
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r.

Poz. 917

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej 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 tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicz-
nej (Dz. U. Nr 232, poz. 1560, z 2010 r. Nr 73, poz. 468 oraz z 2011 r. Nr 27, poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1632,3147 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Łuków, 
Pionki, Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Gorzyce, Horodło, 
Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto 
nad Pilicą, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, 
Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów i Wyszków.”;

2)  w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN:

a) w Podstrefie Tarnobrzeg dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu: 
„Kompleks 4
Obręb ewidencyjny nr 0010 – Zakrzów, ark. mapy: 11, 16 
Obszar 1
Granica biegnie od pkt 10-72, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 406/28, w kierunku pół-
nocnym przez pkt: 10-1229, 10-1227, 10-3117, 10-276, 10-275, 10-274, 10-273, 10-272, 10-271, 10-270, 10-10272, 
10-10274, 10-10273, 10-10271, 10-10275 do pkt 10-4249 wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich oraz granic działek: 
406/21, 406/18, 406/26, 406/25, 406/24 i 406/23. W pkt 10-4249 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie 
przez pkt: 10-4258 i 10-4265 do pkt 10-4264, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie do pkt 10- 
-4267. Z pkt 10-4267 biegnie na północny wschód wzdłuż północnej granicy działki 406/29 przez pkt: 10-4951, 10- 
-4952, 10-4953, 10-4954, 10-4955, 10-4956 do pkt 10-4957, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, 
i biegnie do pkt 10-4962. W pkt 10-4962 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 10-342745, 
10-342705, 10-342704, 10-342703, 10-342702 do pkt 10-342701, a następnie skręca w kierunku południowo- 
-wschodnim i biegnie przez pkt 10-342700 do pkt 10-342699, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, 
i biegnie do pkt 10-342693. W pkt 10-342693 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 10-342694, 10- 
-342695, 10-342696, 10-342697, 10-342698 do pkt 10-72, od którego rozpoczęto opis.
Obszar 2
Granica biegnie od pkt 10-342733, zlokalizowanego na południowej granicy działki 783/1, w kierunku północnym 
przez pkt: 10-342734, 10-342735, 10-342736, 10-342737, 10-342738, 10-342739, 10-342740, 10-342741, 10- 
-342742, 10-342743, 10-342744 do pkt 10-342706, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie 
przez pkt 10-342746 do pkt 10-342707. W pkt 10-342707 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt:  
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10-342708, 10-342709, 10-342710, 10-342711, 10-342712, 10-342713, 10-342714, 10-342715, 10-342716 do 
pkt 10-342717, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 
783/1 przez pkt: 7-8429, 7-8430, 10-342718, 7-8431, 7-8432 do pkt 10-342719. W pkt 10-342719 skręca w kierunku 
zachodnim i biegnie przez pkt: 10-342720, 10-342721, 10-342722, 10-342723, 10-342724, 10-342725, 10-342726, 
10-342727, 10-342728, 10-342729, 10-342730, 10-342731, 10-342732 do pkt 10-342733, od którego rozpoczęto 
opis.”,

b) w Podstrefie Nowa Dęba skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 2, 

c) w Podstrefie Jasło w Kompleksie 3 skreśla się opis granic i terenu Obszaru 4,

d) opis granic i terenu Podstrefy Łuków otrzymuje brzmienie:
„Podstrefa Łuków
Kompleks 1
Obręb ewidencyjny Łazy, ark. mapy 1
Granica biegnie od pkt 17-1370, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 632/4, w kierunku 
północnym wzdłuż zachodnich granic działek: 632/4, 632/7, 632/10 i 632/9 do pkt 17-1278. Tu skręca w kierunku 
wschodnim i dochodzi do pkt 17-1630, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 
632/15, 632/7 i 632/17 do pkt 0-6548. Tu skręca na zachód i przez pkt 17-1371 dochodzi do pkt 17-1370, od którego 
rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Obręb ewidencyjny nr 0003 – Łuków, ark. mapy 80
Obszar 1
Granica biegnie od pkt 3-35174 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1256/14 w kierunku 
północno-wschodnim zachodnią granicą działki 1256/14 przez pkt: 3-35248, 3-35326, 3-35247, 3-35325 do 
pkt 3-35246, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 3-35209, 3-35207, 3-35205, 3-35203 
do pkt 3-58637. W pkt 3-58637 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 3-58640, 3-58641 do 
pkt 3-35229 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1256/14. Z pkt 3-35229 biegnie w kie-
runku zachodnim przez pkt: 3-35440, 3-35228, 3-35227, 3-35226, 3-35244 do pkt 3-35354, a następnie skręca na 
północ i biegnie do pkt 3-35177. W pkt 3-35177 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt 3-35430 do 
pkt 3-35174, od którego rozpoczęto opis.
Obszar 2
Granica biegnie od pkt 3-58643 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1256/16 w kierunku 
północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy działki 1256/16 przez pkt: 3-58642, 3-58639 do pkt 3-58638, w któ-
rym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez pkt: 3-35199, 3-35197, 3-35195, 3-35193, 3-35191 do 
pkt 3-35224. W pkt 3-35224 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt: 3-35217, 3-35223 do pkt 3-35216 
zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1258/3. Z pkt 3-35216 biegnie w kierunku wschodnim 
wzdłuż północnej granicy działki 1258/3 przez pkt 3-35215 do pkt 3-35214, a następnie załamuje się w kierunku 
południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 3-35221, 3-35222, 3-35211 do pkt 3-35190. Z pkt 3-35190 biegnie 
w kierunku zachodnim do pkt 3-35189, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt 3-35187 do 
pkt 3-35225. W pkt 3-35225 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 3-35351, 3-35241, 
3-35352, 3-35353 wzdłuż południowej granicy działki 1256/16 do pkt 3-58643, od którego rozpoczęto opis.”,

e)  na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKO-
NOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Mińsk Mazowiecki w brzmieniu:
„Podstrefa Mińsk Mazowiecki
Obręb ewidencyjny nr 0001 Mińsk Mazowiecki, ark. mapy: 273.224.0914, 273.224.0923, 273.224.0932, 
273.224.0941
Granica biegnie od pkt 1.40878, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2614/38, w kierunku 
południowo-wschodnim do pkt 1.40879, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do 
pkt 1.40889. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 1.40890, w którym skręca w kierunku 
południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 1.28393. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie 
wzdłuż granic działek: 2614/38, 2614/25 i 2614/14 przez pkt: 1.28392, 1.20918, 1.20919 do pkt 1.37131. 
W pkt 1.37131 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 1.37132, w którym załamuje 
się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 2614/27 przez pkt 1.37133 do pkt 1.37134. 
Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 1.20914, 1.20913, 1.20912 do pkt 1.20922. W pkt 
1.20922 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 1.20915, a następnie zmienia kierunek na północny 
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i dochodzi do pkt 1.38905. W pkt 1.38905 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 
2614/38 do pkt 1.38904, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 1.38903. 
Z pkt 1.38903 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 1.38902, w którym skręca w kierunku południo-
wym, i biegnie do pkt 1.40881. W pkt 1.40881 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do 
pkt 1.40880, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do pkt 1.24808. W pkt 1.24808 skręca w kie-
runku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 1.27232 i 1.27233 do pkt 1.27234, gdzie skręca w kierunku pół-
nocno-zachodnim, i biegnie przez pkt: 1.27235, 1.27236 do pkt 1.27237. Następnie zmienia kierunek na północno-
-wschodni i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 2680/1 i 2614/38 przez pkt: 1.27238, 1.27239, 1.27314, 
1.27240 do pkt 1.40878, od którego rozpoczęto opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




