
          
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. 

Poz. 1296 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej 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 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1266 i 2233 oraz z 2017 r. poz. 168) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2201,2549 ha, położone na terenach miast: Białogard, Chodzież, 
Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Piła, Poznań, Szczecin, Wągrowiec, Zielona 
Góra i Żary oraz gmin: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, Czerwieńsk, Dębno, Dobiegniew, Drezdenko, 
Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Gubin, Kamień Pomorski, Kargowa, Karlino, Kłodawa, Kożuchów, Krosno 
Odrzańskie, Krzeszyce, Kwilcz, Lipno, Lubsko, Łobez, Międzychód, Międzyrzecz, Myślibórz, Nowogard, Nowy 
Tomyśl, Pełczyce, Płoty, Przemęt, Rzepin, Santok, Sieraków, Skwierzyna, Słubice, Stęszew, Strzelce Krajeńskie, Su-
lechów, Sulęcin, Swarzędz, Śmigiel, Wronki, Zwierzyn i Żagań.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ 
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ: 

a) opis granic i terenu Podstrefy Chodzież otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Chodzież 

Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny nr 0007 – Podanin, gmina Chodzież, arkusz mapy 3 

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 262/6, w kierunku połu-
dniowo-wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12. W punkcie tym załamuje się 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez 
punkt nr 14 dochodzi do punktu nr 15. Z punktu nr 15 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16, 
tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Z punktu nr 18 biegnie 
w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 19, 1102, 20, 21, 22 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto 
opis. 

Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Chodzież, arkusz mapy 15 

Granica biegnie od punktu nr 5806264, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1201/15 na 
styku z działką nr 1201/16, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1201/15 
i 1201/14 przez punkty nr: 5806263, 5806262 i 5806261 do punktu nr 5806266, gdzie skręca w kierunku połu-
dniowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 1201/14 dochodzi do punktu nr 5806265. Tu załamuje się na po-
łudniowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1201/14 do punktu nr 5806258, w którym skręca na północ-
ny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1201/14, 1148/4, 1148/3, 1147/5 i 1147/6 przez punkty nr: 
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5806259, 1500295, 1500190, 1500189, 1500184, 1500018 i 1500183 do punktu nr 1500197. Stąd biegnie 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1147/6 przez punkt nr 1500182 do punktu 
nr 5801052, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1147/6 i 1147/5 przez punkt 
nr 5801051 do punktu nr 5801050. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 1148/3 do punktu nr 1500187, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 
1148/3, 1148/5, 1148/6, 1148/4 i 1201/15 przez punkty nr: 1500299, 1500300, 1500301 i 5806257 do punktu 
nr 5806264, od którego rozpoczęto opis.”, 

b) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Lipno w brzmieniu: 

„Podstrefa Lipno  

Obręb ewidencyjny 0013 Wilkowice, gmina Lipno, arkusz mapy 2 

Kompleks 1 

Granica biegnie od punktu nr 11557, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 833/25, w kierunku 
wschodnim skrajem drogi gminnej (działka nr 835/1) wzdłuż granic działek nr: 833/25 i 833/26 przez punkty nr: 
1958, 1493 i 11564 do punktu nr 10911, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 10910. Stąd biegnie 
na wschód wzdłuż granicy działki nr 833/26 do punktu nr 10912, w którym skręca na północ, i biegnie do punktu 
nr 18937. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki nr 833/26 do punktu nr 10096, 
gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 836. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 
nr 833/27 do punktu nr 11577. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 833/27 do punktu nr 11576, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż gra-
nic działek nr: 833/27 i 833/29 przez punkty nr: 11575 i 11573 do punktu nr 11572. W tym punkcie załamuje się 
w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/29 i 833/46 przez punkt nr 11571 do 
punktu nr 11570, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 833/46 przez punkt nr 11569 do punktu nr 11567. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni 
i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/46 i 833/45 przez punkt nr 12128 do punktu nr 11551. Tu skręca na pół-
noc i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/45, 833/44 i 833/25 przez punkty nr: 11550, 12124 i 11556 do punk-
tu nr 11557, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Granica biegnie od punktu nr 11548, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 833/47, w kierunku 
południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 833/47 i 833/48 przez punkt nr 12126 do punktu nr 11565, 
w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/48 i 833/49 przez 
punkty nr: 11562, 11561, 11560, 12127, 11559 i 11558 do punktu nr 11553. W tym punkcie załamuje się 
w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 833/49 przez punkty nr: 11552, 11545 
i 11544 do punktu nr 11543, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 11542. Tu załamuje się w kierunku 
północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 833/49 i 833/47 przez punkty nr: 12119 i 11547 do 
punktu nr 11548, od którego rozpoczęto opis.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 
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