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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 września 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej 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 wałbrzyskiej specjalnej 
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1561, z 2009 r. 
Nr 62, poz. 505 oraz z 2010 r. Nr 29, poz. 149 i Nr 163, 
poz. 1097) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Strefa obejmuje grunty o  powierzchni 
2073,7202 ha, położone na terenach miast: Bie-
lawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Kalisz, Kłodz-
ko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oleśni-
ca, Oława, Opole, Piława Górna, Świdnica, 
Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: 
Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Długołęka, 
Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, 
Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Na-
mysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Praszka, 
Prudnik, Rawicz, Skarbimierz, Strzegom, Strze-
lin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Twar-
dogóra, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice 
Śląskie i Żarów.”;

2)  w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis 
granic i terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej INVEST-PARK:

a)  w  Podstrefie Wałbrzych w  Kompleksie 1 opis 
granic i terenu Obszaru 9 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 9

Obręby ewidencyjne: nr  10 — Poniatów, karta 
mapy 3, nr 24 — Poniatów, karta mapy 1, mia-
sto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr  1, położonego 
u zbiegu granic działek nr: 102/7, 102/6 i 102/5, 
w kierunku południowo-wschodnim przez punk-
ty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do 
punktu nr  15. Stąd biegnie początkowo w  kie-
runku południowym, a  następnie w  kierunku 
południowo-zachodnim przez punkty nr: 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 i 23 do punktu nr 24 stanowią-
cego północno-zachodni narożnik działki 
nr  44/7. Tu zmienia kierunek na południowy 
i biegnie do punktu nr 25, położonego u zbiegu 
granic działek nr: 44/7 i 45 i ul. Władysława Or-
kana. Tu skręca w kierunku południowo-zachod-
nim i  biegnie wzdłuż ul. Władysława Orkana 
przez punkty nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 i  38 do punktu nr  39 stanowiącego 
południowo-zachodni narożnik działki nr  49. 
W punkcie nr 39 skręca na północ i przez punkt 
nr  40 dochodzi do punktu nr  41. Stąd biegnie 
w  kierunku północno-zachodnim przez punkty 
nr: 42, 43, 44 i  45 do punktu nr  46, będącego 
północno-zachodnim narożnikiem działki nr 6/5. 

Z punktu nr 46 biegnie w kierunku wschodnim 
wzdłuż północnej granicy działki nr 110/5 przez 
punkt nr 47 do punktu nr 48, stanowiącego po-
łudniowo-zachodni narożnik działki nr  104/13. 
Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 49, 
gdzie załamuje się na północny wschód, i bieg-
nie przez punkty nr: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 
do punktu nr  58, położonego u  zbiegu działek 
nr: 104/9, 104/7 i 104/12. W punkcie nr 58 zmie-
nia kierunek na wschodni i przez punkt nr 59 do-
chodzi do punktu nr 60. Tu skręca na północny 
wschód i przez punkty nr: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67 i 68 dochodzi do punktu nr 1, od którego roz-
poczęto opis.”, 

b)  w Podstrefie Jelcz-Laskowice:

—  opis granic i  terenu Kompleksu 2 otrzymuje 
brzmienie:

„Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Jelcz, karta mapy 1, gmi-
na Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr  5403, położo-
nego w  południowo-zachodnim narożniku 
działki nr  13/289, w  kierunku północnym 
wzdłuż wschodniej granicy działki nr  13/296 
przez punkty nr: 4780 i  5405 do punktu 
nr  5421, położonego u  zbiegu działek nr: 
13/289, 13/296 oraz 13/323. W punkcie nr 5421 
skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez 
punkt nr 5424 do punktu nr 5646 położonego 
u  zbiegu granic działek nr: 13/322, 13/323 
i 13/289. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż 
granicy między działkami nr: 13/322 i 13/323 
do punktu nr 5647. Stąd biegnie na wschód 
po zewnętrznej ścianie hali do punktu 
nr  5648, gdzie skręca na północ, i  biegnie 
wzdłuż granicy między działkami nr: 13/322 
oraz 13/323 do punktu nr  5649, położonego 
u  zbiegu granic działek nr: 13/303, 13/322 
i 13/323. W punkcie nr 5649 skręca w kierun-
ku wschodnim i biegnie przez punkt nr 5468, 
położony u zbiegu granic działek nr: 13/303, 
13/316 i 13/322, wzdłuż południowej granicy 
działki nr 13/303 do punktu nr 5574, położo-
nego na granicy między działkami nr: 13/316 
i 13/320. Tu skręca w kierunku południowym 
i biegnie przez halę do punktu nr 5573, poło-
żonego u  zbiegu działek nr: 13/289, 13/316 
i 13/320. Stąd biegnie na wschód przez punk-
ty nr: 5594 i 5423 do punktu nr 5422, położo-
nego u  zbiegu granic działek nr: 13/184, 
13/289 i 13/321. Tu skręca na południe i bieg-
nie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 
13/184 i 13/185 przez punkty nr: 5409 i 4813 
do punktu nr 4816. Stąd biegnie w kierunku 
południowo-wschodnim do punktu nr  4817, 
w którym skręca na zachód, i przez punkty nr: 
5401 i 5402 dochodzi do punktu nr 5403, od 
którego rozpoczęto opis. 
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W  granice kompleksu nie wchodzi działka 
nr  13/308, oznaczona punktami nr: 5469, 
5470, 5542 i 5543.”,

—  na końcu dodaje się opisy granic i  terenów 
Kompleksów: 4 i 5 w brzmieniu:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Laskowice, karta ma-
py 29, gmina Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr  5800, położo-
nego w  południowo-zachodnim narożniku 
działki nr 16/2, w kierunku północnym wzdłuż 
drogi gruntowej do punktu nr 1483. Tu skręca 
w kierunku wschodnim i biegnie przez punk-
ty nr: 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489 
i 1490 do punktu nr 1491 położonego na gra-
nicy między działkami nr: 9 i 10. Stąd biegnie 
na południe wzdłuż granicy między działkami 
nr: 9 i 10 do punktu nr 1499. Tu skręca w kie-
runku zachodnim i  biegnie wzdłuż działki 
nr 11/1 (droga) przez punkt nr 1498 do punktu 
nr 5798 położonego u zbiegu działek nr: 16/2, 
16/1 i 11/1. Stąd biegnie w kierunku północ-
nym, wzdłuż wschodniej granicy działki 
nr 16/1 do punktu nr 5799. Tu skręca na za-
chód i biegnie do punktu nr 5800, od którego 
rozpoczęto opis. 

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Jelcz, karta mapy 1, gmi-
na Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego 
przy ul. Zachodniej u zbiegu granic działek nr: 
13/157, 13/193 i 14, przez punkt nr 2 do punk-
tu nr  3, znajdującego się na skrzyżowaniu 
ulic: Zachodniej i  Inżynierskiej. Stąd biegnie 
na wschód wzdłuż ul. Inżynierskiej i dochodzi 
do punktu nr 4, w którym skręca w kierunku 
południowym, i dochodzi do punktu nr 5. Tu 
skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 6, 
w  którym zmienia kierunek na południowo-
-zachodni, i  dochodzi do punktu nr  7. Stąd 
początkowo biegnie w kierunku północnym, 
a następnie wschodnim przez punkty nr: 8, 9, 
10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, położonego 
u  zbiegu granic działek nr: 13/264, 13/217 
i 13/303. Z punktu nr 14 biegnie w kierunku 
południowym do punktu nr  15, w  którym 
skręca na północny wschód, i  przez punkt 
nr  16 dochodzi do punktu nr  17. Tu skręca 
w  kierunku południowym i  dochodzi do 
punktu nr  18, w  którym załamuje się na za-
chód, i przez punkty nr: 19, 20, 21, 22 i 23 do-
chodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto 
opis.”,

c)  opis granic i  terenu Podstrefy Nysa otrzymuje 
brzmienie:

„Podstrefa Nysa

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Dolna Wieś, karty mapy nr: 
362 i 363, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku pół-
nocnym wzdłuż granic działek nr: 29/9, 30/7, 
32/20, 38/12, 21/3 i 20/6 przez punkty nr: 2, 3, 4, 
5, 6, 7 i 8 do punktu nr 9. W punkcie nr 9 skręca 

w  kierunku północno-wschodnim i  biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 20/4 do punktu nr 10. 
Tu skręca w  kierunku wschodnim i  biegnie 
wzdłuż granic działek nr: 20/8, 19/4, 18/4 i 17/9 
przez punkty nr: 11, 12 i 13 do punktu nr 14. Tu 
załamuje się w kierunku północnym i dochodzi 
do punktu nr  15, gdzie skręca w  kierunku 
wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 
3/8 i 3/2 (Potok Horynka) przez punkty nr: 16, 17, 
18, 19, 20, 21 i 22 do punktu nr 23. Stąd biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż gra-
nic działek nr: 17/5, 41/3, 16/8, 42/4 i 48/4 przez 
punkty nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 do punk-
tu nr 32. W punkcie nr 32 skręca w kierunku po-
łudniowo-zachodnim i  dochodzi do punktu 
nr  33. Tu skręca w  kierunku południowo-
-wschodnim i  dochodzi do punktu nr  34, skąd 
biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic 
działek nr: 41/4, 40/4 i 50/14 przez punkt nr 35 do 
punktu nr 36, w którym skręca na południowy 
zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 50/15 
przez punkt nr 37 do punktu nr 38. W punkcie 
nr  38 skręca w  kierunku północno-zachodnim 
i biegnie wzdłuż granicy działki nr 37/6 do punk-
tu nr 39, gdzie skręca w kierunku południowo-
-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 40 i 41 do 
punktu nr 42. W punkcie nr 42 skręca w kierun-
ku zachodnim i biegnie wzdłuż północnych gra-
nic działek nr: 37/8, 35/12, 34/4, 33/6, 33/4, 36/5, 
32/30, 32/29, 30/8 i 29/10 przez punkty nr: 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52 do punktu nr 1, od 
którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Dolna Wieś, karta ma-
py 363, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku pół-
nocno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 
16/9 i  16/6 przez punkt nr  2 do punktu nr  3. 
Z punktu nr 3 biegnie w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż działki nr  43/2 do punktu 
nr 4. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie 
do punktu nr 5, w którym skręca w kierunku po-
łudniowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 45 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 bieg-
nie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 7, 8 
i 9 wzdłuż granic działek nr: 85/1 i 85/2 (rów me-
lioracyjny) do punktu nr 10. Tu skręca w kierun-
ku północnym i  biegnie wzdłuż granicy działki 
nr  80/10 do punktu nr  11, w  którym skręca na 
południowy zachód, i  wzdłuż granicy działki 
nr 80/10 dochodzi do punktu nr 12. Stąd biegnie 
w  kierunku północno-zachodnim po granicy 
z  działkami nr: 49/2 i  49/4 do punktu nr  13. 
Z punktu nr 13 biegnie w kierunku południowo-
-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 48/6 i 48/3 
(droga gruntowa) przez punkt nr 14 do punktu 
nr 15. Stąd biegnie w kierunku północnym przez 
punkty nr: 16 i  17 do punktu nr  1, od którego 
rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Radzikowice, karta ma-
py 18, Goświnowice, karta mapy 4, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr  1 w  kierunku 
wschodnim wzdłuż drogi (działka nr  324) do 
punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku 
południowo-wschodnim do punktu nr 3, w któ-
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rym skręca na wschód, i  dochodzi do punktu 
nr  4. Stąd biegnie w  kierunku południowym 
wzdłuż zachodniej granicy działki nr 359/2 (dro-
ga) do punktu nr 5. Tu skręca na wschód i bieg-
nie wzdłuż południowej granicy działki nr  360 
(droga) do punktu nr 6. Tu skręca na południe 
i biegnie zachodnią granicą działki nr 363/1 do 
punktu nr 7. Stąd biegnie w kierunku wschod-
nim wzdłuż południowych granic działek nr: 
363/1 i 299/3 przez punkt nr 8 do punktu nr 9. Tu 
skręca w kierunku południowo-wschodnim i do-
chodzi do punktu nr 10, w którym załamuje się 
na wschód, i  dochodzi do punktu nr  11. Stąd 
biegnie w  kierunku południowo-wschodnim 
wzdłuż zachodniej granicy działki nr 315/2, omi-
jając działkę nr 303/4, przez punkty nr: 12, 13, 14, 
15 i 16 do punktu nr 17. Tu skręca na południo-
wy zachód i biegnie przez punkty nr: 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 do punktu 
nr 31. W punkcie nr 31 granica skręca na północ 
i dochodzi do punktu nr 32, w którym załamuje 
się na zachód, i dochodzi do punktu nr 33. Stąd 
biegnie w  kierunku południowo-zachodnim 
przez punkt nr  34 do punktu nr  35. Tu skręca 
w  kierunku południowo-zachodnim i  biegnie 
przez punkty nr: 36 i 37 do punktu nr 38. Z punk-
tu nr 38 granica biegnie w kierunku zachodnim 
wzdłuż wschodniej granicy działki nr  96/2 do 
punktu nr 39. Tu skręca na południowy zachód 
i biegnie przez punkty nr: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50 i 51 do punktu nr 52. Stąd bieg-
nie w kierunku północnym przez punkt nr 53 do 
punktu nr 54, gdzie załamuje się w kierunku za-
chodnim, i biegnie do punktu nr 55, w którym 
skręca na północ, i przez punkty nr: 56 i 57 do-
chodzi do punktu nr  1, od którego rozpoczęto 
opis.”,

d)  w Podstrefie Wrocław:

—  w Kompleksie 1 opis granic i  terenu Obsza-
ru 3 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 3

Obręb ewidencyjny Karłowice, karty mapy 1 
i 2, miasto Wrocław 

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego 
w  północno-zachodnim narożniku działki 
nr  38/5, przy ul. Żmigrodzkiej, w  kierunku 
wschodnim przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punk-
tu nr 5, położonego u zbiegu działek nr: 3, 2/4 
i 214. Z punktu nr 5 biegnie w kierunku połu-
dniowym do punktu nr 6, w którym skręca na 
południowy zachód, i  przez punkty nr: 7 i  8 
dochodzi do punktu nr 9. Stąd biegnie na po-
łudniowy wschód do punktu nr 10, w którym 
załamuje się na północny wschód, i  przez 
punkty nr: 11, 12, 13 i 14 dochodzi do punktu 
nr 15, położonego u zbiegu granic działek nr: 
6/6, 6/7 i 214. Stąd biegnie w kierunku połu-
dniowo-wschodnim przez punkty nr: 16 i 17 
do punktu nr 18, położonego u zbiegu granic 
działek nr: 6/6, 6/10 i 9. Tu skręca w kierunku 
południowo-zachodnim i biegnie przez punk-
ty nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 wzdłuż pół-
nocnej granicy działki nr 9 do punktu nr 27, 
położonego przy ul. Żmigrodzkiej. Z  tego 
punktu biegnie na północ wzdłuż ul. Żmi-
grodzkiej przez punkty nr: 28 i 29 do punktu 

nr 30, w którym skręca w kierunku północno-
-wschodnim, i przez punkty nr: 31, 32, 33, 34, 
35 i 36 dochodzi do punktu nr 37. Stąd bieg-
nie początkowo w  kierunku północno-za-
chodnim, a następnie północnym przez punk-
ty nr: 38, 39, 40, 41, 42, 43 i  44 do punktu 
nr 49, położonego u zbiegu granic działek nr: 
38/8, 38/9 i 38/10. Tu skręca na zachód i bieg-
nie do punktu nr 47, położonego przy ul. Żmi-
grodzkiej, gdzie skręca w kierunku północno-
-zachodnim, i biegnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej 
przez punkt nr 48 do punktu nr 1, od którego 
rozpoczęto opis.”,

—  na końcu dodaje się opis granic i terenu Kom-
pleksów: 8 i 9 w brzmieniu:

„Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Jerzmanowo, karty ma-
py: 4, 5 i 6, miasto Wrocław

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 30003406, poło-
żonego przy ul. Żwirowej u zbiegu działek nr: 
12/2, 3 i 12/3, w kierunku południowo-wschod-
nim, wzdłuż torów kolejowych przez punkty 
nr: 300003407, 30000408, 30000409, 30000410, 
30000329, 30003411, 30003412, 30003413, 
30000330, 30000300, 30000463 i 30003428 do 
punktu nr 54357, usytuowanego przy ul. Pio-
łunowej u zbiegu działek nr: 4/1 i 3. Tu skręca 
w kierunku południowym i biegnie zachodnią 
stroną ul. Piołunowej przez punkty nr: 
30000462, 30000464, 30003414, 30000363, 
30000364, 30000365, 30000366, 30000367, 
30000368 i 30000369 do punktu nr 30000370, 
położonego u  zbiegu działek nr: 30, 31 i  5. 
Stąd biegnie na zachód przez punkt 
nr 30000430 do punktu nr 50037, położonego 
u zbiegu granic działek nr: 20 (droga grunto-
wa), 29 i  31. Tu skręca na północ i  biegnie 
wzdłuż wschodniej granicy działki nr 20 przez 
punkt nr 30002435 do punktu nr 5456, położo-
nego u  zbiegu działek nr: 20, 21 i  10. Stąd 
biegnie w  kierunku południowo-zachodnim 
południową krawędzią rowu przez punkty nr: 
30000411, 30000412, 30000413 i 30000414 do 
punktu nr  30000415. Tu skręca w  kierunku 
północno-zachodnim, przecina rów, i docho-
dzi do punktu nr 30002431, w którym skręca 
w  kierunku północno-wschodnim, i  biegnie 
północną krawędzią rowu przez punkty nr: 
30000400, 30000399, 30000398, 30000405 
i 30000404 do punktu nr 30000357, położone-
go u zbiegu działek nr: 8, 14/2 i 10. Stąd bieg-
nie na północ wschodnią stroną drogi grunto-
wej (działka nr  8) do punktu nr  30000303, 
gdzie skręca na zachód, i  przez punkty nr: 
30000304, 30000305, 30000306, 30000307, 
54355, 30002425 i  30000206 dochodzi do 
punktu nr  30002413, położonego u  zbiegu 
działek nr: 21/1, 6/1, 9 i 4/27. W tym punkcie 
skręca w kierunku północnym i przez punkty 
nr: 30043325, 30002416, 30002417 i 30042456 
dochodzi do punktu nr 30000332, położonego 
u zbiegu działek nr: 12/3, 4/22 i 3 (ul. Żwiro-
wa). Stąd biegnie wzdłuż wschodniej strony 
tej ulicy przez punkty nr: 30000331 i 30000327 
do punktu nr 30003406, od którego rozpoczę-
to opis.
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Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 30000461, po-
łożonego przy ul. Piołunowej, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim wzdłuż południowej 
granicy działki nr 3 przez punkty nr: 30000460, 
30000459, 30000458 i  30000457 do punktu 
nr 30000456, usytuowanego u zbiegu działek 
nr: 3, 8 i  7 (rów). Tu skręca w  kierunku za-
chodnim i  biegnie południową stroną rowu 
przez punkty nr: 50131 i 30000479 do punktu 
nr 30000480, położonego u zbiegu działek nr: 
7, 8 i  10 (droga gruntowa). Stąd biegnie na 
południe wschodnią stroną drogi gruntowej 
przez punkty nr: 50109, 30000489, 30000490, 
30003850 i 30003849 do punktu nr 30000474, 
położonego przy ul. Piołunowej. Tu skręca na 
północny zachód i biegnie wschodnią stroną 
ul. Piołunowej przez punkty nr: 30000475, 
30000472, 30000471, 30000470 i 30000469 do 
punktu nr 30000468. Stąd biegnie na północ 
przez punkty nr: 30000467, 30000466, 
30003431, 30000465 i  30003429 do punktu 
nr 30000461, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny Żar, karty mapy: 1, 6 i 7, 
miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 48010074, po-
łożonego przy ul. Średzkiej, w kierunku połu-
dniowo-wschodnim przez punkty nr: 
48010075, 48010076, 48010077 i 48010078 do 
punktu nr  48030031, położonego u  zbiegu 
działek nr: 3, 1/4, 1/5 i 2/1. Tu skręca w kierun-
ku południowo-zachodnim i  dochodzi do 
punktu nr 48030030, zlokalizowanego w po-
łudniowo-zachodnim narożniku działki nr 2/1, 
a  następnie skręca na południowy wschód, 
i  biegnie wzdłuż granicy działki nr  2 przez 
punkty nr: 48030029, 48030028 i 48030200 do 
punktu nr 4803027. Tu skręca w kierunku po-
łudniowym i dochodzi do punktu nr 4803026, 
a  następnie biegnie w  kierunku zachodnim 
południową stroną rowu do punktu 
nr 48010073, gdzie skręca na południe, i przez 
punkty nr: 48010072 i 48010071 dochodzi do 
punktu nr  48010070. Stąd biegnie na połu-
dniowy wschód przez punkty nr: 48010069 
i  48010068 do punktu nr  48010067, usytuo-
wanego przy ul. Lutyńskiej. Tu skręca w kie-
runku południowo-zachodnim i  biegnie 
wzdłuż ul. Lutyńskiej do punktu nr 48010066, 
w którym załamuje się w kierunku północno-
-zachodnim, i  dochodzi do punktu 
nr 48010065. Stąd biegnie na południowy za-
chód do punktu nr  48010064, gdzie skręca 
w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi 
do punktu nr  48020028, usytuowanego na 
granicy między działkami nr: 1/5 i  1/6. Stąd 
biegnie na południowy zachód wzdłuż 
wschodniej granicy działki nr 1/5 przez punk-
ty nr: 48020065, 48020027, 48020026, 
48020072, 48020071, 48020025, 48020024 
i 48020064 do punktu nr 48020023, położone-
go przy drodze gruntowej (działka nr 6). Stąd 
biegnie w  kierunku północno-zachodnim, 
północną krawędzią tej drogi przez punkty nr: 
48020022, 48020021, 48020020, 48020019, 

48020018 i 48020017 do punktu nr 48020016. 
Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i  biegnie przez punkty nr: 48020015, 
48020014, 48070077, 48070075 i 48070013 do 
punktu nr 48050024, usytuowanego w połu-
dniowo-wschodnim narożniku działki nr  3. 
Stąd biegnie na północny zachód przez punk-
ty nr: 48050023, 48050022, 48050021, 
48050019, 48050018 i  48050017 do punktu 
nr  48050016, gdzie skręca w  kierunku połu-
dniowo-zachodnim, i  przez punkty nr: 
48050015, 48070061, 48050014, 48050013 
i 58 dochodzi do punktu nr 48050012, usytuo-
wanego przy ul. Trzmielowickiej. Tu skręca 
w  kierunku zachodnim i  biegnie północną 
stroną ul. Trzmielowickiej przez punkty nr: 
48070038, 48070037, 48070036, 48070035, 
48070034, 48070033, 48070032, 48070031, 
48070030, 48070029, 48070028, 48070027, 
48070026, 48070025, 48070024 i 48070023 do 
punktu nr  3069. Stąd biegnie na północny 
wschód przez punkty nr: 3070, 48070101, 
3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 
3078, 3079, 3080, 3081 i  5793 do punktu 
nr 3082, usytuowanego w północno-zachod-
nim narożniku działki nr 1 stanowiącej drogę 
gruntową. Następnie skręca na wschód 
i biegnie północną krawędzią tej drogi przez 
punkt nr 3083 do punktu nr 3084. Stąd bieg-
nie na północny wschód wzdłuż zachodniej 
granicy działki nr  1/5, przez punkty nr: 3085 
i 3086 do punktu nr 48010074, od którego roz-
poczęto opis.”,

e)  w Podstrefie Świdnica w Kompleksie 1 skreśla 
się opis granic i terenu Obszaru 7,

f)  w Podstrefie Oława w Kompleksie 2 opis granic 
i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie: 

„Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku pół-
nocnym wzdłuż zachodniej granicy działki 
nr 494/63 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku 
północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3, 
w  którym załamuje się na północny wschód, 
i  biegnie zachodnimi granicami działek nr: 
494/64, 494/62, 494/461, 494/621, 494/623 
i 494/624 przez punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do 
punktu nr  11. Stąd biegnie na południowy 
wschód północną granicą działki nr 494/624 do 
punktu nr  12, gdzie skręca na południowy za-
chód, i  biegnie wschodnimi granicami działek 
nr: 494/624 i 494/623 przez punkt nr 13 do punk-
tu nr  24. Tu skręca w  kierunku południowo-
-wschodnim i  biegnie północnymi granicami 
działek nr: 494/805 i 494/822 przez punkty nr: 25 
i 26 do punktu nr 27. Stąd biegnie na południo-
wy zachód do punktu nr 28, w którym załamuje 
się w  kierunku północno-zachodnim, i  biegnie 
wzdłuż południowej granicy działki nr  494/822 
do punktu nr 29. Tu skręca w kierunku południo-
wo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej gra-
nicy działki nr  494/805 do punktu nr  30. Stąd 
biegnie w  kierunku południowo-wschodnim 
północną granicą działki nr  494/621 do punktu 
nr 15. Z punktu nr 15 biegnie na południowy za-
chód wschodnimi granicami działek nr: 494/621 
i  494/460 przez punkt nr  16 do punktu nr  17. 
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Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż połu-
dniowych granic działek nr: 494/460, 494/461, 
494/87, 494/88, 494/218, 494/217 i  494/63 przez 
punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do punktu nr 1, 
od którego rozpoczęto opis.”,

g)  opis granic i  terenu Podstrefy Brzeg Dolny 
otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Brzeg Dolny

Obręb ewidencyjny Brzeg Dolny, karta mapy 13, 
gmina Brzeg Dolny

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 23952, położone-
go w południowo-wschodnim narożniku działki 
nr  20/268, w  kierunku zachodnim przez punkt 
nr 24390 do punktu nr 24819, następnie skręca 
w  kierunku północno-zachodnim i  biegnie 
wzdłuż zachodnich granic działek nr: 20/227, 
20/267, 20/229, 20/233 i 20/231 przez punkty nr: 
24818, 25077, 25076 i 24809 do punktu nr 24808. 
Tu skręca na południowy zachód i  biegnie do 
punktu nr  20058, a  następnie na północny za-
chód i  biegnie przez punkty nr: 20057, 20056, 
20055, 20054, 20053, 20052, 20051, 20050 
i  20049 do punktu nr  24996. Stąd biegnie na 
wschód przez punkty nr: 24780 i 24782 do punk-
tu nr  24995, w  którym skręca na północ, i  do-
chodzi do punktu nr 23991. Tu załamuje się na 
zachód i  wzdłuż południowej granicy działki 
nr 20/68 dochodzi do punktu nr 23990, w którym 
skręca na północ, i biegnie zachodnimi granica-
mi działek nr: 20/68, 20/198 i 20/187 przez punkty 
nr: 23989, 24768, 24576, 24575, 24574 i 24573 do 
punktu nr  24572. Stąd biegnie na zachód do 
punktu nr  24571, w  którym skręca na północ, 
i  przez punkty nr: 2400, 19907, 19906, 19905, 
25097 i 19904 dochodzi do punktu nr 19903. Tu 
skręca na północny zachód i biegnie przez punk-
ty nr: 19902, 22821 i 19901 do punktu nr 19908, 
stanowiącego zachodni narożnik działki 
nr  20/245. Stąd biegnie na północ wzdłuż za-
chodniej granicy działki nr 20/245 przez punkty 
nr: 2248, 2245, 25096, 25095, 2237, 2196, 2192 
i 2187 do punktu nr 25003, w którym skręca na 
wschód, i dochodzi do punktu nr 25002. Tu skrę-
ca na południe i  biegnie do punktu nr  25001, 
w którym załamuje się na południowy wschód, 
i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 
20/245, 20/130, 20/243, 20/237 i  20/239 przez 
punkty nr: 23164, 23603, 24851, 23152, 23153, 
23154, 23167, 25089 i 25088 do punktu nr 25087. 
Stąd biegnie na północny wschód przez punkty 
nr: 24741, 23607 i 23606 do punktu nr 23605, bę-
dącego północno-wschodnim narożnikiem 
działki nr 20/242. Tu skręca na południe, i bieg-
nie przez punkty nr: 23172, 23173, 23174, 23175, 
24747, 24748, 24749 i 24755 do punktu nr 24843. 
Tu skręca na północny zachód i  dochodzi do 
punktu nr 23299, w którym załamuje się na po-
łudniowy zachód, i biegnie do punktu nr 23300. 
Stąd biegnie na południowy wschód przez 
punkty nr: 24845, 23301, 23294, 24844 i  23295 
do punktu nr 24591, położonego u zbiegu dzia-
łek nr: 20/201, 20/202 i 20/138. Stąd biegnie na 
północny zachód przez punkty nr: 24592, 24593, 
24594, 24595 i 24596 do punktu nr 23441, stano-
wiącego północno-zachodni narożnik działki 

nr  20/136. Tu skręca na wschód i dochodzi do 
punktu nr 23442, z którego biegnie w kierunku 
południowym przez punkt nr  24375 do punktu 
nr  24760. Stąd biegnie na wschód do punktu 
nr 24759, w którym skręca na północ i dochodzi 
do punktu nr 24376. Tu skręca na wschód i do-
chodzi do punktu nr 24597, w którym załamuje 
się na południe, i biegnie wzdłuż granic działek 
nr: 20/138 i 20/98 przez punkty nr: 24598 i 24579 
do punktu nr  24580. Tu skręca na północny 
wschód i  przez punkt nr  24581 dochodzi do 
punktu nr  24993. Stąd biegnie na południowy 
zachód do punktu nr 24994, gdzie zmienia kieru-
nek na południowo-wschodni, i  przez punkt 
nr 25079 dochodzi do punktu nr 24992. Tu skrę-
ca na południowy zachód i przez punkt nr 24798 
dochodzi do punktu nr 24383, z którego biegnie 
na południe do punktu nr  24384. Następnie 
skręca na północny wschód i  biegnie wzdłuż 
granic działek nr: 20/235, 20/234, 20/231 i 20/177 
przez punkty nr: 25078, 24801, 24802, 24803, 
24800, 24795, 24794, 24792, 24356 i  24359 do 
punktu nr 24358. Tu skręca na południe i przez 
punkty nr: 24989 i  24990 dochodzi do punktu 
nr 24820, stanowiącego północno-wschodni na-
rożnik działki nr 20/229. Stąd biegnie w kierunku 
wschodnim wzdłuż północnych granic działek 
nr: 20/268 i  20/166 przez punkt nr  23345 do 
punktu nr  25069, w  którym skręca na północ, 
i dochodzi do punktu nr 23351. Tu skręca na za-
chód i przez punkty nr: 23350 i 23349 dochodzi 
do punktu nr 23348, z którego biegnie na północ 
wzdłuż zachodnich granic działek nr: 20/165, 
20/141 i  20/164 przez punkty nr: 23956 i  23959 
do punktu nr 23960. Stąd biegnie w kierunku za-
chodnim wzdłuż południowej granicy działki 
nr 20/175 przez punkty nr: 24394, 24395 i 24788 
do punktu nr 24988, w którym skręca na północ, 
i  przez punkty nr: 24786 i  24787 dochodzi do 
punktu nr  24987, stanowiącego północno-za-
chodni narożnik działki nr 20/175. Tu skręca na 
wschód i dochodzi do punktu nr 24986, z które-
go biegnie na północ do punktu nr 23114. Stąd 
biegnie w  kierunku południowo-wschodnim 
wzdłuż północnych granic działek nr: 20/66 
i  20/143 przez punkty nr: 23151, 23598, 23599 
i 23150 do punktu nr 23149. Tu skręca w kierun-
ku północno-wschodnim i biegnie przez punkty 
nr: 23148, 23147, 23146 i 23145 wzdłuż północ-
nej granicy działki nr 20/217 do punktu nr 7544, 
w którym skręca na południowy wschód, i bieg-
nie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 20/217 
i  20/216 przez punkty nr: 7543, 7538, 25092, 
25091, 25090, 25075 i 7519. Tu skręca na zachód 
i przez punkty nr: 23953, 23954, 24968 i  23955 
dochodzi do punktu nr 23952, od którego rozpo-
częto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 24062, stanowią-
cego północno-zachodni narożnik działki 
nr 20/129, w kierunku północno-wschodnim do 
punktu nr 24069. Stąd biegnie na południe przez 
punkty nr: 24377, 24378, 24068, 24067, 24066 
i  24566 do punktu nr  24997, w  którym skręca 
w  kierunku południowo-zachodnim, i  biegnie 
wzdłuż południowej granicy działki nr 20/189 do 
punktu nr 24563. Tu skręca na południe i bieg-
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nie przez punkty nr: 23999, 23998, 23367 i 23563 
do punktu nr 23362, w którym zmienia kierunek 
na zachodni, i  biegnie przez punkty nr: 23363 
i 24998 do punktu nr 5247, stanowiącego połu-
dniowo-zachodni narożnik działki nr  20/191. 
Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich gra-
nic działek nr 20/191, 20/70, 20/188 i 20/129 przez 
punkty nr: 23980, 44185, 24004, 24063 i  44184 
do punktu nr 24062, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 25071, stanowią-
cego południowo-wschodni narożnik działki 
nr  20/222, w  kierunku zachodnim do punktu 
nr 25070, gdzie skręca na północ, i dochodzi do 
punktu nr 25073. Tu skręca na wschód i biegnie 
do punktu nr 25094, w którym załamuje się na 
północ, i  dochodzi do punktu nr  25093. Stąd 
biegnie na wschód do punktu nr  25072, gdzie 
skręca w kierunku południowym, i dochodzi do 
punktu nr 25071, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 23380, stanowią-
cego południowo-wschodni narożnik działki 
nr  20/52, w  kierunku południowo-zachodnim 
wzdłuż granic działek nr: 20/52 i  20/53 przez 
punkt nr  23570 do punktu nr 23381, w którym 
skręca na północny zachód, i dochodzi do punk-
tu nr 23382. Tu skręca w kierunku południowo-
-zachodnim i  biegnie przez punkty nr: 23161 
i 26367 wzdłuż południowo-wschodniej granicy 
działki nr 20/281 do punktu nr 26366, w którym 
skręca na północny zachód, i biegnie do punktu 
nr 26365. W punkcie nr 26365 skręca na północ-
ny wschód i  przez punkty nr: 26364, 26363, 
26362 i  26361 dochodzi do punktu nr  24734, 
usytuowanego na granicy działki nr  20/152. 
Stąd biegnie na wschód wzdłuż północno-za-
chodnich granic działek nr: 20/281 i 20/46, przez 
punkt nr 23480 do punktu nr 23481. Tu skręca 
na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic 
działek nr: 20/46, 20/53 i 20/52 przez punkty nr: 
24853, 23379 i  23565 do punktu nr  23380, od 
którego rozpoczęto opis.”, 

h)  opis granic i terenu Podstrefy Opole otrzymuje 
brzmienie:

„Podstrefa Opole

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Półwieś, karta mapy 62, 
miasto Opole

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr  6200072, który 
jest narożnym punktem granicznym działki 
nr 129. Linia granicy przechodzi 23 metry na po-
łudnie w kierunku punktu nr kl-1, dalej załamu-
jąc się w kierunku zachodnim, biegnąc 15 met- 
rów do punktu nr kl-2 i  załamując się na połu-
dnie do punktu nr  kl-3. Z  tego punktu biegnie 
około 184 metry, równolegle do osi ul. Północ-
nej (działka nr 14), kierując się w stronę punktu 
nr kl-4. Po drodze linia granicy kompleksu okala 
przewidywane drogi, pierwszym razem załamu-
jąc się w  punkcie nr  kl-4, przechodząc przez 
punkt nr  kl-5 w kierunku północno-zachodnim, 

biegnąc w stronę punktu nr  kl-6, znajdującego 
się w  bliskiej odległości południowej granicy 
działki nr 5/39. Tworząc w przybliżeniu foremny 
ośmiobok, przecina wymienioną działkę i, wy-
dzielając działki nr: 5/38 i  5/37, przechodzi do 
punktu nr kl-38, znajdującego się w bliskiej odle-
głości południowej granicy tych działek (przez 
punkty nr: kl-7, kl-8, kl-9, kl-35, kl-36 i  kl-37).  
Z tego punktu granica biegnie około 342 metry 
w  stronę punktu nr  kl-39 i  dalej do punktu  
nr kl-10, równolegle powracając z kierunku geo-
graficznego północny zachód. Z punktu nr kl-10 
ponownie biegnie około 455 metrów równoleg- 
le do osi ul. Północnej (działka nr 14), kierując 
się w  stronę punktu nr  kl-11, przebiegając po 
drodze granicą rozdzielającą działki nr: 6/9 i 6/8 
będącymi rowami. Granica strefy przebiega da-
lej południową granicą działki nr 7/3, oddzielają-
cą ją od działki nr 7/4. Dalszy przebieg granicy 
pokrywa się z południową granicą działki nr 9/16 
oddzielającą ją od działki nr 9/17 i południową 
oraz zachodnią granicą działki nr 12/13 oddziela-
jącą ją od działki nr  12/12. Na końcu działki 
nr  12/13, biegnąc nadal równolegle do osi  
ul. Północnej, drugi raz skręca w kierunku pół-
nocno-zachodnim, biegnąc w  stronę punktu  
nr  kl-40 przez punkt nr  kl-12, znajdującego się 
w bliskiej odległości przecięcia się granic dzia-
łek nr: 11/6 i 12/13. Tworząc w przybliżeniu fo-
remny ośmiobok, przecina granicę działki 
nr 11/6, wykrawając działkę o numerze nr 11/5, 
przechodząc do punktu nr  kl-19, znajdującego 
się w  bliskiej odległości południowej granicy 
działki nr  12/8 (przez punkty nr: kl-13, kl-14,  
kl-15, kl-16, kl-17 i kl-18). Z tego punktu granica 
biegnie w stronę punktu nr kl-20 i dalej do punk-
tu nr  kl-21, równolegle powracając z  kierunku 
geograficznego północny zachód. Od punktu 
nr kl-21 granica ponownie przebiega równoleg- 
le do osi ul. Północnej (działka nr 14), kierując 
się w stronę punktu nr kl-41 przez punkt nr kl-22, 
gdzie dobiega prawie do krawędzi rowu, będą-
cego działką nr 13/3, stanowiącego granicę z ob-
rębem Bierkowice, po drodze przechodząc przez 
punkty nr: kl-24, kl-25, kl-26 i  kl-27. Z  punktu 
nr kl-28 biegnie na północ, okalając zadrzewio-
ny teren, równolegle do granicy działki nr 13/3, 
biegnąc 219 metrów aż do punktu nr  kl-29. 
Z  wymienionego punktu skręca w  stronę gra-
nicznika o nr 6200539 i dalej dochodzi do krawę-
dzi Obwodnicy Północnej, przebiegając przez 
punkty o nr: 6200360 oraz 6200359. Z tego miej-
sca linia graniczna kompleksu skręca w stronę 
wschodnią do punktu nr kl-30, przebiegając po 
granicy działki nr 11/4 oddzielającej ją od działki 
nr 11/3, a od punktu nr kl-30 kieruje się w stronę 
północnego wschodu, docierając do punktu 
nr kl-31 i do łamiącego granicę punktu nr kl-32. 
Od punktu nr kl-30 granica przebiega równole-
gle do Obwodnicy Północnej będącej działką 
nr 9/2. Zanim linia granicy obrębu dotrze do ko-
lejnego punktu załamania o nr kl-32, przebieg-
nie po granicach rozdzielających działki nr: 9/10 
i 9/11, 9/14 i 9/15, 9/12 i 9/13, 6/6 i 6/7 (jest to rów 
łączący się z  działką nr  6/8, przecinającą cały 
opisywany kompleks), 5/29 i  5/30, 5/31 i  5/32, 
5/33 i 5/34. W punkcie nr kl-32, czyli narożnym 
północno-wschodnim punkcie działki nr  5/34, 
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granica kompleksu skręca i  biegnie dokładnie 
po linii rozgraniczającej działki nr: 5/20 i  5/34, 
przechodząc przez punkt graniczny nr 6200552. 
Teraz linia przebiega wzdłuż styku granic działek 
nr: 5/25 i 5/35 przez punkt graniczny nr 6200551, 
nie przecina działki nr 5/23, biegnie po jej pół-
nocnej granicy aż do punktu nr  kl-42. W  tym 
punkcie skręca do punktu nr kl-33, rozdzielając 
działkę nr 5/39 od działki nr 5/40, i dalej biegnie 
do punktu nr 6200026. Stąd biegnie zachodnią 
granicą ogrodów działkowych przez punkty nr: 
6200030, 6200033, 6200035, 6200038, 6200040, 
6200043, 6200045, 6200048, 6200050, 6200051, 
6200054, 6200057, 6200060, 6200062, 6200064, 
6200066, 6200068 i  6200070 do punktu 
nr 6200072, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica kompleksu stanowiącego działkę 
nr 12/17 biegnie od punktu nr k2-I przez punkty 
nr: k2-2, k2-3, k2-4, k2-5, k2-II, k2-12, k2-10, k2-6, 
k2-7, k2-8 i k2-9 i dochodzi do punktu nr k2-I, od 
którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Półwieś, karta mapy 30, 
miasto Opole

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3000538, położo-
nego w  północno-zachodnim narożniku działki 
nr 55/1, w kierunku północno-wschodnim przez 
punkty nr: 3000405 i  3000495 do punktu 
nr  3000558, położonego u  zbiegu działek nr: 
56/2, 55/2 i  27/3 (ul. Wspólna). W  punkcie 
nr  3000558 skręca w  kierunku południowo-
-wschodnim i  biegnie wschodnimi granicami 
działek nr: 55/2, 54/2 i  53/2 przez punkty nr: 
3000557 i 3000556 do punktu nr 3000555. Stąd 
biegnie na południe wschodnimi granicami 
działek nr: 53/2, 52/2 i  26/1 przez punkty nr: 
3000554, 3000283 i  3000284 do punktu 
nr 3000285. Tu załamuje się w kierunku wschod-
nim i biegnie do punktu nr 3000309, w którym 
skręca na południe, i  biegnie wzdłuż wschod-
nich granic działek nr: 19 i 20 przez punkty nr: 
3000310 i 3000308 do punktu nr 3000307. Stąd 
biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy 
działki nr  20 do punktu nr  3000288. Z  punktu 
nr 3000288 biegnie na południe wzdłuż wschod-
niej granicy działki nr 26/1 do punktu nr 3000289, 
w którym skręca na wschód, i biegnie północną 
granicą działki nr  22/1 do punktu nr  3000306. 
Stąd biegnie na południe wschodnimi granica-
mi działek nr: 22/1 i 22/2 przez punkt nr 3000745 
do punktu nr 3000741. Tu skręca w kierunku za-
chodnim i  biegnie południowymi granicami 
działek nr: 22/2, 26/2, 49/3, 98 i 49/1 przez punkty 
nr: 3000740, 3000276, 3000475, 3000423, 
3000700 i 3000701 do punktu nr 3000519. Stąd 
biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 
3000520, 3000521, 3000522, 3000523, 3000524, 
3000525, 3000526, 3000527, 3000528, 3000529, 
3000530, 3000531, 3000532, 3000533, 3000534, 
3000535, 3000536 i 3000537, wzdłuż wschodniej 
granicy działki nr 99 (rów) do punktu nr 3000538, 
od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1200004, położo-
nego w  północno-zachodnim narożniku działki 
nr 70/2, w kierunku wschodnim wzdłuż północ-
nych granic działek nr: 70/2 i 70/1 przez punkty 
nr: 3000029, 3000030 i  3000031 do punktu 
nr 3000032, położonego przy ul. Wspólnej. Stąd 
biegnie na południowy wschód wzdłuż wschod-
nich granic działek nr: 70/1, 69/1, 65 i 64 przez 
punkty nr: 3000033, 3000036 i 3000042 do punk-
tu nr 3000048. Tu skręca w kierunku zachodnim 
i  biegnie wzdłuż południowej granicy działki 
nr  64 przez punkty nr: 3000049 i  3000050 do 
punktu nr  3000051. Stąd biegnie w  kierunku 
północnym wzdłuż zachodnich granic działek 
nr: 64 i 68 przez punkty nr: 3000047 i 3000052 do 
punktu nr 3000053. Tu skręca na zachód i bieg-
nie wzdłuż południowej granicy działki nr  68 
przez punkt nr 3000054 do punktu nr 1200009. 
Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich gra-
nic działek nr: 68, 69/2 i  70/2 przez punkty nr: 
1200008, 1200007, 1200006 i 1200005 do punktu 
nr 1200004, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Nowa Wieś Królewska, kar-
ta mapy 68, miasto Opole

Granica biegnie po punktach oznaczonych dla 
działki nr 92 od punktu nr 6800373, w kierunku 
południowo-wschodnim przez punkty nr: 
6800368, 6800363 i  6800357 do punktu 
nr 6800343. Tu skręca w kierunku południowo-
-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej grani-
cy działki nr  92 przez punkty nr: 6800340, 
6800316, 6800302, 6800294, 6800286, 6800281, 
6800274, 6800233, 6800227, 6800200, 6800177, 
6800156, 6800137, 6800114 i 6800093 do punktu 
nr 6800074. Stąd biegnie na zachód przez punk-
ty nr: 6800066 i 6800065 do punktu nr 6800056. 
Tu załamuje się w kierunku północno-wschod-
nim i biegnie przez punkty nr: 6800089, 6800094, 
6800108, 6800123, 6800148, 6800149, 6800170, 
6800198, 6800215, 6800251, 6800269, 6800279, 
3800292, 6800296, 6800301, 6800311, 6800337, 
6800356, 6800362 i  6800367 do punktu 
nr 6800373, od którego rozpoczęto opis.”,

i)  opis granic i terenu Podstrefy Oleśnica otrzymu-
je brzmienie:

„Podstrefa Oleśnica

Obręb ewidencyjny nr  0002 — Oleśnica, karty 
mapy: 37 i 42, miasto Oleśnica

Granica biegnie od punktu nr 3293, położonego 
przy ul. Bolesława Krzywoustego, w  kierunku 
południowo-wschodnim wzdłuż ul. Bolesława 
Krzywoustego do punktu nr  3294. Tu skręca 
w kierunku południowym i dochodzi do punktu 
nr  3296, skąd biegnie na południowy zachód 
wzdłuż wschodnich granic działek nr: 8/5 AM37 
i 8/5 AM42 przez punkty nr: 3297 i 3298 do punk-
tu nr 3299. Stąd biegnie w kierunku zachodnim 
do punktu nr 3301, w którym skręca na północ-
ny zachód, i  wzdłuż zachodniej granicy działki 
nr  8/5 AM42 dochodzi do punktu nr  3302. Tu 
skręca na północny wschód i  biegnie wzdłuż 
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północnych granic działek nr: 8/5 AM42 i  8/5 
AM37 przez punkty nr: 3304, 3305, 3306, 3307, 
3308 i 94 do punktu nr 3293, od którego rozpo-
częto opis.”,

j)  na końcu  Szczegółowego opisu granic i terenu 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
INVEST-PARK dodaje się opis granic i  terenu 
Podstrefy Piława Górna w brzmieniu:

„Podstrefa Piława Górna

Obręb ewidencyjny Północ, karty mapy: 1 i  5, 
miasto Piława Górna

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 2557, stanowiące-
go północno-zachodni narożnik działki nr 157/4, 
w kierunku wschodnim przez punkt nr 2558 do 
punktu nr 2156. Tu skręca na południe i biegnie 
wzdłuż wschodniej granicy działki nr 157/4 przez 
punkt nr 2155 do punktu nr 2154. Stąd biegnie 
na zachód do punktu nr 2658 zlokalizowanego 
na granicy między działkami nr: 157/4 i  158/2.  

Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej 
granicy działki nr  157/4 przez punkty nr: 2182, 
2181 i 2180 do punktu nr 2557, od którego roz-
poczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr  2565, będącego 
północnym narożnikiem działki nr 3/6, w kierun-
ku południowo-wschodnim do punktu nr 2566. 
Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 
nr  2638, gdzie skręca na północny zachód, 
i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej grani-
cy działki nr 3/6 przez punkty nr: 379, 378, 377 
i  376 do punktu nr  375. Tu skręca w  kierunku 
północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 
2637, 2563 i 2564 do punktu nr 2565, od którego 
rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
30 września 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




