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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 2011 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 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 kostrzyńsko-słubickiej
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232,
poz. 1551, z 2009 r. Nr 54, poz. 441, z 2010 r. Nr 104,
poz. 653 oraz z 2011 r. Nr 99, poz. 570) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
1454,4741 ha, położone na terenach miast: Białogard, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn
nad Odrą, Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra
oraz gmin: Barlinek, Buk, Bytom Odrzański,
Chodzież, Czerwieńsk, Dobiegniew, Goleniów,
Gryfino, Gubin, Kargowa, Karlino, Kożuchów,
Krobia, Lubsko, Łobez, Międzyrzecz, Nowy
Tomyśl, Police, Przemęt, Rzepin, Skwierzyna,
Słubice, Stęszew, Sulęcin, Swarzędz, Wronki
i Zielona Góra.”;
2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis
granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej:
a) w Podstrefie Gubin dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu:
„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0009-9, miasto Gubin, arkusz mapy 24

ww

Granica biegnie od punktu nr 7137, położonego
u zbiegu granic działek nr: 77 i 78/4 przy ulicy
Legnickiej, w kierunku południowo-wschodnim
skrajem pasa drogi wojewódzkiej nr 286 do
punktu nr 15600, gdzie załamuje się w kierunku
południowo-zachodnim, i biegnie do punktu
nr 15599. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 15598, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 15597. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim skrajem
drogi wojewódzkiej nr 286 do punktu nr 7138,
gdzie skręca na południe, i przez punkty nr:
7139, 7140 i 7141 dochodzi do punktu nr 7142.
Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim
i dochodzi do punktu nr 7181, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim,
i biegnie skrajem rowu melioracyjnego, stanowiącego działkę nr 150 do punktu nr 21137. Tu
zmienia kierunek na północny i biegnie skrajem
rowu melioracyjnego, stanowiącego działkę
nr 76 przez punkty nr: 7539, 7538, 7537, 7536,
26639 i 7528 do punktu nr 7549, gdzie skręca
w kierunku północno-wschodnim, i biegnie
przez punkt nr 26638 do punktu nr 7137, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Zielona Góra opis granic i terenu
Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:
„Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0010 Nowy Kisielin, gmina
Zielona Góra, arkusz mapy 2
Obszar 1

Granica biegnie od północno-zachodniego narożnika działki nr 15/32, w kierunku wschodnim
północną granicą działki nr 15/32 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 15/39. Tu
załamuje się w kierunku północnym i biegnie
wzdłuż zachodniej granicy działki nr 15/39 do
północno-zachodniego
narożnika
działki
nr 15/39. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim północną granicą działki nr 15/39
do północnego narożnika tej działki. Tu skręca
w kierunku południowo-wschodnim i biegnie
wzdłuż wschodniej granicy działki nr 15/39 do
wschodniego narożnika tej działki. Następnie
skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż
północnych granic działek nr: 15/39 i 16/6 do zachodniego narożnika działki nr 16/6. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż
północno-zachodniej granicy działki nr 16/6 do
północno-zachodniego narożnika tej działki. Tu
załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 16/6 do północno-wschodniego narożnika tej działki, gdzie skręca
na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 16/6 do północno-zachodniego narożnika działki nr 31. Stąd biegnie na wschód
wzdłuż północnej granicy działki nr 31 do północno-wschodniego narożnika tej działki, gdzie
załamuje się na południe, i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 17. Dalej
biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 17
do najdalej na wschód wysuniętego narożnika
tej działki, gdzie skręca na południe, i biegnie
wschodnią granicą działki nr 17 do jej południowo-wschodniego narożnika. Następnie załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż południowej
granicy działki nr 17 do północnego narożnika
działki nr 102/3, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do wysuniętego
najdalej na południe narożnika działki nr 17. Tu
skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17
do północno-zachodniego narożnika działki
nr 102/3, gdzie zmienia kierunek na południowy,
i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr:
17 i 29/13 do południowego narożnika działki
nr 29/13. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie południową stroną drogi (działka nr 29/13) do północno-wschodniego narożnika działki nr 18. Stąd biegnie na południe
wschodnią granicą działki nr 18 do południowo-wschodniego narożnika tej działki. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działki nr 18 do południowo-zachod-
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wzdłuż północnych granic działek nr: 10, 8 i 11/1
przez punkty nr: 3673, 3682, 3676, 3678, 3671
i 3667 do punktu nr 3666. Dalej biegnie wzdłuż
wschodnich granic działek nr: 11/2 i 12/4 przez
punkty nr: 3665, 3663, 7671, 81 i 80 do punktu
nr 83. Tu załamuje się w kierunku zachodnim
i biegnie południową granicą działki nr 12/4
przez punkty nr: 8075, 7479, 104, 105, 106, 107,
108, 7480, 109, 110, 94, 95, 7477 i 96 do punktu
nr 97. Tu skręca na północ i biegnie prostopadle
do torów kolejowych wzdłuż południowej granicy działki nr 12/4 przez punkty nr: 98, 99, 3691,
3692 i 3693 do punktu nr 3835. Dalej biegnie
w tym samym kierunku wzdłuż północnej granicy działki nr 4/11 przez punkty nr: 346 i 3836 do
punktu nr 3837, od którego rozpoczęto opis.”,
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niego narożnika tej działki. Tu załamuje się
w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 18 do jej północno-zachodniego
narożnika. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi (działka nr 30) do
wschodniego narożnika działki nr 15/32. Tu
skręca na południe i biegnie wschodnią granicą
działki nr 15/32 do jej południowo-wschodniego
narożnika. Stąd biegnie na zachód południową
granicą działki nr 15/32 do jej południowo-zachodniego narożnika. Tu skręca na północ
i biegnie zachodnią granicą działki nr 15/32 do
cieku wodnego, gdzie załamuje się w kierunku
zachodnim, i biegnie południową granicą działki
nr 15/32 do jej zachodniego narożnika. Stąd
biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy
działki nr 15/32 do jej północno-zachodniego narożnika, od którego rozpoczęto opis.

Poz. 1300

Obszar 2

Granica biegnie od zachodniego narożnika
działki nr 12/20, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki
nr 12/20 do północno-zachodniego narożnika tej
działki. Tu lekko załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych
granic działek nr: 12/20, 12/25, 12/26, 12/27
i 12/28 do północnego narożnika działki nr 12/28.
Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 12/28 do północno-wschodniego narożnika
tej działki. Następnie załamuje się na południe
i biegnie wschodnią granicą działki nr 12/28 do
wschodniego narożnika tej działki. Tu skręca
w kierunku południowo-zachodnim i biegnie
wzdłuż południowych granic działek nr: 12/28,
12/27, 12/26, 12/25 i 12/20 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 12/20. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi
do zachodniego narożnika działki nr 12/20, od
którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Poznań dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:
„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 0001 Główna, miasto Poznań, arkusze mapy: 05 i 07
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Granica biegnie od punktu nr 3837, będącego
południowo-zachodnim narożnikiem działki
nr 4/10, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/9 do punktu nr 8323. Tu
załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie
wzdłuż południowej granicy działki nr 4/4 do
punktu nr 337, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/4 przez punkt nr 3845 do punktu nr 3846.
Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy
między działkami nr: 6 i 22/3 południową stroną
toru kolejowego przez punkt nr 9004 do punktu
nr 351. Dalej biegnie w tym samym kierunku
wzdłuż północnych granic działek nr: 7 i 10 przez
punkty nr: 8986, 8987, 8990, 8991 i 8994 do
punktu nr 8997. Tu załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 8998, gdzie
skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 8999.
Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu
nr 9000, gdzie skręca na wschód, i biegnie

d) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Kargowa, Łobez i Wronki w brzmieniu:
„Podstrefa Kargowa

Obręb ewidencyjny nr 0001-Kargowa, gmina
Kargowa, arkusz mapy 10

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych
działki nr 1324/8 od punktu nr 9347, położonego
u zbiegu ulic: Strzeleckiej i Sportowej, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Sportowej do punktu nr 8033. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 8032, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 8031 dochodzi do
punktu nr 8030. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 9351 i 9350 do punktu
nr 9349, w którym skręca na północny wschód,
i dochodzi do punktu nr 9348. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do
punktu nr 9347, od którego rozpoczęto opis.
Podstrefa Łobez

Obręb ewidencyjny nr 0003, gmina Łobez, arkusz mapy 2
Kompleks 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych
działki nr 1801/3 od punktu nr 6610, w kierunku
południowo-wschodnim do punktu nr 6704,
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 148, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do
punktu nr 6703. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 6702,
gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu
nr 6701. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 6700, gdzie załamuje
się na północny wschód, i dochodzi do punktu
nr 6728. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez punkty nr: 6606, 6607 i 6608
dochodzi do punktu nr 6609. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6610,
od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Granica biegnie od punktu nr 6705, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 1801/4,
w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 6611 i 6612 wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 148 do punktu nr 6731, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 190/13, gdzie
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1200001, 1300067 i 1300068 do punktu
nr 1300069. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 1300064, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 1300060 i 1300059
do punktu nr 1300057. Stąd biegnie na południe
wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1729/2
i 1736 przez punkty nr: 1300053, 1300052,
1300048, 1300046 i 1300038 do punktu
nr 1300031, położonego u zbiegu granic działek
nr: 1729/2, 1730 i 1731. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie brzegiem
rowu przez punkty nr: 1300032, 1300034,
1300035, 1300037, 1300039, 1300040, 1300041,
1300042 i 1300043 do punktu nr 1300605, gdzie
skręca na zachód, i dochodzi do punktu
nr 1200860. Stąd biegnie na południe przez
punkty nr: 2100284, 2100282, 2100279, 2100278
i 2100274 do punktu nr 2100263, gdzie skręca
w kierunku południowo-zachodnim, i przez
punkty nr: 2100262, 2100259, 2100257, 2100255,
2100254, 2100252, 2100251, 2100249, 2100248
dochodzi do punktu nr 2100246. Tu załamuje się
w kierunku północno-zachodnim i biegnie do
punktu nr 2100261, w którym skręca na zachód,
i dochodzi do punktu nr 1200045. Stąd biegnie
na północny zachód przez punkty nr: 1200046,
1200047 i 1200048 do punktu nr 1200049, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż
wschodniej granicy działki nr 1442, przez punkty
nr: 1200050, 1200608, 1200719, 1200734, 100586
i 1200765 do punktu nr 1200766, od którego rozpoczęto opis.
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załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 6730. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 6729 i 6711, zlokalizowane na południowo-wschodniej granicy działki nr 190/13, do
punktu nr 6710, stanowiącego południowy narożnik działki nr 1801/4, gdzie załamuje się
w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu
nr 6709. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej
granicy działki nr 1801/4 do punktu nr 6708,
gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 6707. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej krawędzi działki nr 1801/4 do punktu
nr 6706, gdzie skręca w kierunku wschodnim,
i dochodzi do punktu nr 6705, od którego rozpoczęto opis.

Poz. 1300

Kompleks 3

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych
działki nr 1801/7 od punktu nr 6721 w kierunku
południowo-wschodnim do punktu nr 6720,
wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 1801/9),
gdzie załamuje się w kierunku południowym,
i biegnie do punktu nr 6719. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 6718, gdzie skręca na zachód, i dochodzi
do punktu nr 6717. Stąd biegnie na północny
zachód przez punkt nr 6574 do punktu nr 6727.
Tu zmienia kierunek na północno-wschodni
i przez punkty nr: 6596, 6590 i 6589 dochodzi do
punktu nr 6721, od którego rozpoczęto opis.
Podstrefa Wronki

Obręb ewidencyjny nr 0001-Wronki, gmina
Wronki, arkusze mapy: 12, 13 i 21

ww

Granica biegnie od punktu nr 1200766, położonego w północno-zachodnim narożniku działki
nr 1442, w kierunku północno-wschodnim
wzdłuż ulicy Mickiewicza, przez punkty nr:

Do obszaru podstrefy Wronki nie wchodzi działka nr 1729/1 o powierzchni 0,1102 ha, zlokalizowana wewnątrz działki nr 1729/2.”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

