu skręca na zachód i biegnie przez
pkt: 22098, 22097 do pkt 22096, w którym skręca na północ i dochodzi do pkt 22093. Stąd
biegnie na zachód i dochodzi do pkt 22092, od
którego rozpoczęto opis.
Podstrefa Nowe Miasto nad Pilicą
Obręb ewidencyjny Nr 0001-Nowe Miasto nad
Pilicą, ark. mapy 19
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w północnym narożniku działki 879, w kierunku
południowym wzdłuż wschodnich granic działek 879 i 878 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 3, w którym skręca w kierunku północnym i biegnie do
pkt 4, w którym skręca na północny wschód
i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.
Podstrefa Kraśnik
Obręb ewidencyjny Nr 2 Budzyń, ark. mapy
145.234
Granica biegnie od pkt 252, zlokalizowanego
w południowym narożniku działki 106, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 250 do
pkt 247. Tu skręca na południowy wschód
i biegnie do pkt 272, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 148. Stąd
biegnie na wschód do pkt 163, a następnie
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w kierunku północno-wschodnim do pkt 273,
w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 279. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt 209 do pkt 243, w którym załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 252, od którego rozpoczęto opis.
Podstrefa Przasnysz
Obręb ewidencyjny Nr 0033 Sierakowo, ark.
mapy 243.341
Kompleks 1
Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego
w południowo-zachodniej części działki 23/3,
w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu
skręca w kierunku południowo-wschodnim
i biegnie do pkt 3, w którym skręca w kierunku
wschodnim i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na
południe, do pkt 5, w którym skręca w kierunku
południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 6. Tu
zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez pkt: 7, 8, 9, 10, 11 do pkt 1, od którego
rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Granica biegnie od pkt 4, położonego w południowej części działki 24/1, w kierunku północno-wschodnim do pkt 12, w którym skręca
w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 13. Tu
skręca w kierunku południowo-zachodnim
i biegnie do pkt 14, w którym zmienia kierunek
na zachodni i biegnie do pkt 5. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt 4, od którego rozpoczęto
opis.
Podstrefa Horodło
Obręb ewidencyjny Nr 98 Cukrownia Strzyżów,
ark. mapy 2
Kompleks 1
Granica biegnie od pkt 175, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 161, w kierunku wschodnim przez pkt 174 do pkt 114. Tu
skręca na północ i biegnie przez pkt 115 do
pkt 05, w którym skręca na wschód i biegnie
przez pkt 08 do pkt 1172. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 209p do pkt 210p,
w którym skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 148/11 przez pkt 1127
do pkt 1128. Tu skręca na północ i przez
pkt 208p dochodzi do pkt 175, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Granica biegnie od pkt 1098, zlokalizowanego
na zachodniej granicy działki 148/10, w kierunku
północnym przez pkt 1093 do pkt 1094. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie
przez pkt 1095, 180 do pkt 31/48, w którym skręca na południe, i przez pkt 23/48 dochodzi do
pkt 30/48. Tu skręca na wschód i biegnie do
pkt 18/48, w którym skręca na południe i dochodzi do pkt 176. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez pkt 1099 dochodzi do
pkt 1098, od którego rozpoczęto opis.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
30 kwietnia 2010 r.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

