
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. 

Poz. 283 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 lutego 2015 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 2015 r. poz. 282) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 67 i 199) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1720,9069 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Łuków, 
Opatów, Pionki, Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Baranów 
Sandomierski, Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Nisko, 
Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Opatów, 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 w Kompleksie 1: 

– opis granic i terenu Obszaru 9 otrzymuje brzmienie: 

„Obszar  9  

Obręb ewidencyjny Nr 0005 – Nagnajów, ark. mapy 7 i nr 0011 – Machów, ark. mapy 21, 25 

Granica biegnie od pkt 011.011-290, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 154/80, w kierunku 
południowo-zachodnim wzdłuż granicy działek 154/80 i 500/31 przez pkt: 011.011-46 i 011.011-47 do 
pkt 011.005-329, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 
500/31 przez pkt: 011.005-2299, 011.005-2298, 011.005-2301, 011.005-2300, 011.005-328, 5-13 
i 011.005-327 do pkt 011.005-326. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy 
działki 500/31 przez pkt: 5-3527, 011.005-325 i 011.005-324 do pkt 011.005-3229. Stąd biegnie w kierunku 
północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 500/31 przez pkt 5-3522 do pkt 011.005-3230, w którym skręca 
na północny wschód, i biegnie wzdłuż ulicy Górniczej przez pkt: 011.005-3441, 011.005-3440, 
011.005-3439, 011.005-3432, 011.005-3429, 011.005-3428, 5-3545, 5-3544, 5-3543, 5-3542, 5-3541, 
5-3540, 011.005-3425, 011.005-3424 i 011.011-1600 do pkt 011.011-1599. Tu zmienia kierunek na wschod-
ni i biegnie wzdłuż granicy działki 154/79 przez pkt: 11-5176 i 11-5177 do pkt 011.011-5108, gdzie skręca 
na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 154/79 przez pkt 011.011-285 do pkt 011.011-286. 
Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 154/80 przez pkt 011.011-287 do 
pkt 011.011-288. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 154/80 w kierunku północnym do pkt 011.011-283, 
w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 011.011-290, od którego roz-
poczęto opis.”, 
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– na końcu dodaje się opisy granic i terenów Obszarów: 14 i 15 w brzmieniu: 

„Obszar  14  

Obręb ewidencyjny Nr 0002 – Chmielów, ark. mapy 9 

Granica biegnie od pkt 2-6164, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 14/191 w kierunku połu-
dniowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 14/191 przez pkt 2-8506 do pkt 2-421, gdzie zmienia kierunek na 
południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 14/191 i 14/189 przez pkt: 2-387, 2-5714, 2-386 
i 2-385 do pkt 2-384. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do pkt 2-483, w którym skręca na północ-
ny wschód, i biegnie do pkt 2-6166. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic dzia-
łek: 14/189 i 14/191 przez pkt: 2-6163 i 2-6165 do pkt 2-6164, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  15  

Obręb ewidencyjny Nr 0002 – Chmielów, ark. mapy 9 

Granica biegnie od pkt 2-5690, zlokalizowanego w najdalej wysuniętym na południe narożniku działki 5304, 
w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 1291 przez pkt: 2-7608, 2-7611, 2-7610, 2-7613, 
2-7612, 2-7622, 2-7621, 2-7620, 2-7619, 2-7618, 2-7617, 2-7616, 2-7623, 2-7387, 2-6300 i 2-5706 do 
pkt 2-1110. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 1291/1 do pkt 2-5704, w którym 
skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 2-5705 do pkt 2-5706. Stąd biegnie na pół-
nocny wschód wzdłuż granicy działki 14/167 przez pkt: 2-5717, 2-6291, 2-7505, 2-5718, 2-7504, 2-5719, 
2-7503, 2-7502 i 2-5720 do pkt 2-5497. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 
5305 do pkt 2-5498, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez pkt: 2-5499, 
2-5500 i 2-5501 do pkt 2-5507. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 
5305, 1147/1 i 5304 przez pkt: 2-5510, 2-5603, 2-5347, 2-5496, 2-5677, 2-5684, 2-5688 i 2-5689 do 
pkt 2-5690, od którego rozpoczęto opis.”, 

b) w Podstrefie Radom: 

– opis granic i terenu Kompleksu 9 otrzymuje brzmienie: 

„Kompleks 9 

Obszar  1  

Obręb ewidencyjny Nr 0130 – Jeżowa Wola, ark. mapy 82, 111 

Granica biegnie od pkt 528, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 158/2, w kierunku 
północnym wzdłuż granicy tej działki do pkt 1193, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż 
granic działek: 158/2 i 111/14 przez pkt 1190 do pkt 897. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy 
działki 111/14 przez pkt: 896, 895, 893 i 892 do pkt 894. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic dzia-
łek: 111/14 i 158/2 przez pkt 524 do pkt 528, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  2  

Obręb ewidencyjny Nr 0130 – Jeżowa Wola, ark. mapy 111, 112 

Granica biegnie od pkt 11100560, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 118, 
w kierunku północnym przez pkt 11100190 do pkt 11100596, w którym zmienia kierunek na zachodni, 
i przez pkt 11100286 dochodzi do pkt 11100182. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez 
pkt: 11100281 i 1110494 do pkt 11100495, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż 
granicy działki 101/4 przez pkt: 11100493, 11100491, 11100489, 11100487, 11100485, 11100483, 
11100481, 11100480, 11100499, 11100478, 11100476 i 11100473 do pkt 11100497. Stąd biegnie na zachód 
wzdłuż granic działek 162 i 161/2 przez pkt: 11100471, 11100287, 11100278 i 11200082 do pkt 11200077. 
Tu zmienia kierunek na południowy i dochodzi do pkt 11200281, w którym skręca na południowy zachód, 
i biegnie wzdłuż granic działek: 161/2 i 125/2 przez pkt 11200144 do pkt 11200282. Stąd biegnie w kierunku 
północno-zachodnim do pkt 11200283, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 11200272. 
Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 11200497, w którym załamuje się na zachód, 
i dochodzi do pkt 11200485. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 
125/2 do pkt 11200170, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 11200103. Tu zmienia kie-
runek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 11200027, w którym załamuje się w kierunku północno-
-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 125/2 przez pkt 11200498 do pkt 11200499. Stąd biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 161/2 do pkt 11200026, w którym zmienia kieru-
nek na północno-wschodni, i przez pkt 11200377 dochodzi do pkt 11200624. Tu skręca na północny zachód 
i biegnie do pkt 11200623, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do 
pkt 11200622. Stąd biegnie na południe do pkt 11200621, w którym skręca w kierunku północno-
-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 162, 101/4 i 118 przez pkt: 11200383, 11200385, 11200387, 
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11200389, 11200391, 1120393, 11100804, 11100459, 11100460, 11100461, 11100500, 11100554, 
11100555, 11100556, 11100557, 11100558 i 11100559 do pkt 11100560, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  3  

Obręb ewidencyjny Nr 0130 – Jeżowa Wola, ark. mapy 113 

Granica biegnie od pkt 11300011, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 56/4, 
w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 56/4 przez pkt 11200010 do pkt 11300082. Stąd 
biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek: 56/4 i 104 przez pkt: 11300083, 11300205, 
11300098 i 11300099 do pkt 11300100. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy 
działki 105 przez pkt 11300192 do pkt 11300210, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż 
granic działek: 105 i 108/2 przez pkt: 11300214, 11300201 do pkt 11300202. Stąd biegnie na południowy 
wschód do pkt 11300129, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 
108/2 przez pkt 11300130 do pkt 11300131. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt: 11300132, 
11300133, 11300134, 11300135 i 11300136 do pkt 11300137, w którym załamuje się w kierunku południo-
wo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 80/1 przez pkt: 11300059, 11300138, 11300139, 
11300140 do pkt 11300141. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 11300219, 
w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 80/1, 105, 104 przez pkt: 11300085, 
11300086, 11300109 do pkt 11300030. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 
104 przez pkt 11300107 do pkt 11300029, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie 
wzdłuż granic działek: 66 i 56/4 przez pkt 11300028 do pkt 11300011, od którego rozpoczęto opis. 

Wewnątrz obszaru znajdują się działki 103 i 108/1, które nie wchodzą w obszar strefy.”, 

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 11 w brzmieniu: 

„Kompleks 11 

Obręb ewidencyjny Nr 0290 – Nowa Wola Gołębiowska, ark. mapy 221 

Granica biegnie od pkt 22104202, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 9/159, 
w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 9/178 przez pkt 22104201 do pkt 22104200. Tu 
zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 22104232, w którym skręca w kierunku połu-
dniowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 22100360. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 22100358, 
w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 9/188 
i 9/106 przez pkt: 22100359, 22100364 do pkt 22100414. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim 
i dochodzi do pkt 22104233, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 
9/180 do pkt 22104237. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 9/180 przez 
pkt: 22100440 i 22100415 do pkt 22100419, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie 
wzdłuż granicy działek: 9/180, 9/106, 9/188 i 9/178 przez pkt: 22100420, 22100421 i 22100007 do 
pkt 22100006. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 9/178 przez 
pkt: 22100005 i 22100004 do pkt 22100132, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż 
granicy działki 9/178 przez pkt: 22100131, 22100130 i 22104130 do pkt 1. Stąd biegnie na północny zachód 
przez obszar działki 9/178 przez pkt 22100338 do pkt 22104202, od którego rozpoczęto opis.”, 

c) w Podstrefie Jasło w Kompleksie 1 na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru 6 w brzmieniu: 

„Obszar  6  

Obręb ewidencyjny Nr 0023 – Warzyce, ark. mapy 66 

Granica biegnie od pkt 13164, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3221/4, w kierunku 
północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 13163, 13162, 13161, 13160, 13159, 13158, 13157, 
13156, 13155, 13154, 13153, 13152, 13151, 13150, 13149, 13148, 13147, 13146, 13145, 13144, 13143, 13142, 
13141, 13140, 13139, 13138, 13137, 13136, 13135, 13134, 13133 i 13132 do pkt 13131. Tu zmienia kierunek na 
północno-wschodni i biegnie granicą działki 3221/4 przez pkt: 3305 i 3306 do pkt 3307, gdzie załamuje się 
w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 246. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez 
pkt: 247 i 275 do pkt 274, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 3001. Tu skręca 
w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3001 i 3221/4 przez pkt: 273, 272, 271, 
270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261 i 3311 do pkt 3314. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż 
granicy działki 3221/4 przez pkt: 3313, 3312, 3310, 3309 i 3308 do pkt 13164, od którego rozpoczęto opis.”. 

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 




