
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. 

Poz. 505 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 marca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej 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 warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1057,3826 ha, położone na terenach miast: Bartoszyce, Ciechanów, 
Elbląg, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mława, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostrołęka, 
Ostróda, Płońsk oraz gmin: Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Ciechanów, Dobre Miasto, Iłowo-Osada, Kurzętnik, 
Morąg, Nidzica, Olecko, Olsztynek, Orzysz, Pasłęk, Piecki, Pisz, Pomiechówek, Szczytno, Wielbark i Zakroczym.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ: 

a) w Podstrefie Elbląg dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu: 

„Kompleks 4 

Obręb ewidencyjny nr 32 m. Elbląg 

Granica biegnie od punktu 32001478, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 204/4, 
położonego na granicy pasa drogowego ul. Żuławskiej wzdłuż granicy tej działki, w kierunku południowym 
przez punkt 32001479 do punktu 32001480. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granic działek  
nr: 209/3 i 206/4 przez punkty: 32001357, 32001356 do punktu 32000384, z którego biegnie w kierunku północ-
no-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 206/4 przez punkty: 32000379, 32000380 do punktu 32000375. Stąd 
biegnie na północny zachód granicą działki nr 206/4 przez punkt 32000374 do punktu 32101793, w którym skrę-
ca na wschód, i dochodzi do punktu 32101792. Tu skręca na północ i granicą tej samej działki dochodzi do 
punktu 32101791, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 206/4 przez 
punkty: 32000869, 32001123, 32001124, O.286101_1.65943, O.286101_1.65515, O.286101_1.10628 
i 32001582 do punktu 32001581. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki nr 206/4 przez punkt 
32001580 do punktu 32001579, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 32001578. Tu załamuje się 
w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działki nr 206/4 do punktu 32001577, w którym skręca na 
zachód, i dochodzi do punktu 32000746. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki 
nr 208 przez punkty: 32001600 i 32001599 do punktu 32001591, w którym skręca na południowy zachód, 
i granicą działki nr 208 dochodzi do punktu 32001590. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 209/7 przez punkty: 32001345, 32001344, 32001343, 32001342, 32001341, 
32001340, 32001339, 32001338, 32001337, 32001336 i 32001335 do punktu 32001775. Stąd biegnie na połu-
dniowy zachód wzdłuż granicy działki nr 209/7 do punktu 32001774, w którym załamuje się na północny za-
chód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 209/7, 209/3 i 204/4 przez punkty: 32001773, 32001772, 32001771, 
32001750, 32001749, 32001770 i 32001778 do punktu 32001769. Tu skręca na północny wschód i biegnie gra-
nicą działki nr 204/4 przez punkty: 32001768, 32000392 do punktu 32001478, od którego rozpoczęto opis.”, 
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b) opis granic i terenu Podstrefy Morąg otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Morąg  

Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny Kruszewnia 

Granica biegnie od punktu 375b, stanowiącego północny narożnik działki nr 75/13, w kierunku południowym do 
punktu 2820. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty: 2819, 2817 i 2822 wzdłuż gra-
nicy między działkami nr: 73/21, 73/22, 73/2 i 67 do punktu 2812, w którym załamuje się w kierunku południowo-
-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działkami nr: 66/1 i 84/1 przez punkty: 1607 i 618 do punktu 1606. Stąd 
biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt 174 znajdujący się u zbiegu działek nr: 83/2, 83/1 i 73/26 do 
punktu 2814. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 1003, w którym zmienia kierunek 
na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia przez punkty: 2821 i 1004 do punktu 1792. Tu skręca 
na wschód i biegnie granicą administracyjną miasta Morąg do punktu 375b, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 1 m. Morąg 

Granica biegnie od punktu 1-1461, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 259/11, w kierunku 
wschodnim wzdłuż granicy działki nr 259/11 przez punkty: 1-1462, 1-1485, 1-1500, 1-1499, 1-1498, 1-1497, 
1-1496, 1-1495, 1-1494, 1-1493 do punktu 1-1492. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż grani-
cy działki nr 259/11 przez punkty: 1-1491, 1-1490, 1-1489, 1-1488, 1-1487 do punktu 1-1486. Stąd biegnie na 
południowy wschód i dochodzi do punktu 1-1472, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż 
granicy działki nr 259/11 do punktu 1-1471. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 259/11 przez punkt 1-876 do punktu 1-877. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 259/11 przez 
punkt 1-878 do punktu 1-879, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 259/11 przez punkty: 1-880, 1-881, 1-882, 1-883, 1-884, 1-885, 1-886, 1-887, 1-888 do punktu 1-889. 
Tu skręca na północny wschód i biegnie do punktu 1-890, w którym załamuje się w kierunku południowo-
-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 259/11 przez punkty: 1-891, 1-892, 1-893 do punktu 1-894. 
Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 1-895, położonego na granicy działek nr: 259/11 
i 260/10, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 260/10 do punktu 1-896. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu 1-897, w którym załamuje się 
na południe, i wzdłuż granicy działki nr 260/10 dochodzi do punktu 1-4298. Stąd biegnie na północny zachód 
wzdłuż granic działek nr: 260/10 i 259/11 przez punkty: 1-4299, 1-4346 do punktu 1-4347, w którym skręca na 
zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 259/11 przez punkt 1-4348 do punktu 1-4349. Tu skręca na połu-
dniowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 259/11 do punktu 1-4345, z którego biegnie w kierunku za-
chodnim wzdłuż granicy działki nr 259/11 przez punkty: 1-1203, 1-1202 do punktu 1-1201, położonego na gra-
nicy działek nr: 259/11 i 260/12. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 260/12 do punktu 1-4350, 
w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 260/12 przez punkty: 1-4351, 1-4352, 
1-4353 do punktu 1-3749. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 260/12 
i 259/11 przez punkty: 1-1196, 1-1195, 1-1194, 1-1378, 1-1377, 1-1376, 1-1375, 1-1374, 1-1373 do punktu 
1-1372, położonego na granicy działek nr: 259/11 i 258/6. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy 
działki nr 258/6 do punktu 1-1459, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 258/6 przez 
punkt 1-4099 do punktu 1-1460. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż ul. Mazurskiej do punktu 1-1369, 
położonego na granicy działek nr: 258/6 i 259/11. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 
nr 259/11 do punktu 1-1461, od którego rozpoczęto opis.”, 

c) w Podstrefie Nowe Miasto Lubawskie opisy granic i terenów Kompleksów 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie 

Granica biegnie od punktu 10-497, stanowiącego najbardziej wysunięty na północ narożnik działki nr 125/2, 
w kierunku południowym wzdłuż granicy tej działki przez punkt 10-94 do punktu 10-95. Tu załamuje się 
w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 12 przez punkt O-94506 do punktu  
O-94508. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 12 do punktu 10-98, w którym załamuje 
się na północny zachód, i przez punkt 10-371 dochodzi do punktu 10-493. Tu załamuje się na południe i biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 14/6 do punktu 10-492, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 
10-491. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 14/6 do punktu 10-372, w którym skręca na połu-
dniowy zachód, i granicą tej samej działki dochodzi do punktu 10-373. Tu skręca na południe i nadal biegnie 
wzdłuż granicy działki 14/6 do punktu 10-9, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż 
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ul. Makuszyńskiego do punktu 10-121. Stąd biegnie na północ przez punkt 10-83 do punktu 10-494, w którym 
załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 125/2 i 125/3 przez punkty: 
10-495, 10-496 do punktu 10-279. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 122/3 do punktu 
10-392, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 122/3 przez punkt 10-391 do punk-
tu 10-431. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 122/3 do punktu 10-429, 
w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki nr 125/2 dochodzi do punktu 10-499. Tu skręca na północ-
ny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 125/2 przez punkt 10-498 do punktu 10-497, od którego rozpoczę-
to opis. 

Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 10 m. Nowe Miasto Lubawskie 

Granica biegnie od punktu 10-467, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21/2, w kierunku połu-
dniowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 21/2 i 38/2 przez punkty: 10-439, 10-438, 10-437, 10-436 
i 10-435 do punktu 10-137, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 38/2 przez punkty: 10-135, 10-134, 10-133 i 10-132 do punktu 10-131. Stąd biegnie na południe do punktu 
10-139, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 38/2 przez punkty: 10-169, 10-164, 10-161, 10-160 do punktu 10-159. Tu skręca na zachód i biegnie przez te-
ren działki nr 21/2 do punktu 10-468. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 21/2 do punktu 10-467, 
od którego rozpoczęto opis.”, 

d) w Podstrefie Olsztynek opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie: 

„Kompleks 1 

Granica biegnie od punktu 3-517, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 27/6, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim wzdłuż ul. Zielonej (działka nr 22) przez punkty: 3-303 i 3-302 do punktu 3-301, 
w którym skręca na południe, i biegnie do punktu 3-686. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do 
punktu 3-687, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 28/6 do punktu 3-665. Tu 
skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 28/2 do punktu 3-666, w którym skręca na po-
łudniowy wschód, i dochodzi do punktu 3-668. Stąd biegnie na północ do punktu 3-300, w którym załamuje 
się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 59/2 i 59/3 przez punkty: 3-299, 3-555, 3-298, 
3-297, 3-296, 3-295 i 3-294 do punktu 3-293. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 59/3 przez punkty: 3-376, 3-532 i 3-375 do punktu 3-374. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż 
granicy działki nr 59/3 przez punkty: 3-373 i 3-372 do punktu 3-371. Tu skręca na południowy zachód 
i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/4, do punktu 3-399, w którym załamuje się na północny zachód, 
i biegnie wzdłuż granic działek nr: 29/4, 30 i 29/3 przez punkty: 3-400, 3-404 i 3-405 do punktu 3-406. Tu 
skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 29/4 przez punkt 3-458 do punktu 3-360. Stąd 
biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 29/4 do punktu 3-361. Tu skręca na północ i biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 29/4 do punktu 3-362, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż 
granicy działki nr 27/4 przez punkty: 3-700 i 3-695 do punktu 3-516. Tu skręca na północny zachód i biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 27/6 do punktu 3-515, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 
3-517, od którego rozpoczęto opis.”, 

e) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Pomiechówek w brzmieniu: 

„Podstrefa Po miechówek  

Obręb ewidencyjny nr 15 Nowy Modlin 

Kompleks 1 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 6/104 od punktu 15-1167, stanowiącego jej północno-
-wschodni narożnik, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 15-1168, 15-089 do punktu 15-090. Stąd 
biegnie na zachód do punktu 15-091, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 
15-70. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkty: 15-71, 15-72, 15-73 do punktu 15-74. Stąd biegnie 
w kierunku północno-wschodnim przez punkt 15-1055 do punktu 15-1070, w którym załamuje się na wschód, 
i dochodzi do punktu 15-1169. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 15-1184, z którego bieg- 
nie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 15-1185, 15-1186, 15-1187, 15-1188, 15-1189, 15-1190, 
15-1191 i 15-1192 do punktu 15-1193, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punk-
ty: 15-1194, 15-1195, 15-1196, 15-1197 i 15-1198 do punktu 15-1167, od którego rozpoczęto opis. 
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Kompleks 2 

Granica biegnie od punktu 15-130, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 316/12, w kierunku 
wschodnim do punktu 15-124, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 
15-138. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu 15-139, w którym skręca w kierunku północno-
-wschodnim, i dochodzi do punktu 15-140. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek  
nr: 316/12 i 316/13 przez punkt 15-1157 do punktu 15-141. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic 
działek nr: 316/13 i 316/12 przez punkty: 15-131, 15-1158 do punktu 15-130, od którego rozpoczęto opis.”. 

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz 




