
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2012 r.

Poz. 360

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej 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 słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej 
(Dz. U. Nr 232, poz. 1557) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 824,3522 ha, położone na terenach miast: Koszalin, Słupsk, Szcze-
cinek, Ustka i Wałcz oraz gmin: Biesiekierz, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Słupsk, Tychowo 
i Żukowo.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY 
EKONOMICZNEJ:

a) w Podstrefie Koszalin dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 18, 19, 20 i 21 w brzmieniu:

„Kompleks 18

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 83576, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/50, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 25/12 do pkt 83578. Tu załamuje się w kierunku połu-
dniowo-zachodnim i biegnie do pkt 83579. W pkt 83579 skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 83580. 
Od pkt 83580 biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 83581, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie 
do pkt 78214. Od pkt 78214, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/37, biegnie w kierun-
ku południowo-wschodnim do pkt 78172, zlokalizowa nego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/37. 
Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 25/19 do pkt 78173, gdzie 
skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 26688. Od pkt 26688 biegnie na północny zachód wzdłuż wschodniej 
granicy działki nr 44/2 (droga) przez pkt: 26687, 78215, 26686 i 26598 do pkt 26575. Tu skręca na północ i biegnie 
wzdłuż wschodniej granicy działki nr 25/48 do pkt 83577, gdzie załamuje się na północny wschód, i biegnie do 
pkt 83576, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 19

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 80640, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 31/15, wzdłuż połu-
dniowej granicy działki nr 31/10, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 86646. Tu załamuje się na południowy 
zachód i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 31/21 przez pkt: 86617 i 86616 do pkt 86615. Od pkt 86615 
biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 31/5 przez pkt 86641 do pkt 83553, gdzie załamuje się w kie-
runku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Hipolita Cegielskiego przez 
pkt: 86640 i 83552 do pkt 80640, od którego rozpoczęto opis. 
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Kompleks 20

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 86611, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 31/18, wzdłuż połu-
dniowych granic działek nr: 31/14 i 32/4, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 86610 i 16227 do pkt 16226. 
Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 31/20 do 
pkt 83591, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 83590. Od pkt 83590 biegnie na południowy zachód 
wzdłuż zachodniej granicy działki nr 31/5 do pkt 83589. Od pkt 83589 biegnie na zachód wzdłuż południowej grani-
cy działki nr 31/19 do pkt 86614, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do   pkt  86613, zlokalizowanego w po-
łudniowo-zachodnim narożniku działki nr 31/19. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 
nr 31/21 przez pkt 86618 do pkt 86612, gdzie załamuje się na północny wschód, i biegnie do pkt 86611, od którego 
rozpoczęto opis.

Kompleks 21 
Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin

Granica biegnie od pkt 83557, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/19, wzdłuż torów 
kolejowych, w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 26484, 26485, 26486, 26487, 26488, 26489, 26490, 26491, 
26492, 26493, 26494, 26495, 26496 i 26497 do pkt 26498. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez pkt: 26499, 
26500 i 26501 do pkt 26502, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/19. Od pkt 26502 bieg-
nie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 712/1, 712/2 i 712/3 przez 
pkt: 26503, 26504, 26505, 26506, 59811, 26507, 26508, 26509 i 16207 do pkt 16208, zlokalizowanego w północno-
-wschodnim narożniku działki nr 25/29. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy 
działki nr 1/19 przez pkt: 83545, 84136 i 84135 do pkt 83563. Od pkt 83563 biegnie na północny zachód wzdłuż 
wschodniej granicy działki nr 1/16 przez pkt: 84134 i 83562 do pkt 83561, gdzie skręca na południowy zachód, 
i biegnie do pkt 83560. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 83559, zlokalizowanego w północno-
-zachodnim narożniku działki nr 1/16. W pkt 83559 załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż zachodniej 
granicy działki nr 1/16 przez pkt 84133 do pkt 83558. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie 
wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/17 do pkt 83557, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Wałcz dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 4, 5, 6, 7 i 8 w brzmieniu:

„Kompleks 4
Granica biegnie od pkt 03105, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5659/1, w kierunku 
wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 5659/1 do pkt 0351, zlokalizowanego w północno-wschodnim na-
rożniku działki nr 5659/1. Tu załamuje się na południe i biegnie przez pkt: 03176 i 03177 do pkt 03193, zlokalizowa-
nego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5659/2. Od pkt 03193 biegnie na zachód do pkt 03192, gdzie 
załamuje się na południe, i biegnie do pkt 03195. Tu załamuje się w  kierunku wschodnim i biegnie do pkt 03194, 
zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5659/4. Od pkt 03194 biegnie na południe przez 
pkt 03196 do pkt 03197, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5659/4. Tu skręca na za-
chód i biegnie przez pkt 03198 do pkt 03199, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5659/3. 
Od pkt 03199 biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5659/3, 5659/2 i 5659/1 przez pkt: 03102, 
03190 i 03189 do pkt 03105, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5
Granica biegnie od pkt 03181, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5659/8, w kierunku 
północno-wschodnim do pkt 03182. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 
5659/8, 5659/15 i 5659/16 przez pkt: 03183 i 03168 do pkt 03169. Od pkt 03169 biegnie w kierunku południowo-
-wschodnim do pkt 03170, zlokalizowa nego w północno-wschodnim narożniku działki nr  5659/16. Tu skręca na 
południe i biegnie przez pkt: 03171 i 03172 do pkt  03173, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku 
działki nr 5659/18. Od pkt 03173 biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 5659/18, 5659/17 
i 5659/9 przez pkt: 03174, 03188 i 03187 do  pkt 03186, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku dział-
ki nr 5659/9. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5659/9 i 5659/8 przez 
pkt 03185 do pkt 03181, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 6
Granica biegnie od pkt 03150, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5659/6, w kierunku 
wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 5659/6, 5659/11, 5659/12 i 5659/13 przez pkt: 03104, 03151, 
03152, 03153 i 03103 do pkt 03154. Tu załamuje się na południe i biegnie do pkt 03155, gdzie skręca na wschód, 
i biegnie do pkt 03156, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5659/13. Od pkt 03156 bieg-
nie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5659/14 przez pkt 03157 do pkt 03158. Od pkt 03158 biegnie 
na wschód przez pkt 03159 do pkt 05752, gdzie załamuje się na południe, i biegnie do pkt 05753. Od pkt 05753 
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biegnie na wschód do pkt 05754, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5660/3, gdzie zała-
muje się na południe, i biegnie do pkt 05758, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 
nr 5660/3. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 5660/3, 
5659/20 i 5659/19 przez pkt: 03160, 03161 i 03165 do pkt 03164, zlokalizowanego w południowo-zachodnim na-
rożniku działki nr 5659/19. Od pkt 03164 biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5659/19 i 5659/13 
przez pkt 03163 do pkt 03167. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 5659/12, 
5659/11 i 5659/6 przez pkt: 03166, 03180 i 03179 do pkt 03178, zlokalizowanego w południowo-zachodnim naroż-
niku działki nr 5659/6. Od pkt 03178 biegnie na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5659/5 do pkt 03150, 
od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7
Granica biegnie od pkt 03201, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5658/2, w kierunku 
wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 5658/2, 5658/3, 5658/4, 5658/5 i 5658/6 przez pkt: 03202, 03207, 
03206, 03211, 03212 i 03216 do pkt 03217, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5658/6. 
Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 5658/6 i 5658/12 przez pkt 03218 do pkt 03219. 
Od pkt 03219 biegnie na wschód do pkt 03221, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 
nr 5658/9. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5658/7 przez pkt: 03222, 03223 
i 03224 do pkt 03225, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5658/9. Od pkt 03225 biegnie na 
wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 5658/9 przez pkt: 03226, 03227, 03228 i 03229 do pkt 03230, gdzie 
skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5658/10 przez pkt 03231 do pkt 03232. Tu zała-
muje się na południowy zachód i biegnie do pkt 03233, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie 
wzdłuż południowych granic działek nr: 5658/11, 5658/12, 5658/4, 5658/3 i 5658/2 przez pkt: 03126, 03125, 03220, 
03124, 03123, 03215, 03122, 03121, 03205, 03204, 03120 i 03119 do pkt 03234, zlokalizowanego w południowo-
-zachodnim narożniku działki nr 5658/2. Od pkt 03234 biegnie na północ wzdłuż wschodniej granicy działki 
nr 5658/1 przez pkt 03200 do pkt 03201, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8
Granica biegnie od pkt 03208, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 47/5, w kierunku 
wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 47/6 przez pkt 03209 do pkt 03210. Tu załamuje się na południe 
i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 48/1 przez pkt: 03115 i 03114 do pkt  03113, zlokalizowanego w po-
łudniowo-wschodnim narożniku działki nr 47/5. Od pkt 03113 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 03149, 
gdzie skręca na północ, i biegnie do pkt 03208, od którego rozpoczęto opis.”, 

c) skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Rogoźno,

d)  na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZ-
NEJ dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Karlinko, Kalisz Pomorski, Laski Koszalińskie, Polanów, Tychowo, 
Ustka, Wieszyno i Słupsk-Westerplatte w brzmieniu:

„Podstrefa Karlinko
Obręb ewidencyjny nr 0007 – Daszewo, gmina Karlino

Granica biegnie od pkt 27540, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 628/33, w kierunku 
wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 628/33 przez pkt: 27541, 27542, 27543, 27544 i 27545 do pkt 27546. 
Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 27547 i 27548 do pkt 27550. Tu skręca na 
południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 629/1 przez pkt: 9637, 9635, 9633 i 9632 do 
pkt 9502, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 9588. Od pkt 9588 biegnie w kierunku południowym wzdłuż za-
chodnich granic działek nr: 628/16 i 628/19 przez pkt 346 do pkt 345. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż połu-
dniowych granic działek nr: 628/19 i 628/20 do pkt 330, gdzie załamuje się na południowy wschód, i biegnie przez 
pkt: 320, 304, 285, 280, 269, 255 i 242 do pkt 231. W pkt 231 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż południo-
wej granicy działki nr 628/28 przez pkt 201 do pkt 9587, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, 
i biegnie do pkt 9700. Od pkt 9700 biegnie na południowy wschód przez pkt: 9698, 9699, 9701, 9586 i 9667 do 
pkt 9720, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 9718. Od pkt 9718 biegnie w kierunku 
północno-zachodnim do pkt 9717, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 9714, gdzie skręca na połu-
dniowy wschód, i biegnie do pkt 9715. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 
nr 628/32 przez pkt: 9716 i 9719 do pkt 9721. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez 
pkt: 9629 i 9628 do  pkt  9742, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 628/33. Od pkt 9742 
biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 9740 i 9739 do pkt 9738. Tu załamuje się na północny zachód 
i biegnie przez pkt: 9737, 9736 i 9735 do pkt 139, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 
nr 621/1. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 626/8 przez pkt 138 do pkt 132. 
Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez pkt: 137, 149, 9523, 9516, 9515, 9514, 9513, 9512 i 9511 do 
pkt 9594. Od pkt 9594 biegnie na północny zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 626/7 do pkt 9549, gdzie 
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skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 9547. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie 
przez pkt 9546 do pkt 9545, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 9544. Tu załamuje się na 
północny zachód i biegnie do pkt 9543, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 9542. Od pkt 9542 bieg-
nie w kierunku południowym przez pkt 9548 do pkt 9552, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie do 
pkt 9551. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 9550, gdzie skręca na południowy za-
chód, i biegnie do pkt 9593, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 626/4. Od pkt 9593 bieg-
nie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 9592, 9591 i 9590 do pkt 9589. Tu załamuje się na południowy 
zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 626/9 przez pkt: 9510 i 9509 do pkt 9595, gdzie skręca 
w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 626/5 i 528/3 przez pkt: 9596, 9597, 9598 
i 9599 do pkt 9600. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 528/3 do 
pkt 9564. Od pkt 9564 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 527/1 w kierunku północno-zachodnim przez 
pkt: 9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570 i 9571 do pkt 9572. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż zachodniej 
granicy działki nr 626/9 przez pkt 9573 do pkt 9574, gdzie skręca w   kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż 
południowej granicy działki nr 628/33 przez pkt: 9561, 9562 i 9563 do pkt 9504, zlokalizowanego w południowo-
-zachodnim narożniku działki nr 628/33. Od pkt 9504 biegnie na północny wschód wzdłuż wschodnich granic dzia-
łek nr: 628/5, 628/4 i 628/3 przez pkt: 9505, 9522, 9532, 9537, 9538, 9539, 9506, 9507 i 9503 do pkt 9645. Tu zała-
muje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 309 przez pkt: 9644 i 9643 do 
pkt 27540, od którego rozpoczęto opis. 
Podstrefa Kalisz Pomorski
Obręb ewidencyjny nr 11, miasto Kalisz Pomorski
Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 21 od pkt 5, w kierunku północno-wschodnim do pkt 7. Tu 
załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 9, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie do pkt 305. Od 
pkt 305 biegnie na południowy wschód do pkt 306, w którym załamuje się w kierunku południowym, i przez pkt: 191, 
194 i 197 dochodzi do pkt 199. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 169, 168, 167, 
166, 165 i 164 do pkt 163. Od pkt 163 biegnie na północny wschód przez pkt 24 do pkt 5, od którego rozpoczęto opis.
Podstrefa Laski Koszalińskie
Obręb ewidencyjny Laski Koszalińskie, gmina Biesiekierz
Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 56 od pkt 531, w kierunku południowo-wschodnim przez 
pkt: 272, 109 i 20 do pkt 42. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt 17295 do pkt 17293, gdzie 
skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 17296 i 17297 do pkt 17298. Tu załamuje się na pół-
nocny zachód i biegnie do pkt 10, w którym skręca na zachód, i przez pkt 353 dochodzi do pkt 552. Od pkt 552 
biegnie na północny wschód przez pkt 543 do pkt 531, od którego rozpoczęto opis. 
Podstrefa Polanów
Kompleks 1
Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Polanów
Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 14 od pkt 167, w kierunku południowo-wschodnim przez 
pkt: 166 i 165 do pkt 163. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 162, gdzie skręca na południowy 
wschód, i dochodzi do pkt 160. Od pkt 160 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 156 do pkt 152, gdzie 
załamuje się na południowy zachód, i biegnie do pkt 154. W pkt 154 skręca na północny zachód i biegnie przez 
pkt: 155, 158, 159, 161 i 164 do pkt 168, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 167, od którego 
rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 0003, miasto Polanów 
Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2 od pkt 425, w kierunku południowo-wschodnim przez 
pkt 1008 do pkt 984. Tu skręca na południowy zachód i biegnie linią łamaną przez pkt: 1022, 1040, 1044, 1077, 1100 
i 1109 do pkt 426. Od pkt 426 biegnie na północny zachód przez pkt: 427 i 429 do pkt 431. Tu załamuje się na pół-
nocny wschód i biegnie przez pkt: 430 i 428 do pkt 425, od którego rozpoczęto opis. 
Podstrefa Tychowo
Obręb ewidencyjny nr 0001, miasto Tychowo
Granica biegnie od pkt 62, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 555/6, w kierunku pół-
nocno-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 555/5 do pkt 63. Tu załamuje się w kierunku północno-za-
chodnim i biegnie do pkt 64, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 555/6. Od pkt 64 bieg-
nie na północny wschód wzdłuż zachodnich granic działek nr: 555/6, 555/7, 555/8 i 555/9 przez pkt: 68, 65 i 59 do 
pkt 58. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 555/9 do pkt 60. W pkt 60 
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załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 555/10 do pkt 61. Od 
pkt 61 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 70, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż 
zachodnich granic działek nr: 555/11, 555/12 i 555/13 przez pkt: 73 i 72 do pkt 4342. Od pkt 4342 biegnie wzdłuż 
wschodnich granic działek nr: 555/8, 555/7 i 555/6 przez pkt: 4394, 66, 4468 i 67 do pkt 4548, zlokalizowanego 
w południowo-wschodnim narożniku działki nr 555/6. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż połu-
dniowej granicy działki nr 555/6 przez pkt 4574 do pkt 4623. Od pkt 4623 biegnie na północny zachód do pkt 62, od 
którego rozpoczęto opis.
Podstrefa Ustka 
Obręb ewidencyjny Ustka, miasto Ustka
Granica biegnie od pkt 515, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2633, w kierunku pół-
nocno-wschodnim przez pkt: 15097 i 15098 do pkt 15070. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez 
pkt 15069 do pkt 15068, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie do pkt 9700. W pkt 9700 załamuje się 
w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 9698. Od pkt 9698 biegnie  w  kierunku północno-wschodnim 
do pkt 15056, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2628. Od pkt 2628 biegnie linią łamaną 
w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 2626 (droga) przez pkt: 15055, 15054 i 15053 do 
pkt 15052. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego ulicy 
Darłowskiej przez pkt: 420 i 421 do pkt 422. Od pkt 422 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez 
pkt: 12185/1156, 423, 424, 425, 426/23, 12186/1158, 12187/1159, 427/24, 428/25 i 429 do pkt  430. W pkt 430, 
zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2633, załamuje się na północny wschód i biegnie 
do pkt 515, od którego rozpoczęto opis.
Podstrefa Wieszyno
Obręb ewidencyjny Wieszyno, gmina Słupsk
Granica biegnie od pkt 912, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 54/19, w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki drogowej nr 119 przez pkt: 904, 905, 906, 907, 908 i 909 
do pkt 2186. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 2185, 2184 i 2183 do pkt 2182. Tu skręca 
na południowy zachód i biegnie przez pkt: 2181 i 2180 do pkt 2179. Od pkt 2179 biegnie na południowy wschód 
przez pkt: 933, 932 i 931 do pkt 930. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt 929 do 
pkt 928. Od pkt 928 biegnie na południowy wschód przez pkt: 926, 927, 925, 924, 923, 922 i 921 do pkt 920. Tu za-
łamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 919 do pkt 918, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie 
przez pkt 917 do pkt 916. W pkt 916 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 911, 910 i 915 do 
pkt 914. Tu skręca na południe i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 913 do pkt 912, od którego 
rozpoczęto opis.
Podstrefa Słupsk-Westerplatte
Obręb ewidencyjny 16, miasto Słupsk
Granica biegnie od pkt 42, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 33/1, w kierunku za-
chodnim do pkt 11. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 32/2 (droga) 
przez pkt: 51, 50, 49, 48, 47, 46 i 45 do pkt 44. Tu skręca na północny zachód i biegnie do pkt 65, zlokalizowanego 
w południowo-zachodnim narożniku działki nr 26/2. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż wschodniej 
granicy działki nr 8 (droga) przez pkt: 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72 do pkt 96. Od  pkt  96 biegnie w kierunku południo-
wo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 6 przez pkt 130 do pkt 74. Od pkt 74 biegnie linią łamaną na 
południe wzdłuż północnej granicy działki nr 26/2 przez pkt: 75, 76, 77, 78 i 79 do pkt 80. Tu skręca na północny 
wschód i biegnie do pkt 81, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt 82 do pkt 83, zlokalizowa-
nego w północno-wschodnim narożniku działki nr 26/2. Od pkt 83 biegnie w kierunku południowo-zachodnim 
wzdłuż zachodniej granicy działki nr 23/1 przez pkt 84 do pkt 85. Od pkt 85 biegnie na południowy wschód wzdłuż 
południowej granicy działki nr 23/1 do pkt 86. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż 
zachodnich granic działek nr: 26/4, 36/2 i 33/2, stanowiących obwodnicę miasta Słupska, przez pkt: 87, 88, 23, 22, 
21, 20, 19, 18 i 43 do pkt 42, od którego rozpoczęto opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




