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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekono-
micznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 wrzeÊnia 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrze-
skiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135,
poz. 907, z 2000 r. Nr 71, poz. 833 i z 2001 r. Nr 30, poz.
336) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-

ni 702,3 ha, po∏o˝onych na terenie miasta i gmi-
ny Nowa D´ba, miasta Tarnobrzeg, miasta
i gminy Staszów, gminy Tucz´py, miasta Stalo-
wa Wola, miasta Radomia, miasta i gminy Ni-
sko, miasta i gminy Po∏aniec oraz gminy Gr´-
bów.”;

2) szczegó∏owy opis granic i terenu tarnobrzeskiej
specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcy za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia, otrzymuje brzmienie okre-
Êlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwe-
stycyjnych — na obszarze, o który na podstawie niniej-
szego rozporzàdzenia zosta∏ powi´kszony teren strefy,
nie stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci pomo-
cy publicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy
otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych
na dotychczasowym terenie strefy.

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´te-
go z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporzà-
dzenia zosta∏ powi´kszony teren strefy.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
(poz. 1177)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Tarnobrzeg

Powierzchnia podstrefy 143,3 ha

Obr´b Nagnajów, ark. mapy 3 i obr´b Chmielów, ark.
mapy 4, 8

Opis granicy rozpocz´to od pkt nr 1 zlokalizowane-
go w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki ewi-
dencyjnej nr 277/26, skàd granica obszaru biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do pkt nr 2 zlokalizo-

wanego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
ewid. nr 277/13. Mi´dzy punktami 2, 3, 4 i 5 granica
przebiega po granicy po∏udniowej, wschodniej i pó∏-
nocnej dzia∏ki ewidencyjnej nr 277/13. W pkt nr 5 gra-
nica skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim biegnàc
wzd∏u˝ po∏udniowo-wschodniej strony ul. Zak∏adowej
o nr ewid. 137/1, b´dàcej jednoczeÊnie pó∏nocno-za-
chodnimi granicami dzia∏ek ewid. nr 277/20, 277/19,
277/18, 277/17, 277/53, 277/55, 277/56 i dochodzi do
pkt nr 6 zlokalizowanego w pó∏nocno-zachodnim na-
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ro˝niku dzia∏ki ewid. 277/56, gdzie skr´ca w kierunku
wschodnim i dalej biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ek ewid. nr 277/56, 277/53, 277/50, 277/5 do
pkt nr 6a le˝àcego na granicy obr´bów geodezyjnych
Nagnajów i Chmielów. Od pkt nr 6a granica biegnie
nie zmieniajàc kierunku wzd∏u˝ po∏udniowej strony
drogi „C” b´dàcej dzia∏kà ewid. nr 14/37 do pkt nr 7 zlo-
kalizowanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏-
ki ewid. nr 14/64. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku
po∏udniowym do punktu nr 8 zlokalizowanego w po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr ewid. 14/63.
Od punktu 8 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 14/61
do punktu nr 9 zlokalizowanego przy torach kolejo-
wych by∏ej ∏àcznicy do Piaseczna po∏o˝onego w pó∏-
nocno-wschodnim naro˝niku dzia∏ki ewidencyjnej
14/69. W punkcie nr 9 granica skr´ca w kierunku
wschodnim i przecinajàc tory kolejowe dochodzi do
punktu nr 10 zlokalizowanego w najdalej wysuni´tym
na wschód naro˝niku dzia∏ki ewid. nr 14/69. Od pkt 10
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim wzd∏u˝ pó∏-
nocno-zachodniej granicy dzia∏ek ewidencyjnych
nr 1223/1, 1224/1, 1227, 1228, 14/43 obr´bu Chmielów
do pkt nr 11 zlokalizowanego przy drodze gminnej nr
ewid. 1291 w obr´bie Chmielów jako pkt graniczny
dzia∏ek ewid. nr 14/43, 14/69, 1291. Od pkt 11 granica
zakr´ca, biegnàc w kierunku zachodnim wzd∏u˝ pó∏-
nocnej strony drogi gminnej nr ewid. 1290/6 b´dàcej
jednoczeÊnie po∏udniowà granicà dzia∏ek ewid.
nr 14/69, 14/68, 14/67 i 14/53 do pkt nr 11a po∏o˝onego
na granicy obr´bu geodezyjnego Chmielów i Nagna-
jów. Od pkt 11a granica biegnie nadal wzd∏u˝ pó∏noc-
nej strony drogi gminnej nr ewid. 278/4 w obr´bie Na-
gnajów stanowiàcej jednoczeÊnie po∏udniowo-za-
chodnie granice dzia∏ek ewidencyjnych nr 277/14,
277/46, 277/43, 277/42, 277/38, 277/32, 277/27, 277/26
do pkt nr 1 zlokalizowanego w po∏udniowo-zachodnim
naro˝niku dzia∏ki ewidencyjnej nr 277/26 w obr. Nagna-
jów, od którego opis rozpocz´to.

Obr´b Chmielów, ark. mapy 8

Od punktu 72, zlokalizowanego w pobli˝u pó∏noc-
no-zachodniego naro˝nika magazynu superfosfatu py-
listego, granica strefy biegnie do punktu nr 73 zlokali-
zowanego w pobli˝u pó∏nocno-wschodniego naro˝ni-
ka magazynu superfosfatu pylistego, gdzie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i biegnàc wzd∏u˝
Êciany budynku dochodzi do punktu nr 74, po∏o˝onego
przy Êcianie magazynu. Z punktu nr 74 skr´ca w lewo
i wzd∏u˝ ogrodzenia dochodzi do punktu nr 75, zlokali-
zowanego na zachodniej stronie drogi nr 4 (dzia∏ka
ewid. nr 14/37), gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i wzd∏u˝ drogi dochodzi do punktu nr 76.
Z punktu nr 76, zlokalizowanego w po∏udniowo-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki ewid. nr 14/60 granica
strefy biegnie w kierunku zachodnim po∏udniowà gra-
nicà dzia∏ki ewid. nr 14/60 do punktu nr 77. W punkcie
nr 77 skr´ca w kierunku pó∏nocnym i poprzez punkty 78
i 79, le˝àce w pobli˝u pó∏nocnych naro˝ników budyn-
ku II granulacji, dochodzi do punktu nr 80 po∏o˝onego
na pó∏nocnej stronie dzia∏ki ewid. nr 14/37. Z punktu
nr 80 granica biegnie do punktu nr 81, gdzie skr´ca
w kierunku pó∏nocnym i dochodzi do punktu nr 82.
W punkcie nr 82 granica skr´ca w kierunku wschodnim

do punktu nr 83 i dalej biegnie wzd∏u˝ Êciany magazy-
nu do punktu nr 72, skàd rozpocz´to opis. 

Od punktu nr 49 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
14/37, dochodzi do punktu nr 50, gdzie pod kàtem pro-
stym za∏amuje si´ w prawo i dalej ∏agodnym ∏ukiem
w kierunku wschodnim biegnie do punktu nr 51. Od te-
go miejsca granica biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim poprzez punkty 52 i 53 do punktu nr 54, gdzie
skr´ca w kierunku zachodnim i ∏ukiem wzd∏u˝ toru bie-
gnie do punktu nr 49, od którego rozpocz´to opis.

Z punktu nr 84, zlokalizowanego w pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki ewid. nr 14/62 granica bie-
gnie w kierunku wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy dzia∏ki 14/37 do punktu nr 85, gdzie skr´ca w kie-
runku po∏udniowym i biegnie do punktu nr 86, zlokali-
zowanego w pobli˝u po∏udniowo-wschodniego naro˝-
nika budynku magazynu superfosfatu granulowanego.
Dalej granica biegnie po∏udniowà stronà budynku do
punktu nr 87, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocnym i da-
lej biegnie wzd∏u˝ Êciany budynku do punktu nr 88.
W punkcie nr 88 granica skr´ca w kierunku zachodnim
i biegnie do punktu nr 89, gdzie skr´ca i biegnàc pó∏-
nocno-wschodnià stronà dzia∏ki ewid. nr 14/64, docho-
dzi do punktu nr 84, skàd rozpocz´to opis.

Obr´b Machów, ark. mapy 10, 11

Poczàwszy od punktu nr 33b zlokalizowanego
w pobli˝u pó∏nocno-zachodniego naro˝nika dzia∏ki
ewid. nr 957/46 w obr´bie geodezyjnym Machów gra-
nica biegnie w kierunku wschodnim pó∏nocnà kraw´-
dzià drogi A0 (dz. ewid. nr 957/47, 953/3, 957/50,
957/52) do punktu nr 13a zlokalizowanego w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki ewid. nr 957/52. Od pkt
nr 13a granica biegnie w kierunku po∏udniowym
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki ewid. nr 957/37
i 957/35 przez pkt nr 14, 15, 16. Od punktu 16 poprzez
pkt 17 biegnie po∏udniowymi granicami dzia∏ek ewid.
nr 957/35, 957/17, 967/2 i 957/16 do pkt nr 55 zlokalizo-
wanego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki
ewid. nr 957/55, gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i biegnàc zachodnià granicà dzia∏ki ewid.
nr 957/55 dochodzi do pkt nr 56 zlokalizowanego w po-
∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki ewid. nr 957/55.
Od pkt 56 granica strefy ekonomicznej biegnie pó∏noc-
nà stronà drogi zak∏adowej B, czyli dzia∏ki ewid. nr
957/10, do pkt nr 57 zlokalizowanego na po∏udniowo-
-zachodnim naro˝niku dzia∏ki ewid. nr 958, a nast´pnie
skr´ca pod kàtem prostym w prawo w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim, biegnàc wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki ewid. nr 958 do pkt nr 58 stanowiàcego pó∏noc-
no-zachodni naro˝nik dzia∏ki ewid. nr 958 po∏o˝onej
w obr. Machów. Nast´pnie granica skr´ca w prawo
i dalej biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez
punkt 59 wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodnich granic dzia∏ek
957/20 i 957/7, dochodzàc do punktu 33b, od którego
rozpocz´to opis.

Obr´b Nagnajów, ark. mapy 1, obr´b Machów ark. ma-
py 10

Od punktu nr 20 stanowiàcego pó∏nocno-wschod-
ni naro˝nik dzia∏ki ewid. nr 899/4 granica biegnie w kie-
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runku pó∏nocno-zachodnim do punktu nr 21, gdzie
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim zachodnià
stronà drogi o numerach ewidencyjnych 899/4, 902
w obr. Machów i 137/1 obr´bu Nagnajów o ∏àcznej d∏u-
goÊci 325 m do punktu 22. Z punktu 22 granica skr´ca
w kierunku zachodnim, biegnàc mi´dzy dzia∏kami
ewid. nr 500/7 i 502/4 do bramy wejÊciowej Kopalni
Machów, gdzie za∏amanie to oznaczone jest pkt 23, na-
st´pnie dalej w kierunku zachodnim do pkt 24, który
stanowi naro˝nik ogrodzenia magazynu depozytowe-
go. Z punktu 24 granica biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim na d∏ugoÊci 350 m do punktu 25, który
jest na pó∏nocnej cz´Êci drogi oznaczonej nr ewiden-
cyjnym 505. Z punktu 25 biegnie poprzez punkty 26, 27
do 28, które ograniczajà drog´ dojazdowà o numerze
ewidencyjnym 505. Od tego miejsca granica biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu nr 44 i da-
lej wzd∏u˝ zachodnich kraw´dzi granic dzia∏ek 500/4
i 500/6 do punktu 45. Nast´pnie granica biegnie w kie-
runku pó∏nocnym poprzez punkty 46 i 47 do punktu 48,
który po∏o˝ony jest na pó∏nocnej kraw´dzi drogi we-
wnàtrzzak∏adowej biegnàcej na wyrobisko Kopalni, na-
st´pnie do punktu nr 33, gdzie skr´ca pod kàtem pro-
stym w prawo i dalej biegnie w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim do punktu nr 20, od którego rozpocz´to
opis.

Obr´b Machów, ark. mapy 10, 11, obr´b Nagnajów,
ark. mapy 5 i obr´b Chmielów, ark. mapy 4, 8.

Granica biegnie od punktu nr 34, po∏o˝onego
w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku dzia∏ki ewid.
nr 957/40, w kierunku wschodnim pó∏nocnà granicà
dzia∏ek 957/40, 957/39, 957/25, 957/26, 957/28 i docho-
dzi do punktu nr 35, który jest pó∏nocno-wschodnim
naro˝nikiem dzia∏ki 957/30. Nast´pnie biegnie w kie-
runku po∏udniowym, wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏-
ki 957/30 do punktu nr 36 zlokalizowanego w po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki ewid. nr 957/57. Od
tego punktu biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ki ewid.
nr 957/57 w kierunku wschodnim do punktu nr 37, któ-
ry zlokalizowany jest w po∏udniowo-wschodnim naro˝-
niku dzia∏ki 957/57. Nast´pnie biegnie w kierunku po∏u-
dniowym wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki ewid.
nr 14/103 przez punkty 38 i 39 do punktu nr 40, który le-
˝y na pó∏nocnej kraw´dzi drogi C w najdalej wysuni´-
tym na po∏udnie naro˝niku dzia∏ki ewid. nr 14/103 i da-
lej biegnie w kierunku zachodnim wzd∏u˝ po∏udniowej
granicy dzia∏ek 14/103, 14/57, 14/56 i 14/55 do punktu
41, który stanowi po∏udniowo-zachodni naro˝nik dzia∏-
ki 14/55. Od tego miejsca granica biegnie w kierunku
pó∏nocnym wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki 14/55
i dalej wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki 141/197 i za-
∏amujàc si´ w punkcie nr 42 biegnie w kierunku za-
chodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki 141/197. Na-
st´pnie dochodzi do granicy obr´bów Machów i Na-
gnajów i dalej biegnie w kierunku zachodnim pó∏noc-
nà granicà dzia∏ki ewid. nr 277/6 do punktu nr 43, od
którego biegnie zachodnià granicà dzia∏ki ewid.
nr 277/59 w kierunku pó∏nocnym do punktu nr 34, od
którego rozpocz´to opis.

Od punktu 60, zlokalizowanego przy skrzy˝owaniu
pó∏nocnej granicy drogi zak∏adowej „B” (dzia∏ka ewi-
dencyjna nr 957/10 obr´b ewid. Machów) z drogà nr 3

granica biegnie w kierunku pó∏nocno-wschodnim
wschodnià stronà drogi nr 3 do punktu nr 61, po∏o˝o-
nego przy torze nr 303, gdzie skr´ca w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim i biegnàc wzd∏u˝ Êciany budynku do-
chodzi do punktu nr 62, po∏o˝onego na zachodniej gra-
nicy dzia∏ki ewid. nr 957/60. W punkcie nr 62 granica
skr´ca w kierunku pó∏nocnym i biegnàc wzd∏u˝
wschodniej granicy dzia∏ki ewid. nr 957/12 dochodzi do
punktu nr 63. W punkcie nr 63 granica skr´ca w kierun-
ku wschodnim i poprzez pkt nr 64 dochodzi do punktu
nr 65 zlokalizowanego na pó∏nocnej granicy dzia∏ki
ewid. nr 957/60. Z punktu nr 65 granica biegnie wzd∏u˝
po∏udniowej granicy dzia∏ki ewid. nr 957/12 do punktu
nr 66, gdzie skr´ca w kierunku po∏udniowym i biegnàc
wzd∏u˝ Êciany budynku dochodzi do punktu nr 67.
W punkcie nr 67 granica skr´ca w kierunku wschodnim
i dochodzi do punktu nr 68, który le˝y na zachodniej
kraw´dzi drogi wewn´trznej nr 4 (dzia∏ka ewid.
nr 957/12). Z punktu nr 68 granica biegnie do punktu
nr 69, który jest zlokalizowany na przeci´ciu zachodniej
strony drogi nr 4 z torem kolejowym nr 304. Z punktu
nr 69 granica biegnie wzd∏u˝ toru nr 304 do punktu
nr 70, gdzie skr´ca w lewo i biegnàc w kierunku po∏u-
dniowym osiàga punkt nr 71, zlokalizowany na pó∏noc-
nej granicy dzia∏ki ewidencyjnej nr 14/36 obr´bu geod.
Chmielów (droga zak∏adowa „B”). W punkcie nr 71
granica skr´ca w kierunku zachodnim i biegnàc wzd∏u˝
pó∏nocnej granicy dzia∏ki ewid. nr 14/36 obr´bu geod.
Chmielów, dochodzi do punktu nr 60, od którego roz-
pocz´to opis.

Obr´b Jeziórko ark. mapy 2 i obr´b Gr´bów ark. mapy
12 i 13 .

Opis granicy rozpocz´to od pkt nr 1 zlokalizowane-
go w przeci´ciu rzeki ˚upawki (dz. ewid. nr 369 obr´b
Jeziórko) z drogà wojewódzkà nr 871 (dz. ewid. nr 410
obr´b Jeziórko). Z punktu nr 1 granica strefy biegnie
wzd∏u˝ rzeki ˚upawki w kierunku pó∏nocnym do punk-
tu nr 2, gdzie granica strefy skr´ca w kierunku wschod-
nim i dochodzi do punktu nr 3, zlokalizowanego na za-
chodniej granicy dzia∏ki ewid. nr 3659/2 w obr´bie Gr´-
bów. 

W punkcie nr 3 granica skr´ca w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnàc wzd∏u˝ drogi betonowej przy
by∏ej barierze odpr´˝ajàcej dochodzi do punktu nr 4,
po∏o˝onego na po∏udniowej granicy dzia∏ki ewid.
nr 3648/1. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku za-
chodnim pó∏nocnà stronà drogi wojewódzkiej nr 871
(granica obr´bów geodezyjnych Gr´bów i Jeziórko) do
punktu nr 1, skàd rozpocz´to opis.

Podstrefa Stalowa Wola

Powierzchnia podstrefy 226,0 ha

Rejon I

Obr´b nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2, 3, 5, 6 

Punkt 1 granicy znajduje si´ na linii przed∏u˝enia
po∏udniowej kraw´dzi pasa drogowego od ob. 199 do
Tlenowni (ob.417) do przeci´cia z bramà wyjazdowà
z Huty Stalowa Wola (HSW) na ob. Tlenowni. Dalszy
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przebieg granicy pokrywa si´ z odcinkiem pó∏nocnej
granicy dzia∏ki 103/9. Punkty 2 i 3 odpowiadajà granicz-
nikom 604059 i 60864. Od punktu 3 do punktu 7 grani-
ca biegnie zachodnià stronà dzia∏ki 103/5. Punkt 7
(gr. 608652) jest w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki 103/5, od niego granica SSE biegnie w kierunku
zachodnim pomi´dzy dzia∏kami 103/11,103/8. Punkty
7—12 odpowiadajà granicznikom 608652-608435
w przeci´ciu ze wschodnià granicà dzia∏ki 102/45.

Punkt 12 znajduje si´ na zewn´trznym ogrodzeniu
HSW. Dalszy odcinek granicy SSE biegnie po∏udniowà
granicà dzia∏ki 102/45 — punkty 13 i 14 pokrywajà si´
z granicznikami 608715 i 608532 i dalej na zachód w kie-
runku granicznika 608850. Punkt 15 znajduje si´ na po-
∏udniowej granicy dzia∏ki 102/18.

Od punktu 15 granica biegnie w kierunku p∏d. do
punktu 16(608849), dalej na zachód do punktu 17, a na-
st´pnie na pó∏noc do punktu 18. Od punktu 18 granica
biegnie lasem na zachód do punktu 19, dalej na po∏u-
dnie przez punkt 20 (608846) do punktu 21(608845). Da-
lej w kierunku zachodnim wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy
dzia∏ki 102/2 a˝ do jej pó∏nocno-zachodniego naro˝ni-
ka — pkt 22.

Od punktu 22 granica SSE biegnie w kierunku pó∏-
nocnym po ogrodzeniu ob. 1508 od strony zachodniej
do punktu przeci´cia z po∏udniowo-wschodnim punk-
tem ogrodzenia nr 26 podstacji RPZ-3. Od tego miejsca
granica biegnie po wschodnim i pó∏nocnym ogrodze-
niu do punktu 28. Dalej granica biegnie w kierunku pó∏-
nocnym do punktu 29. W tym punkcie granica za∏amu-
je si´ w kierunku zachodnim do punktu 30(608956). Od
pkt 30 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym przez
punkt 31(608888) zachodniej granicy dzia∏ki 102/106 do
punktu 32(608885). Punkt 32 jest pó∏nocno-zachodnim
naro˝nikiem dzia∏ki 102/106. W tym punkcie granica za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim do punktu 33, a na-
st´pnie do punktu 34. W tym punkcie za∏amuje si´
w kierunku zachodnim do przeci´cia ze wschodnià kra-
w´dzià pasa drogowego do punktu 35 i dalej w kierun-
ku pó∏nocnym, wschodnià kraw´dzià ww. pasa drogo-
wego do punktu 36, w którym przecina si´ z po∏udnio-
wà kraw´dzià pasa drogowego do ob. Tlenowni.
W punkcie 36 granica za∏amuje si´ w kierunku wschod-
nim do miejsca, w którym przecina si´ z przed∏u˝eniem
zachodniego ogrodzenia podstacji RPZ-0 do punktu 37.
Dalej w kierunku po∏udniowym do punktu 38, który po-
krywa si´ z granicznikiem nr 608487, b´dàcym pó∏noc-
no-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki 102/13. Od punktu
38 do punktu 45 granica pokrywa si´ z pó∏nocnà grani-
cà dzia∏ki 102/13. Kolejnym punktom granicy SSE od-
powiadajà graniczniki 608487-608494.

Punkt 46 jest na przeci´ciu linii wyznaczonej przez
punkty 44 i 45 biegnàcej na wschód z linià wschodnie-
go ogrodzenia podstacji RPZ-0, dalej na pó∏noc do
przeci´cia z po∏udniowà kraw´dzià pasa drogowego
do Tlenowni — do pkt 47. Od tego miejsca granica SSE
biegnie w kierunku wschodnim do punktu 48 b´dàce-
go zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki 102/6 — granicznik
608434. Dalszy odcinek pokrywa si´ z zach. i p∏n. gra-
nicà dzia∏ki 102/6. Punkt 50 znajduje si´ w pó∏nocno-
-wschodnim naro˝niku dzia∏ki 102/6 — granicznik

608419. Z tego miejsca biegnie ostatni odcinek granicy
SSE do punktu nr 1.

Kompleks zlokalizowany w pó∏nocnej cz´Êci Podstrefy
Stalowa Wola, sk∏adajàcy si´ z 8 obszarów

Obszar nr 1

Granica obszaru biegnie od punktu 200 (granicznik
608564) pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 102/23 do punktu
201 (granicznik 608565), a nast´pnie za∏amujàc si´
w kierunku po∏udniowym biegnie do punktu 202 (gra-
nicznik 608566), skàd po∏udniowà granicà tej dzia∏ki
dochodzi do punktu 203 (granicznik 608567), dalej za-
∏amujàc si´ w kierunku pó∏nocnym biegnie zachodnià
granicà tej dzia∏ki do punktu wyjÊciowego 200. 

Obszar nr 2

Granica obszaru biegnie od punktu 300 (granicznik
608568) pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 102/24 do punktu
301 (granicznik 608569), a nast´pnie za∏amujàc si´
w kierunku po∏udniowym biegnie do punktu 302 (gra-
nicznik 608570), skàd po∏udniowà granicà tej dzia∏ki
dochodzi do punktu 303 (granicznik 608571), dalej za-
∏amujàc si´ w kierunku pó∏nocnym biegnie zachodnià
granicà tej samej dzia∏ki do punktu wyjÊciowego 300. 

Obszar nr 3

Granica obszaru biegnie od punktu 400 (granicznik
608673) pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 102/37 do punktu
401 (granicznik 608674), a nast´pnie za∏amujàc si´
w kierunku po∏udniowym biegnie do punktu 402 (gra-
nicznik 608676) wschodnià granicà tej dzia∏ki, skàd jej
po∏udniowà granicà dochodzi do punktu 403 (granicz-
nik 608677), dalej za∏amujàc si´ w kierunku pó∏nocnym
biegnie jej zachodnià granicà do punktu wyjÊciowe-
go 400. 

Obszar nr 4

Granica obszaru biegnie od punktu 500 (granicznik
608688) pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 102/40 do punktu
501 (granicznik 608689), a nast´pnie za∏amujàc si´
w kierunku po∏udniowym biegnie do punktu 502 (gra-
nicznik 608690), skàd po∏udniowà granicà tej dzia∏ki
dochodzi do punktu 503 (granicznik 608691), dalej za-
∏amujàc si´ w kierunku pó∏nocnym biegnie jej zachod-
nià granicà do punktu wyjÊciowego 500.

Obszar nr 5

Granica obszaru biegnie od punktu 600 (granicznik
608692) pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 102/41 do punktu
601 (granicznik 608701), a nast´pnie za∏amujàc si´
w kierunku po∏udniowym biegnie do punktu 602 (gra-
nicznik 608702), skàd po∏udniowà granicà tej dzia∏ki
dochodzi do punktu 603 (granicznik 608703), dalej za-
∏amujàc si´ w kierunku pó∏nocnym biegnie jej zachod-
nià granicà do punktu wyjÊciowego 600.

Obszar nr 6

Granica obszaru biegnie od punktu 700 (granicznik
608853) granicà dzia∏ki nr 102/96 poprzez kolejne granicz-
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niki 608854—608860 do punktu 701 (granicznik 608688),
a nast´pnie za∏amujàc si´ w kierunku po∏udniowym bie-
gnie do punktu 702 (granicznik 608691), skàd po∏udniowà
granicà tej dzia∏ki dochodzi do punktu wyjÊciowego 700. 

Obszar nr 7

Granica obszaru biegnie od punktu 800 (granicznik
608694) zachodnià granicà dzia∏ki nr 102/113 poprzez
graniczniki 608693, 608901 do punktu 801 (granicznik
608902), a nast´pnie pó∏nocnà granicà tej dzia∏ki do
punktu 802 (granicznik 608903), skàd jej wschodnià
granicà dochodzi do punktu 803 (granicznik 608695)
poprzez graniczniki 608701—608696, a nast´pnie po∏u-
dniowà granicà tej samej dzia∏ki dochodzi do punktu
wyjÊciowego 800. 

Obszar nr 8

Granica obszaru biegnie od punktu 900 (granicznik
608754) pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 102/114 do punktu
901 (granicznik 608914), a nast´pnie biegnie jej
wschodnià granicà za∏amujàc si´ poprzez graniczniki
608913, 608401, 608758, 608757, 608756, 608759,
608414, 608912, 608911 do punktu 902 (granicznik
608910), skàd pó∏nocnà granicà tej samej dzia∏ki do-
chodzi do punktu 903 (granicznik 608909), dalej za∏a-
mujàc si´ w kierunku po∏udniowym biegnie jej
wschodnià granicà do punktu 904 (granicznik 608616),
a nast´pnie granicà po∏udniowà dochodzi do punktu
905 (granicznik 608908), od którego granicà zachodnià
poprzez graniczniki 608907, 608906, 608905, 608904,
608752, 608755 dochodzi do punktu wyjÊciowego 900.

Obr´b nr 6 Stalowa Wola, arkusz mapy nr 5

Pierwszy punkt granicy kompleksu znajduje si´
w ogrodzeniu HSW i jest pó∏nocno-zachodnim naro˝-
nikiem dzia∏ki 102/11 — granicznik 608475; oznaczono
go cyfrà 101. Od pkt 101 granica biegnie w kierunku
wschodnim pó∏nocnà granicà dzia∏ki 102/11, poprzez
kolejne punkty od 102—106, odpowiadajàce granicz-
nikom 608467—608480 i dalej do punktu 107. Od tego
punktu granica biegnie wzd∏u˝ pasa drogowego po-
przez wschodnià granic´ dzia∏ki 102/32 — graniczniki
nr 608656 i 608657 do punktu 108, w którym za∏amu-
je si´ pod kàtem prostym w kierunku punktu 109.
Punkt 109 znajduje si´ w naro˝niku betonowego pla-
cu nale˝àcego do ob. 1350, dalej poprzez punkty 110
i 111 po konturze ww. placu wzd∏u˝ torów kolejowych
biegnàcych do bramy wyjazdowej do punktu 113. Od-
cinek granicy od pkt 110 do pkt 113 biegnie wzd∏u˝ te-
renu ob. 1350 i granicy lasu znajdujàcego si´ na po∏u-
dniowy wschód od dzia∏ki 102/11. Pkt 113 odpowiada
granicznik 608486 i znajduje si´ on w zewn´trznym
ogrodzeniu HSW — bramie wyjazdowej. Od tego
punktu, a˝ do punktu 118, granica biegnie po naro˝ni-
kach ogrodzenia zak∏adu. Kolejnym punktom 114—
119 odpowiadajà graniczniki 604090-604086.
Punkt 119 jest pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem
dzia∏ki 106 (granicznik 604086). Od punktu 119 do
punktu 122 granica pokrywa si´ ze wschodnià i po∏u-
dniowà granicà dzia∏ki 77/9. Punkt 122 jest po∏udnio-
wo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki 77/13. Od tego
punktu granica biegnie w kierunku zachodnim po∏u-

dniowymi bokami dzia∏ek 77/13, 77/5, 77/2 i 77/1 do
punktu 123, który jest po∏udniowo-zachodnim naro˝-
nikiem dzia∏ki nr 77/1. Dalej granica biegnie w kierun-
ku pó∏nocnym do punktu 124 b´dàcego pó∏nocno-za-
chodnim naro˝nikiem dzia∏ki 77/1.

Odcinek granicy od pkt 119 do pkt 124 stanowi gra-
nic´ mi´dzy lasami HSW a lasami NadleÊnictwa Roz-
wadów. Od punktu 124 granica biegnie po∏udniowà
kraw´dzià drogi do punktu 130, nast´pnie w kierunku
pó∏nocnym do punktu 131. Punkt 131 znajduje si´
w miejscu styku dzia∏ek 77/7 i 77/9. Dalej granica SSE
biegnie do punktu 132 b´dàcego po∏udniowo-zachod-
nim naro˝nikiem dzia∏ki 102/11 — granicznik 604092
znajdujàcego si´ w ogrodzeniu zewn´trznym HSW. Od
tego punktu biegnie ostatni odcinek granicy do punktu
101 po ogrodzeniu HSW, zachodnià granicà dzia∏-
ki 102/11. 

Rejon II

Obr´b Nisko, arkusz mapy nr 53

Kompleks dzia∏ek nr 1731/7, 1731/1 i 1752/7 ogro-
dzony jest p∏otem z elementów metalowych osadzo-
nych na betonowym fundamencie. W kompleksie tym
znajduje si´ dzia∏ka nr 1740/6 stanowiàca odr´bny
przedmiot w∏asnoÊci Skarbu Paƒstwa — Wojskowego
Zarzàdu Kwaterunkowo-Budowlanego w Lublinie.

Granica biegnie wzd∏u˝ drogi gminnej od punktu
nr 12739 w kierunku pó∏nocnym przez punkty 12 729 ,
12725 , 12726, 12727 i 12728. Za terenem WZKB Lublin
poczàwszy od punktu 12936 w kierunku pó∏nocnym
poprzez punkty 13142, 13143 granica biegnie do punk-
tu 13144. W tym punkcie nast´puje za∏amanie granicy
w kierunku wschodnim poprzez punkty 13150 i 13149
do punktu 13147. Tu nast´puje za∏amanie granicy
w kierunku po∏udniowo-wschodnim biegnàcej po-
przez punkty 13148 i 13118 do wewn´trznej drogi za-
k∏adowej przylegajàcej do kompleksu w punkcie
13119. Nast´pnie granica biegnie wzd∏u˝ drogi we-
wn´trznej poprzez punkty 13125, 13126, 25270 i po
omini´ciu terenu bocznicy wojskowej w dalszym cià-
gu wzd∏u˝ drogi gminnej poprzez punkty 12737,
12736, 12735, 12734, 12750. W tym miejscu biegnàc
przez punkty 12749, 12748, 12747 granica dochodzi do
budynku portierni wagowej i z punktu 12746 przez
punkt 12745 skr´cajàc w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim w punkcie 12 744 i biegnàc przez punkty 12743,
45472, 12742, 12741, 12740 zamyka kompleks w punk-
cie 12739.

Drugi kompleks dzia∏ek oznaczonych numerami
1734/3, 1734/17, 1734/10, 1734/9/, 1734/24, 1734/7,
1734/2, 1734/8, 1734/20, 1734/21, 1734/22, 1734/23,
1736/4, 1736/3, 1736/1, 1735/2, 1735/1 i 1734/6 ogrodzo-
ny jest identycznym jak pierwszy kompleks ogrodze-
niem z elementów metalowych na betonowym funda-
mencie. 

Granica biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim wzd∏u˝ wojskowej bocznicy kolejowej poprzez
punkty 12816, 12803, 12804, 12805, 12806, 12807,
44940, 50029, 44941, 12809, 12810, 12811, 12812,
12815, 12814, 50038, 12813, 50039 do punktu 12785. 
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Na odcinku od tego punktu do punktu 50041 grani-
ca skr´ca w kierunku zachodnim, a nast´pnie biegnàc
w kierunku po∏udniowym poprzez punkty 50043, 50044,
50052, 50023, 50024 dobiega do ulicy Sandomierskiej.
Biegnàc wzd∏u˝ ulicy Sandomierskiej w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim do punktu 12774 przez punkty 12822,
50051, 12821, 50050, 12820, 50049, 50019, 12819,
12818, 12817 i 50011.

W punkcie 12774 granica skr´ca w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim i biegnàc przez punkty 50001, 50000
i 12768 dochodzi do punktu 12769, skr´cajàc w kierun-
ku zachodnim i biegnàc przez punkt 12770 dochodzi do
drogi gminnej w punkcie 12754. Nast´pnie przecho-
dzàc wzd∏u˝ drogi gminnej przez punkt 12755 zamyka
kompleks w punkcie 12816 przy wojskowej bocznicy
kolejowej.

Podstrefa Nowa D´ba

Powierzchnia podstrefy 174,5 ha

Obr´b m. Nowa D´ba, ark. map 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 16,
17, 18, 22, 23, 24, 27, 28

Poczàwszy od punktu nr 1, który jest punktem gra-
nicznym miasta i gminy Nowa D´ba i gminy Majdan
Królewski, granica biegnie po ogrodzeniu Zak∏adu
DEZAMET w kierunku wschodnim przez punkt nr 2 do
punktu nr 3.

Od punktu nr 3 granica biegnie w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim przez punkty nr 4, 5, 6 do punktu nr 7.
Od punktu nr 7 granica ponownie skr´ca w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie przez punkty o nume-
rach od 8 do 17. W punkcie nr 17 granica za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, dochodzàc do
punktu nr 18, który jest poczàtkowym punktem gra-
nicznym nieogrodzonego terenu zak∏adowej bocznicy
kolejowej.

Od punktu nr 18 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocno-wschodnim przez punkty o numerach 19, 20, 21
do punktu nr 22 i biegnie dalej, nieznacznie skr´cajàc
w kierunku pó∏nocno-wschodnim, do punktu nr 23.
Od punktu nr 23 granica biegnie w kierunku po∏udnio-
wym do punktu nr 24. Punkty nr 23 i 24 sà punktami
granicznymi z terenem PKP. Od punktu nr 24 granica
biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punktu
nr 25. Od punktu nr 25 granica nieznacznie skr´ca
w kierunku po∏udniowo-zachodnim i przez punkty
o numerach 26 i 27 biegnie do punktu nr 28, który wraz
z punktem granicznym nr 18 zamyka teren nieogro-
dzonej cz´Êci zak∏adowej bocznicy kolejowej. Od
punktu nr 28 granica biegnie ogrodzeniem w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 29. Od punktu
nr 29 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim przez punkty nr 30 i 31 do punktu nr 32 i biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 33.
Od punktu nr 33 granica biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-zachodnim przez punkty o numerach 34, 35, 36, 37,
38 do punktu nr 39. Od punktu nr 39 granica biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim przez punkt nr 40
do punktu nr 41. Nast´pnie skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim do punktu nr 42. Od punktu nr 42

granica biegnie, skr´cajàc w kierunku zachodnim, do
punktu nr 43. Od punktu nr 43 granica biegnie w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim do punktu nr 44. Od
punktu nr 44 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do punktu nr 45. Od punktu nr 45 granica
skr´ca w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punktu
nr 46. Od punktu nr 46 granica biegnie po∏udniowo-za-
chodnià granicà dzia∏ki o nr ewidencyjnym 161/15
przez punkty o numerach 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55 do punktu nr 56. Od punktu nr 56 granica biegnie
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 57. Od
punktu nr 57 granica skr´ca w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim, przechodzàc przez ul. T. KoÊciuszki do
punktu nr 58. Od punktu nr 58 granica biegnie w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim do punktu nr 59. Od
punktu nr 59 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim wschodnià stronà ulicy p∏ka Szypowskie-
go do punktu nr 60. Od punktu nr 60 granica biegnie
w kierunku po∏udniowo-wschodnim wschodnià stro-
nà ul. p∏ka Szypowskiego przez punkty graniczne
nr 61, 62, 63, 64 do punktu nr 65. Od punktu nr 65 gra-
nica biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim,
przecinajàc ulic´ Metalowca, dochodzi do punktu nr
66. Od punktu nr 66 granica biegnie w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim do punktu granicznego nr 103,
który jest punktem granicznym z dzia∏kà nr 161/35, za-
∏amuje si´ w nim pod kàtem prostym i obiera kierunek
po∏udniowo-wschodni, dochodzàc do punktu granicz-
nego nr 104. Od punktu granicznego nr 104 nieznacz-
nie skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschodnim, dobie-
gajàc do punktu granicznego nr 105 i biegnàc przez
punkt 106 dochodzi do punktu granicznego nr 107.
Punkty graniczne nr 105 i nr 106 sà równie˝ punktami
granicznymi dzia∏ki o nr ewidencyjnym 161/48.
W punkcie granicznym nr 107 granica za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-wschodnim, dobiegajàc do
punktu granicznego nr 108 zastabilizowanego pomi´-
dzy punktami granicznymi nr 71 i 72. Od punktu gra-
nicznego nr 108 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim, dobiegajàc do punktu graniczne-
go nr 72, który jest punktem granicznym z terenem
PKP. Od punktu nr 72 granica biegnie dalej w kierunku
po∏udniowo-zachodnim przez punkty o numerach 73,
74, 75, 76 do punktu nr 77, graniczàc jednoczeÊnie na
tym odcinku z terenami PKP. Od punktu nr 77 granica
biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 78, który
jest punktem granicznym z gminà Majdan Królewski.
Od punktu nr 78 granica biegnie w kierunku pó∏noc-
no-zachodnim do punktu nr 79 i dalej po∏udniowym
brzegiem rowu przez punkty o numerach 80 i 81 do
punktu nr 82 w kierunku pó∏nocno-zachodnim. Od
punktu nr 82 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim zewn´trznym brzegiem drogi przez punkty
o numerach od 83 do 95. Od punktu nr 95 granica za-
∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim i biegnie
do punktu nr 96. Od punktu nr 96 granica biegnie
w kierunku pó∏nocno-zachodnim przez punkt granicz-
ny nr 97 do punktu nr 98. Od punktu nr 98 granica za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i przebiega przez
punkt nr 99 do punktu nr 100. Od punktu granicznego
nr 100 granica za∏amuje si´ pod kàtem prostym w kie-
runku pó∏nocnym i dalej przez punkty o numerach 101
i 102 dobiega do punktu nr 1, od którego rozpocz´to
opis granic.
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Podstrefa Staszów

Powierzchnia podstrefy 97,0 ha

Rejon I

Obr´b Krzywo∏´cz, ark. mapy 1 i obr´b Grzybów, ark.
mapy 1 

Rejon I stanowià dzia∏ki nr 71/5 w obr´bie Krzywo-
∏´cz i nr 1383, 1384 w obr´bie Grzybów o pkt granicz-
nych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Granica rejonu biegnie zachodnio-pó∏nocnà grani-
cà dzia∏ki nr 71/5 od punktu 1 do punktu 2, gdzie za∏a-
muje si´ i biegnie pó∏nocno-wschodnià granicà tej
dzia∏ki do punktu 3. Z punktu 3 b´dàcego wschodnim
naro˝nikiem dzia∏ki granica biegnie w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim do punktu 4 stanowiàcego pó∏noc-
ny naro˝nik dzia∏ki nr 1383, a dalej w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim wzd∏u˝ granicy tej dzia∏ki, przez
punkt 5, wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 1384 do punktu 6 sta-
nowiàcego po∏udniowy naro˝nik dzia∏ki nr 1384.
Z punktu 6 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 1384 do punktu 7 b´-
dàcego zachodnim naro˝nikiem tej dzia∏ki i jednocze-
Ênie po∏udniowym naro˝nikiem dzia∏ki 71/5, stàd bie-
gnie do za∏amania w punkcie 8, gdzie skr´ca w kierun-
ku pó∏nocnym do punktu 9. Dalej granica biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 71/5 i zamyka si´
w punkcie wyjÊciowym, tj. w punkcie nr 1.

Rejon II

Obr´b Grzybów ark. mapy 1 (Rejon II sk∏ada si´ z rejo-
nów II a, II b, II c)

Rejon II a

Rejon II a stanowià dzia∏ki nr 1310/3, 1310/6, 1312
i 730/4 obr´bu Grzybów o pkt granicznych 1, 2, 8, 23, 24
i 11.

Granica rejonu biegnie od punktu 1 do punktu 2
wzd∏u˝ drogi krajowej Staszów—Kraków, przylegajà-
cej na tym odcinku do dzia∏ki nr 1310/3. Po∏udniowà
granic´ stanowi linia ∏amana od punktu 2 do punktu
8, przylegajàca do bocznicy kolejowej, stanowiàcej
dzia∏k´ nr 1313/11. Od punktu 8 granica biegnie w kie-
runku pó∏nocnym do punktu Nr 23. W pkt 23 granica
za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i biegnie do
pkt 24, gdzie skr´ca w kierunku pó∏nocnym i biegnie
do pkt 11. 

W tym punkcie za∏amuje si´ w kierunku wschod-
nim i biegnie do pkt wyjÊciowego 1.

Rejon II b

Rejon II b stanowià dzia∏ki nr 1313/2, 1313/3, 1313/6,
1313/7,1313/8, 1313/9, 1313/10, 1313/12 obr´bu Grzy-
bów o pkt granicznych 22, 20, 3, 4 i 21.

Granic´ rejonu stanowi linia ∏àczàca punkty 22 i 20
od strony pó∏nocnej graniczàca z dzia∏kà 1313/11, sta-
nowiàcà bocznic´ kolejowà. Od strony wschodniej gra-

nica biegnie od punktu 20 do punktu 3 wzd∏u˝ drogi
krajowej Staszów—Kraków. W punkcie 3 za∏amuje si´
i biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim do punk-
tu 4 i przylega do drogi Grzybów—Tucz´py. Zachodnià
granic´ stanowi linia ∏amana mi´dzy punktami 4, 21
i 22 — pokrywajàca si´ ze wschodnià granicà dzia∏ki
1314.

Rejon II c

Rejon II c stanowi dzia∏ka nr 1317/3 obr´bu Grzy-
bów o pkt granicznych 16, 17, 18, 19, które sà zarazem
punktami granicznymi tej dzia∏ki. Pó∏nocna granica tej
dzia∏ki przylega do drogi Grzybów—Tucz´py.

Rejon II d

Rejon II d stanowi dzia∏ka nr 1317/1 obr´bu Grzy-
bów o pkt granicznych 12, 13, 14, 15, które sà jednocze-
Ênie punktami granicznymi tej dzia∏ki.

Pó∏nocna granica tej dzia∏ki przylega do drogi Grzy-
bów—Tucz´py, a granica wschodnia do drogi Sta-
szów—Kraków.

Rejon III

Obr´b Rz´dów ark. mapy 2

Rejon III stanowià dzia∏ki nr: 339/3, 339/12 obr´bu
Rz´dów o pkt granicznych 8, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 7. Po-
∏udniowà granic´ stanowi linia ∏àczàca pkt 8, 14, 9,
przylegajàca bezpoÊrednio do terenów kolejowych
PKP. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku pó∏nocnym
do pkt 10 (strona zachodnia). Granic´ pó∏nocnà stano-
wi linia ∏amana przechodzàca przez pkt 10, 11.
W punkcie 11 granica za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie do pkt 12, gdzie skr´ca w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do pkt 13. Od pkt 13 do pkt 7
granica przylega bezpoÊrednio do drogi Grzybów—
Tucz´py. Stron´ wschodnià granicy wyznacza linia
mi´dzy pkt 7 i 8 , która jest równoczeÊnie granicà
dzia∏ki 339/12.

Rejon IV

Obr´b Rz´dów ark. mapy 2 i obr´b Dobrów ark. mapy 3

Rejon IV stanowià dzia∏ki nr 339/9, 339/10, 339/4 ob-
r´bu Rz´dów i dzia∏ki nr 149/3, 149/14, 149/15 obr´bu
Dobrów o pkt granicznych 1, 5 , 6 i 7.

Granica po∏udniowa biegnie wzd∏u˝ torowiska od
punktu 1 (Rz´dów) do punktu nr 5 (Dobrów) linià ∏ama-
nà. Stron´ wschodnià stanowi granica mi´dzy punkta-
mi nr 5 i nr 6 b´dàca równoczeÊnie granicà zachodnià
dzia∏ki 149/3.

Od punktu nr 6 granic´ pó∏nocnà stanowi linia ∏a-
mana, b´dàca naturalnà granicà pó∏nocnà dzia∏ek
149/3, 149/14, 149/15 (Dobrów), 339/9, 339/10, 339/4 ob-
r´b Rz´dów i koƒczy si´ w punkcie 7 (pó∏nocno-
-wschodni naro˝nik dzia∏ki 339/4).

Granic´ wschodnià stanowi linia ∏àczàca punk-
ty 7 i 1.
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Rejon V

Obr´b Dobrów ark. mapy 2 (Rejon V sk∏ada si´ z kom-
pleksów Va i Vb)

Rejon Va

Rejon V a stanowià dzia∏ki 121/44, 121/45, 121/46,
121/47, 121/48, 121/39, 121/40 , 121/42, 121/49 obr´bu
Dobrów o pkt granicznych 1, 15, 2, 3, 16, 4, 5, 6, 7 i 8.

Granica biegnie od punktu nr 1 linià ∏amanà
wzd∏u˝ po∏udniowo-zachodniej granicy dzia∏ek 121/42,
121/46, 121/45 (b´dàcej jednoczeÊnie granicà bocznicy
kolejowej) do punktu nr 15, który jest pó∏nocno-za-
chodnim naro˝nikiem dzia∏ki 121/49. Po za∏amaniu
w punkcie 15 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim do punktu 16 i dalej w kierunku wschod-
nim do punktu 4 le˝àcego przy drodze lokalnej, wzd∏u˝
której granica biegnie nast´pnie w kierunku po∏udnio-
wym do punktu 5. 

Tutaj granica skr´ca w kierunku zachodnim i bie-
gnie do punktu 6, gdzie po za∏amaniu skr´ca w kierun-
ku po∏udniowo-zachodnim i biegnie do punktu 7, skàd
linià ∏amanà biegnie do punktu 8 le˝àcego przy drodze
Grzybów—Tucz´py. Dalej biegnie wzd∏u˝ linii rozgrani-
czajàcej dzia∏k´ 121/42 z drogà Grzybów—Tucz´py do
punktu 1.

Rejon Vb

Rejon V b stanowià dzia∏ki nr 121/51, 121/9, 121/26,
121/52 o pkt granicznych 9, 14, 13, 12, 11 i 10.

Granica tego rejonu biegnie od punktu 9 linià ∏ama-
nà w kierunku pó∏nocno-wschodnim przez pkt 14 do
punktu 13.

W pkt 13 skr´ca w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim linià ∏amanà do pkt 12. 

W pkt 12 za∏amuje si´ i biegnie w kierunku po∏u-
dniowym do pkt 11, w którym skr´ca w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim do pkt 10. Z punktu 10 biegnie linià
prostà w kierunku pó∏nocno-zachodnim do pkt 9.

Rejon VI

Obr´b Po∏aniec arkusz mapy nr 6 i 10

Granica rejonu VI po∏o˝onego w obr´bie Po∏aniec
biegnie od punktu nr 1 po∏o˝onego przy drodze woje-
wódzkiej Po∏aniec—Staszów w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim wzd∏u˝ tej drogi do punktu nr 2. Nast´p-
nie granica skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie granicà dzia∏ki nr 4347 do punktu nr 3.
Z punktu nr 3 biegnie w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim do punktu nr 4, skàd po za∏amaniu w kie-
runku po∏udniowym biegnie do punktu nr 5 po∏o˝one-
go przy drodze wojewódzkiej Po∏aniec—Staszów. Na-
st´pnie granica linià ∏amanà biegnie w kierunku po∏u-
dniowo-zachodnim do punktu nr 6 po∏o˝onego przy
skrzy˝owaniu drogi wojewódzkiej Po∏aniec—Staszów
i drogi krajowej Kraków—Sandomierz. Dalej po za∏a-
maniu granica biegnie wzd∏u˝ drogi krajowej Kra-
ków—Sandomierz do punktu nr 7, a nast´pnie poprzez

punkty nr 8, 9 i 10 biegnie granicami dzia∏ek 4410
i 4411. Z punktu nr 10 granica biegnie w dalszym cià-
gu wzd∏u˝ drogi krajowej Kraków—Sandomierz do
punktu nr 11 i po za∏amaniu w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim linià ∏amanà granicami dzia∏ek 4402, 4356,
4341 do punktu nr 12 znajdujàcego si´ na granicy
dzia∏ki 4347. W punkcie tym granica skr´ca w kierunku
pó∏nocno-wschodnim do punktu nr 13, dalej w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do punktu nr 14, skàd po za-
∏amaniu biegnie w kierunku po∏udniowo-zachodnim
granicà dzia∏ki 4337 do punktu nr 1.

Podstrefa Radom

Powierzchnia podstrefy 61,5 ha

Rejon I

Obr´b II Go∏´biów, ark. mapy nr 7

Poczàwszy od punktu nr 1 zlokalizowanego w cz´-
Êci pó∏nocnej Rejonu granica biegnie wzd∏u˝ ogrodze-
nia zewn´trznego ZMSz ¸ucznik Sp. z o.o. w kierunku
po∏udniowo-wschodnim do punktu nr 2. Ta cz´Êç gra-
nicy zosta∏a okreÊlona jako linia biegnàca równolegle
do pasa drogowego ulicy Zubrzyckiego z jednej strony,
z drugiej zaÊ do budynku us∏ugowo-biurowego
o nr inw. 0014209. Od punktu nr 2 granica skr´ca pod
kàtem prostym w kierunku zachodnim na wysokoÊci
budynku o nr inw. 0019515 od strony po∏udniowo-
-wschodniej Êciany wymienionego obiektu (portiernia
z wagà samochodowà). Odcinek granicy zawarty mi´-
dzy punktami nr 2 i 3 biegnie równolegle do budynku
us∏ugowo-biurowego o nr inw. 0014208, stanowiàc
granic´ oddzielajàcà dzia∏k´ o nr ewid. 247/74 od dzia-
∏ek nr 247/43, 247/41 i 247/40. Z punktu nr 3 granica
biegnie w kierunku po∏udniowo-wschodnim do punk-
tu nr 4. Ta czeÊç granicy zosta∏a okreÊlona po zewn´trz-
nym obrysie obiektu o nr inw. 0011510 (parking rowe-
rowy) od jego pó∏nocno-wschodniej strony. W punkcie
nr 4 granica skr´ca w kierunku zachodnim do punktu
nr 5 na wysokoÊci zewn´trznej zabudowy parkingu ro-
werowego od jego po∏udniowo-wschodniej cz´Êci.
Z punktu nr 5 granic´ poprowadzono w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim w stron´ ulicy Kozienickiej wzd∏u˝
po∏udniowo-wschodniej linii zabudowy parkingu sa-
mochodowego do punktu nr 6. Dalej z punktu nr 6 gra-
nica biegnie do punktu nr 7 w kierunku wschodnim.
Nast´pnie z punktu nr 7 granica za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowym, stanowiàc jednoczeÊnie zachodnià
granic´ dzia∏ki ewid. nr 247/11, gdzie w punkcie nr 8 na-
st´puje zwrot w kierunku zachodnim, stanowiàc jedno-
czeÊnie pó∏nocno-zachodnià granic´ dzia∏ki ewid.
nr 247/12, a˝ do punktu nr 9. Ten odcinek granicy bie-
gnie wzd∏u˝ pasa terenu powy˝ej wymienionej dzia∏ki
przylegajàcej do ulicy Kozienickiej. W punkcie nr 9 gra-
nica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim do
punktu nr 10. W punkcie nr 10 granica skr´ca w kierun-
ku zachodnim do punktu nr 11; mi´dzy punktem nr 11
a punktem nr 12 granica pokrywa si´ z granicà oddzie-
lajàcà dzia∏ki ewid. nr 247/33, 118/2, 247/34, 247/36 od
dzia∏ek ewid. nr 247/32 i 247/35. Z punktu nr 12 do
punktu nr 13 granica pokrywa si´ od strony po∏udnio-
wej z granicà dzia∏ki ewid. nr 247/35. W punkcie nr 13
granica skr´ca w kierunku punktu nr 14, stanowiàc od-
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dzielenie dwóch dzia∏ek nr ewid. 247/39 (powierzchnia
Rejonu) i 247/20, na której zlokalizowany jest budynek
b´dàcy w u˝ytkowaniu S.C. Promocja. Z punktu nr 14
granica biegnie w kierunku pó∏nocno-zachodnim pro-
stopadle do hali produkcyjnej by∏ego Zak∏adu Maszyn
do Pisania FACIT o nr inw. 0010208, a˝ do punktu nr 15.
Ten odcinek granicy poprowadzony zosta∏ równolegle
do budynku us∏ug technicznych o nr inw. 0014205 by-
∏ego Zak∏adu Maszyn do Pisania FACIT zlokalizowane-
go na dzia∏ce nr ewid. 247/39 stanowiàcej cz´Êç Rejo-
nu. W punkcie nr 15 granica pod kàtem prostym za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim i biegnie równolegle
do hali produkcyjnej o nr inw. 0010208 wzd∏u˝ zabudo-
wy zewn´trznego ogrodzenia by∏ego Zak∏adu Maszyn
do Pisania FACIT od strony po∏udniowo-wschodniej, a˝
do punktu nr 16. W punkcie nr 16 na krótkim odcinku
granica za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim,
gdzie w punkcie nr 17 zmienia swój kierunek i biegnie
a˝ do punktu nr 18 równolegle do hali produkcyjnej
o nr inw. 0010208, stanowiàc od strony pó∏nocno-za-
chodniej granic´ dzia∏ek ewid. nr 247/37 i 247/22.
W punkcie nr 18 granica pod kàtem prostym zmienia
kierunek na pó∏nocno-wschodni, a˝ do punktu nr 19.
Dalej do punktu 20 granica przebiega w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim równolegle do hali produkcyjnej
o nr inw. 0010208 w pó∏nocno-zachodniej jej cz´Êci.
W punkcie nr 20 granica za∏amuje si´ do punktu nr 21
w kierunku pó∏nocnym, zmieniajàc swój kierunek
w stron´ pó∏nocno-wschodnià do punktu nr 22, gdzie
zmienia swój kierunek w stron´ pó∏nocno-zachodnià
do punktu nr 23. Z punktu nr 23 granica biegnie po pro-
stej prostopad∏ej w kierunku pó∏nocno-wschodnim do
granicy dzia∏ki ewid. nr 247/35, stykajàc si´ z nià pod
kàtem prostym w punkcie nr 24. Ten odcinek granicy
po∏o˝ony jest równolegle do Êciany pó∏nocno-zachod-
niej hali produkcyjnej o nr inw. 0010208 i po∏udniowo-
-wschodniej Êciany magazynu wyrobów hutniczych
po∏o˝onego na dzia∏ce ewid. nr 247/27. Z punktu nr 24
granica zmienia swój kierunek pod kàtem prostym
w stron´ pó∏nocno-zachodnià i biegnie po granicy od-
dzielajàcej dzia∏k´ ewid. nr 247/35 od dzia∏ki ewid. nr
247/27. Nast´pnie w punkcie nr 25 granica za∏amuje si´
do punktu nr 26 w kierunku pó∏nocno-wschodnim,
skàd pod kàtem prostym biegnie w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim do punktu nr 27. Ten odcinek granicy po-
krywa si´ z zachodnià granicà dzia∏ki ewid. nr 247/53.
W punkcie nr 27 granica za∏amuje si´ i biegnie w kie-
runku pó∏nocnym stanowiàc pó∏nocno-zachodnià gra-
nic´ dzia∏ek ewid. nr 247/52, 247/6, 53/4 i 247/4.
W punkcie nr 28 granica pokrywa si´ z pó∏nocnà grani-
cà dzia∏ki ewid. nr 247/4 i ∏àczy si´ z punktem nr 1, od
którego rozpocz´to opis.

Rejon II

Obr´b XIII Potkanów, arkusz mapy nr 111, 112

Poczàwszy od punktu nr 1 po∏o˝onego na styku
dzia∏ek ewid. nr 114, 115/8 i 78/1 granica biegnie pó∏-
nocnà stronà dzia∏ek ewid. nr 115/8 i 115/7 w kierunku
wschodnim do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica za-
∏amuje si´ i zmienia swój bieg w kierunku po∏udnio-
wym, wschodnià stronà dzia∏ki ewid. nr 115/7, do punk-
tu nr 3 po∏o˝onego na styku dzia∏ek ewid. nr 115/7 i 45/2.
Dalej granica za∏amuje si´ w kierunku wschodnim, do

punktu nr 4, biegnàc po∏udniowà stronà dzia∏ki ewid.
nr 45/2. Odcinek mi´dzy punktami nr 4 i 5 stanowi
wschodnià granic´ dzia∏ki ewid. nr 115/2 b´dàcej ro-
wem. Od punktu nr 5 granica biegnie wschodnià grani-
cà dzia∏ki ewid. nr 115/6 do punktu nr 6, a nast´pnie za-
∏amuje si´ w kierunku wschodnim do punktu nr 7. Od
tego miejsca zmienia swój kierunek na po∏udniowy
i biegnie do punktów nr 8 i 9. Granica mi´dzy punktami
nr 5—9 pokrywa si´ z granicà dzia∏ki ewid. nr 115/6.
W punkcie nr 9 granica za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim i biegnie po∏udniowà stronà dzia∏ek ewid. nr 115/6,
115/5, 119, 62/2 i 118 do punktu nr 10 znajdujàcego si´
na styku dzia∏ek ewid. nr 118 i 101/4. Z punktu nr 10 gra-
nica odchyla si´ ∏agodnym ∏ukiem w kierunku po∏u-
dniowym, biegnàc do punktu nr 11. Od tego punktu
granica odchyla si´ dalej w kierunku po∏udniowym, bie-
gnàc po∏udniowà granicà dzia∏ki ewid. nr 162 do punk-
tu nr 12. Punkt nr 12 znajduje si´ na styku dzia∏ek ewid.
nr 162 i 161. Dalej granica biegnie po∏udniowà stronà
dzia∏ki ewid. nr 161 do punktu nr 13, w którym za∏amu-
je si´ pod kàtem prostym w kierunku punktu nr 14.
W punkcie nr 14 granica za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie do punktu nr 15. Nast´pnie za∏a-
mujàc si´ pod kàtem prostym w kierunku pó∏nocnym,
biegnie do punktu nr 16. Punkt nr 16 po∏o˝ony jest na
styku dzia∏ek ewid. nr 161, 125/2, 78/11 i 78/10. Z tego
punktu granica biegnie w kierunku wschodnim do
punktu nr 17 i za∏amujàc si´ pod kàtem prostym, w kie-
runku pó∏nocnym, biegnie do punktu nr 18 po∏o˝onego
na styku dzia∏ek ewid. nr 163 i 161. Od punktu nr 18 gra-
nica biegnie zachodnià granicà dzia∏ki ewid. nr 163 do
punktu nr 19. W punkcie nr 19 granica za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 20. Na-
st´pnie za∏amuje si´ pod kàtem prostym i biegnie za-
chodnià granicà dzia∏ki ewid. nr 163 do punktu nr 21. Od
tego punktu biegnie ostatni odcinek granicy, zachodnià
granicà dzia∏ki ewid. nr 78/1, w kierunku pó∏nocnym do
punktu wyjÊciowego nr 1.

Rejon III

Obr´b XXII Wólka Klwatecka, arkusz mapy nr 239, 240

Poczàwszy od punktu nr 1 po∏o˝onego przy zachod-
niej kraw´dzi ulicy Ks. Jana Ziei (dzia∏ka ewid. nr 146)
granica biegnie do punktu nr 2 w kierunku pó∏nocnym
wzd∏u˝ zachodniej strony ulicy Ks. Jana Ziei graniczàcej
z dzia∏kami ewid. nr 116, 115, 114, 113, 133/2, 82, 81, 80
i 79. Z punktu nr 2 do punktu nr 3 granica biegnie w kie-
runku pólnocno-wschodnim. Punkt nr 3 po∏o˝ony jest
przy po∏udniowej stronie ulicy W∏adys∏awa Malawskie-
go (dzia∏ka ewid. nr 132). Od punktu nr 3 do punktu nr 4
granica biegnie w kierunku zachodnim po∏udniowà
stronà ulicy W∏adys∏awa Malawskiego. W punkcie nr 4
granica zmienia swój kierunek na po∏udniowo-zachodni
i biegnie do punktu nr 5 po∏o˝onego przy wschodniej
kraw´dzi ulicy Karola Adwentowicza (dzia∏ka ewid. nr
130). Od punktu nr 5 do punktu nr 6 granica biegnie pro-
stolinijnie wschodnià stronà ulicy Karola Adwentowicza
graniczàcà z dzia∏kami ewid. nr 132, 63, 62, 34, 33, 131,
32, 31, 1. W punkcie nr 6 granica zmienia swój kierunek
na pó∏nocno-wschodni i biegnie do punktu nr 7 po∏o˝o-
nego w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 1. Z punktu nr 7 granica
biegnie do punktu nr 8 w kierunku wschodnim po∏u-
dniowà stronà ulicy Aleksego Grobickiego (dzia∏ka
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ewid. nr 129) graniczàcà z dzia∏kami ewid. nr 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Z punktu nr 8 do punktu
nr 9 granica biegnie w kierunku po∏udniowo-wschod-
nim. Punkt nr 9 po∏o˝ony jest przy zachodniej kraw´dzi
ulicy Ks. Jana Ziei w naro˝niku dzia∏ki nr 15. Od punktu
nr 9 do punktu nr 10 granica biegnie w kierunku
wschodnim. Punkt nr 10 po∏o˝ony jest na styku ulicy Ks.
Jana Ziei (dzia∏ka ewid. nr 146) i ulicy Aleksego Grobic-
kiego (dzia∏ka ewid. nr 147/1). Od punktu nr 10 granica
biegnie do punktu nr 11 w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim. Punkt nr 11 po∏o˝ony jest przy po∏udniowej stronie
ulicy Aleksego Grobickiego (dzia∏ka ewid. nr 147/1). Od
punktu nr 11 do punktu nr 12 granica biegnie w kierun-
ku wschodnim po∏udniowà stronà ulicy Aleksandra
Grobickiego (dzia∏ki ewid. nr 147/1, 160/9 i 147/2) i przez
ulic´ Warszawskà (dzia∏ka ewid. nr 148) graniczàcymi
z dzia∏kami ewid. nr 1, 3, 4, 5, 6/1, 160/2, 7/1, 8, 9, 150, 41,
42/1, 42/3 i 42/2. W punkcie nr 12 granica zmienia swój
kierunek na po∏udniowo-wschodni i biegnie do punktu
nr 13 po∏o˝onego w odleg∏oÊci 11 m od zachodniej kra-
w´dzi ulicy Warszawskiej (dzia∏ka ewid. nr 148). Od
punktu nr 13 do punktu nr 14 granica biegnie prostoli-
nijnie w odleg∏oÊci 11 m od zachodniej kraw´dzi ulicy
Warszawskiej (dzia∏ka ewid. nr 148). W punkcie nr 14
granica zmienia swój kierunek na zachodni i biegnie do
punktu nr 15 po∏o˝onego w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 82/2.
Z punktu nr 15 do punktu nr 16 granica biegnie w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim wzd∏u˝ dzia∏ki ewid. nr 82/2
graniczàcej z ulicà W∏adys∏awa Malawskiego (dzia∏ka
ewid. nr 151/3). Z punktu nr 16 do punktu nr 17 granica
biegnie w kierunku zachodnim po∏udniowà stronà ulicy
W∏adys∏awa Malawskiego (dzia∏ka ewid. nr 151/3) grani-

czàcà z dzia∏kami ewid. nr 82/2, 82/3, 82/1 i 81/2. Z punk-
tu nr 17 po∏o˝onego w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 80 grani-
ca zmienia swój kierunek na po∏udniowy i biegnie do
punktu nr 18 wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 81/2 i 81/1. Z punk-
tu nr 18 do punktu nr 19 granica biegnie w kierunku za-
chodnim wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 80, 79, 152 i 70.
W punkcie nr 19 po∏o˝onym w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 70
granica zmienia swój kierunek na po∏udniowo-zachodni
i biegnie do punktu nr 20 wzd∏u˝ dzia∏ki ewid. nr 70.
Z punktu nr 20 granica zmienia kierunek na zachodni
i biegnie do punktu nr 21 wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 70, 71,
160/6, 72/1 i 73/1. Z punktu nr 21 do punktu nr 22 grani-
ca biegnie prostolinijnie w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝
dzia∏ek ewid. nr 73/1, 66/1, 151/2, 35/1, 26/1, 149/2 i 15/1.
Punkt nr 22 po∏o˝ony jest w naro˝u dzia∏ki ewid. nr 15/1.
Z punktu nr 22 do punktu nr 23 granica biegnie w kierun-
ku zachodnim wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 15/1, 16/1 i 17/1.
W punkcie nr 23 granica zmienia swój kierunek na po∏u-
dniowy i biegnie do punktu nr 24 prostolinijnie wzd∏u˝
dzia∏ek ewid. nr 18, 149/1, 24/1, 37/1, 151/1, 64/1, 75/1,
153/1 i 96/1. Z punktu nr 24 granica biegnie w kierunku
zachodnim do punktu nr 25 usytuowanego w naro˝u
dzia∏ki ewid. nr 102. W punkcie nr 25 granica zmienia po-
nownie swój kierunek na po∏udniowy i biegnie wzd∏u˝
dzia∏ki ewid. nr 102 do punktu nr 26. Z punktu nr 26 do
punktu nr 27 granica biegnie w kierunku zachodnim
wzd∏u˝ dzia∏ek ewid. nr 102 i 101. W punkcie nr 27 gra-
nica zmienia swój kierunek na pó∏nocno-zachodni i bie-
gnie do punktu nr 28 usytuowanego w naro˝u dzia∏ki
ewid. nr 101 przy wschodniej stronie ulicy Ks. Jana Ziei
(dzia∏ka ewid. nr 146). Z punktu nr 28 do punktu nr 1 gra-
nica biegnie w kierunku zachodnim ulicà Ks. Jana Ziei.


