
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 stycznia 2015 r. 

Poz. 166 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 13 stycznia 2015 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 późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1659) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 899,3694 ha, położone na terenach miast: Darłowo, Koszalin, Lę-
bork, Słupsk, Szczecinek, Ustka i Wałcz oraz gmin: Biesiekierz, Czarne, Debrzno, Kalisz Pomorski, Karlino, Pola-
nów, Słupsk i Tychowo.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STRE-
FY EKONOMICZNEJ: 

a) w Podstrefie Koszalin na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 22 i 23 w brzmieniu: 

„Kompleks 22 

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Koszalin 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 25/8 od pkt 9580, zlokalizowanego w północno-
-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 16187. Tu załamuje się w kierunku 
południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 78160. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt 86569 do 
pkt 78159. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 9580, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 23 

Obręb ewidencyjny 24, miasto Koszalin 

Granica biegnie od pkt 31313, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 26/7, w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 26/7 przez pkt: 31314, 31315, 31316 i 31317 do pkt 86392. Tu 
załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 26/7 przez pkt 86391 do 
pkt 86390. W pkt 86390 załamuje się na wschód i biegnie przez pkt: 86402, 86401, 86400, 86389 i 86399 do 
pkt 86388, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 26/7. Stąd biegnie w kierunku połu-
dniowo-zachodnim przez pkt: 31131, 31132, 31133, 31134, 31135 i 31136 do pkt 31244, zlokalizowanego na 
styku działek nr: 26/7, 36/2 i 39. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 36/2 do pkt 31272. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 31271 do pkt 31270, zlo-
kalizowanego w północnym narożniku działki nr 36/2. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie 
wzdłuż granic działek nr: 36/2, 63/3, 34/32, 34/33, 34/11, 34/20 i 33/1 przez pkt: 31269, 31268, 83061, 6061, 
777 i 31267 do pkt 31266. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 33/1 
i 33/2 przez pkt 55584 do pkt 31260. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt: 31261 i 31262 do 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 746, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, 

z 2014 r. poz. 1854 oraz z 2015 r. poz. 143. 
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pkt 31175, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 26/7. Stąd biegnie w kierunku północno-
-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 26/7 przez pkt: 73440, 31177, 73439, 31178, 31179, 73438, 73437, 31180, 
73436, 31181, 31182, 51207, 31183, 31184, 31185, 51206, 31186 i 51205 do pkt 31187. Tu załamuje się na po-
łudniowy zachód i biegnie do pkt 82829, zlokalizowanego w najdalej na zachód wysuniętym narożniku działki 
nr 26/7. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 26/7 przez pkt 2169 do pkt 2168. 
Stąd biegnie na północ do pkt 2167, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt 26626. Tu skręca w kierunku 
północno-zachodnim i biegnie przez pkt 26625 do pkt 31313, od którego rozpoczęto opis.”, 

b) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SŁUPSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONO-
MICZNEJ dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Darłowo i Lębork w brzmieniu: 

„Podstrefa Darłowo  

Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny nr 5, miasto Darłowo 

Granica biegnie od pkt 808, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 17/4, w kierunku 
południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 17/4 przez pkt 807 do pkt 806, gdzie skręca w kierunku pół-
nocno-zachodnim, i biegnie przez pkt: 863, 801, 798, 797 i 792 do pkt 791. Stąd biegnie w kierunku północno-
-wschodnim do pkt 276, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt 277. Tu załamuje się w kierunku połu-
dniowo-zachodnim i biegnie do pkt 790, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do pkt 789. Stąd 
biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż rowu melioracyjnego przez pkt 534 do pkt 298, w którym 
skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 297, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż gra-
nic działek nr: 21/26 i 21/18 przez pkt: 535 i 788 do pkt 787. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do 
pkt 295, skąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 294, w którym skręca na południowy zachód, 
i dochodzi do pkt 784. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 783, zlokalizowanego 
w północno-zachodnim narożniku działki nr 21/18. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 123, 
w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt 714. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż 
granicy działki nr 1/25 przez pkt: 715, 716 i 717 do pkt 718. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż nabrze-
ża rzeki Wieprzy przez pkt: 712, 711, 710, 709, 708, 707, 494, 495, 496 i 503 do pkt 492. Tu skręca w kierunku 
południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/2 do pkt 502, w którym skręca w kierunku połu-
dniowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 1/5 dochodzi do pkt 119. Stąd biegnie w kierunku południowo-
-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1/5, 1/4 i 1/3 przez pkt: 501 i 500 do pkt 120, w którym skręca na połu-
dniowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 21/26 przez pkt 487 do pkt 485. Tu załamuje się w kierunku 
południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 21/26 do pkt 483, w którym skręca na południowy wschód, 
i biegnie przez pkt: 497 i 481 do pkt 808, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 11, miasto Darłowo 

Obszar  1  

Granica biegnie od pkt 1558, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 84/37, w kierunku północno-
-wschodnim przez pkt 1231 do pkt 844, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 84/11. Tu załamu-
je się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 84/11 do pkt 1233. Stąd biegnie 
w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 84/11 i 84/37 przez pkt 1232 do pkt 1559. Tu za-
łamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 84/37 do pkt 1558, od którego 
rozpoczęto opis. 

Obszar  2  

Granica biegnie od pkt 1560, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 84/41, w kierunku północno-
-wschodnim do pkt 1236. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 84/41 przez pkt 1237 do pkt 1677. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 
84/57 i 84/42 przez pkt 846 do pkt 1585. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 84/42 do pkt 1562. Stąd biegnie wzdłuż granic działek nr: 84/42 i 84/41 przez pkt 1561 do pkt 1560, od które-
go rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Obręb ewidencyjny nr 11, miasto Darłowo 

Granica biegnie od pkt 1564, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 84/47, w kierunku północno-
-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 84/47, 84/48 i 84/49 przez pkt: 1576 i 1577 do pkt 1578. Tu załamuje się 
na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 84/49 przez pkt 1370 do pkt 1369, zlokalizowanego 
we wschodnim narożniku działki nr 84/49. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż ulicy Przemysłowej przez 
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pkt: 1575 i 1574 do pkt 1573. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 84/47 do pkt 1565, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku tej działki. Stąd biegnie w kierunku 
północno-zachodnim do pkt 1564, od którego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Lębork 

Obręb ewidencyjny nr 14, miasto Lębork 

Kompleks 1 

Granica biegnie od pkt 142348, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 282/11, 
w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 282/11 i 282/13 przez pkt 142349 do pkt 141936. 
Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 282/13 i dochodzi do pkt 141935. Tu skręca na południe i biegnie do 
pkt 141904, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 282/13. Stąd biegnie w kierunku 
południowo-zachodnim przez pkt 141905 do pkt 142336. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim 
i biegnie wzdłuż granicy działki nr 282/13 do pkt 142338. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic 
działek nr: 282/13 i 282/11 przez pkt 142346 do pkt 142337. Tu załamuje się w kierunku południowo-
-wschodnim i biegnie do pkt 142335, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 282/11. 
Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 282/11 i 282/10 przez pkt: 141906 
i 142347 do pkt 141907. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 282/10 do 
pkt 141952. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 282/10 do pkt 142339. Tu 
skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 282/10 i 282/11 przez pkt: 142340, 142341, 142342, 
1423343, 142344 i 142345 do pkt 142348, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Granica biegnie od pkt 141909, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 299/1, w kierunku północ-
no-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 299/1 do pkt 142330. Tu załamuje się w kierunku południowo-
-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 299/1 do pkt 142327, zlokalizowanego we wschodnim narożni-
ku tej działki. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 299/8 i 299/7 przez 
pkt 142326 do pkt 142325. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 142320 do 
pkt 142324, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 299/4. Stąd biegnie w kierunku północno-
-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 299/4 przez pkt 141911 do pkt 141912. Tu skręca na południowy wschód 
i biegnie do pkt 141983, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 299/4. Stąd biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 299/4, 299/5 i 299/6 przez pkt: 142319, 141982 
i 142321 do pkt 141980. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 141971, położonego w południowo-wschodnim 
narożniku działki nr 299/6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 299/6, 
299/7 i 299/8 przez pkt: 142323, 141970, 142329, 141969 do pkt 141953, zlokalizowanego w południowym na-
rożniku działki nr 299/8. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 299/8 i 299/1 przez 
pkt: 142328, 140394, 140395, 140396, 140397, 140398 i 140399 do pkt 141948. Stąd biegnie na północ do 
pkt 141909, od którego rozpoczęto opis.”. 

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 




