
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r.

Poz. 722

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 maja 2014 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. z 2013 r. poz. 836 i 976) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 816,7878 ha, położone na terenach miast: Koszalin, Słupsk, Szczecinek, 
Ustka i Wałcz oraz gmin: Biesiekierz, Czarne, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Polanów, Słupsk i Tychowo.”;

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

a) w Podstrefie Koszalin skreśla się opisy granic i terenów Kompleksów: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12,

b) skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Tuchom,

c) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONO-
MICZNEJ dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Czarne w brzmieniu:
„Podstrefa Czarne
Obręb ewidencyjny nr 49, gmina Czarne
Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 13 od pkt 266, zlokalizowanego w jej północno-zachod-
nim narożniku, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 265 i 264 do pkt 6960. Tu załamuje się na północ-
ny wschód i biegnie do pkt 6979, w którym skręca na południowy wschód, i przez pkt: 7808, 6480 i 6473 docho-
dzi do pkt 6474. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt 6475 do pkt 6476, w którym skręca na południowy 
wschód, i dochodzi do pkt 6958. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 6956, w którym 
skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 6957. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 6955, 
w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 6981. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachod-
nim i biegnie przez pkt: 6951, 6950, 6949, 6952, 6953 i 6954 do pkt 6961/123. Stąd biegnie w kierunku północ-
no-zachodnim przez pkt 6961/122 do pkt 239, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie 
przez pkt: 238, 237, 236, 235, 250 i 249 do pkt 248. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie 
przez pkt: 247 i 246 do pkt 245. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 275, 274, 273, 272, 
271, 270, 269, 268 i 267 do pkt 266, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




