
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r. 

Poz. 959 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 czerwca 2016 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 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1055 i 1235) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 3344,3233 ha, położone na terenach miast: Bielawa, Bolesławiec, 
Dzierżoniów, Grodków, Jawor, Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, 
Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Dąbrowa, Długołęka, 
Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Książ Wielkopolski, Lewin 
Brzeski, Męcinka, Namysłów, Niemodlin, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Otmuchów, Praszka, Prudnik, Rawicz, Skarbi-
mierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Świebodzin, Twardogóra, Wiązów, Wołów, Września, 
Ząbkowice Śląskie i Żarów.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Dolnośląska Strefa 
Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor w brzmieniu: 

„Podstrefa Dolnośląska  Strefa Aktywnośc i  Gospodarczej  –  S3 Jawor 

Kompleks 1 

Obręby ewidencyjne: nr 1 – Gospodarstwo, miasto Jawor oraz nr 13 – Słup, gmina Męcinka 

Granica biegnie od punktu nr 656, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 99/12, w kierunku 
północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 99/12, położonej w obrębie Gospodarstwo, przez punkty nr: 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 100002 i dalej w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki nr 438, położonej w obrębie Słup, 
przez punkty nr: 112, 110, 375 i 108 do punktu nr 107. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 438 przez punkty nr: 106, 124, 371, 378, 374 i 373 do punktu nr 100368, położonego na granicy obrębu Gospodar-
stwo. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 99/19, położonej w obrębie Gospodar-
stwo, przez punkt nr 2864 do punktu nr 885. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 99/19 
i 99/21, położonych w obrębie Gospodarstwo, przez punkty nr: 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892 i 893 do punktu 
nr 894, w którym skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 895. Tu skręca w kierunku południowo-
-zachodnim i dochodzi do punktu nr 896, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkt 
nr 897 dochodzi do punktu nr 898. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 99/21 
i 99/12 przez punkty nr: 899, 689, 688, 744, 687, 686, 685, 684 i 683 do punktu nr 201. Tu załamuje się w kierunku 
północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 99/12 przez punkty nr: 370, 371, 372, 373, 374, 375, 236, 
237, 361, 202, 653 i 654 do punktu nr 655. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy tej samej działki do 
punktu nr 656, od którego rozpoczęto opis. 
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Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 1 – Gospodarstwo, miasto Jawor 

Granica biegnie od punktu nr 902, położonego w północnym narożniku działki nr 4/23, w kierunku południowo-
-wschodnim przez punkty nr: 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 i 910 do punktu nr 911, w którym załamuje się 
w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 912. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 
nr 913, w którym skręca na wschód, i przez punkt nr 914 dochodzi do punktu nr 915. Tu skręca w kierunku połu-
dniowym i przez punkty nr: 770, 771 i 772 dochodzi do punktu nr 773. Stąd biegnie na południe przez punkty nr: 708 
i 709 do punktu nr 100710. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/23, 4/33, 4/32 
i 4/31 przez punkty nr: 300224, 300223, 300222, 760, 300221, 940, 939 i 300220 do punktu nr 300219. Tu skręca na 
zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/31 przez punkty nr: 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 
256, 255, 254, 253, 252, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 317, 316 i 315 do punktu nr 314. Stąd biegnie w kierunku północno-
-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 4/31, 4/30 i 4/29 przez punkty nr: 313, 312, 311, 310, 949, 309, 308, 307, 306, 
305, 304, 303, 950, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295 i 294 do punktu nr 248. Stąd biegnie na północny wschód 
wzdłuż granicy działki nr 4/29 przez punkty nr: 247 i 246 do punktu nr 245. Tu załamuje się w kierunku północno-
-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty nr: 244, 243, 242 i 241 do punktu nr 722. Stąd 
biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 4/29, 4/32 i 4/36 przez punkty nr: 721 i 761 do 
punktu nr 720. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 632, skąd biegnie w kierunku 
północno-wschodnim do punktu nr 633. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 719, w którym 
skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 4/36, 4/12 i 4/36 przez punkty nr: 759, 
753 i 718 do punktu nr 752. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 4/36 przez punkty nr: 751 i 750 do punktu nr 749. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy 
działki nr 4/23 przez punkt nr 748 do punktu nr 747. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż 
granicy tej samej działki przez punkty nr: 746 i 745 do punktu nr 716. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim 
wzdłuż granicy działki nr 4/23 przez punkty nr: 715, 714, 900, 713 i 901 do punktu nr 902, od którego rozpoczęto 
opis. 

Kompleks 3 

Obręb ewidencyjny nr 1 – Gospodarstwo, miasto Jawor 

Granica biegnie z punktu nr 100031, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 99/17, w kierunku 
wschodnim wzdłuż granic działek nr: 99/17 i 99/13 przez punkty nr: 100032, 100033, 100034, 930, 100035, 100699, 
100036, 926, 927, 100037, 100038, 100039, 100040, 928, 929, 100041 i 100042 do punktu nr 100043. Tu załamuje 
się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 99/13 biegnie przez punkty nr: 112, 866, 867, 868 
i 869 do punktu nr 694. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 870, w którym załamuje się w kierunku połu-
dniowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 99/17 przez punkty nr: 871, 872, 873 i 874 do punktu nr 875. 
Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie przez punkty nr: 876, 877, 878, 879, 880, 
881, 882, 883, 884 i 100369 do punktu nr 100031, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 4 

Obręb ewidencyjny nr 1 – Gospodarstwo, miasto Jawor 

Granica biegnie od punktu nr 846, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4/21, w kierunku pół-
nocno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty nr: 847, 848, 921, 849, 850, 851 i 920 do punktu nr 852. 
Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do punktu nr 853, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi 
do punktu nr 854. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 4/21 i 4/25 przez punkty nr: 855, 856, 
857, 858, 238, 239, 919, 861, 862, 863 i 864 do punktu nr 922. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż 
granicy działki nr 4/25 przez punkty nr: 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 233, 337, 338, 339, 340 i 341 do punktu nr 703. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do punktu 
nr 702, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/21 przez punkt 
nr 704 do punktu nr 846, od którego rozpoczęto opis.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 
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