
             
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2018 r. 

Poz. 665 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 marca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej 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 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 215) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1361,3405 ha, położone na terenie miast: Chojnów, Głogów, Legnica, 
Lubin, Zgorzelec i Złotoryja oraz gmin: Chojnów, Gromadka, Iłowa, Kostomłoty, Legnickie Pole, Miękinia, Miłko-
wice, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice i Środa Śląska.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY 
EKONOMICZNEJ na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Radwanice w brzmieniu: 

„Podstrefa Radwanice 

Obręb ewidencyjny 0013, gmina Radwanice 

Granica biegnie od punktu nr 10134, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 134/5, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim, wzdłuż granic działek nr: 134/5 i 134/12 przez punkty nr: 11034, 10254, 12476, 11476, 
10301, 11202 i 11778 do punktu nr 12240, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 134/12 do punktu nr 12759. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do 
punktu nr 11589, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 
134/12 i 134/16 przez punkty nr: 10046, 11565 i 12377 do punktu nr 2g. Stąd biegnie w kierunku północno-
-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 134/16 przez punkt nr 4g do punktu nr 1g, w którym załamuje się 
w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 134/16 i 134/5 przez punkty nr: 11331 
i 10787 do punktu nr 10134, od którego rozpoczęto opis.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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