
           
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. 

Poz. 1019 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 lipca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej 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 wałbrzyskiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1055 i 1235 oraz z 2016 r. poz. 959) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 3502,1624 ha, położone na terenach miast: Bielawa, Bolesławiec, 
Dzierżoniów, Grodków, Jawor, Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, 
Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Dąbrowa, Długołęka, 
Dobromierz, Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Książ Wielko-
polski, Lewin Brzeski, Męcinka, Namysłów, Niemodlin, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Otmuchów, Praszka, Prudnik, 
Rawicz, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Świebodzin, Twardogóra, Wądroże 
Wielkie, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie i Żarów.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK na końcu dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Dobromierz 
i Wądroże Wielkie w brzmieniu: 

„Podstrefa Dobro mierz  

Obręb ewidencyjny nr 0004 Dobromierz, karta mapy 2, gmina Dobromierz 

Kompleks 1 

Granica biegnie od punktu nr z10283, położonego u zbiegu granic działek nr: 323/1, 323/2, 310/3 i 310/1, w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 323/2, 311/2 i 324/3 przez punkty nr: z17140, z17139, z17138, 
G333, z17133, z17132 do punktu nr z17086. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż 
granicy działki nr 324/3 przez punkty nr: z17085, z17084, z17004, z17003, z17002, z17001 i z10343 do punktu 
nr z10342, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 324/3 przez punkty nr: 
z10341, z10340, z10339, z10259, z10275, z10335 i z10334 do punktu nr z10333. Stąd biegnie na północny zachód 
wzdłuż granicy działki nr 324/3 przez punkt nr z10332 do punktu nr z10288, w którym załamuje się w kierunku po-
łudniowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr z10287, położonego u zbiegu granic działek nr: 323/2, 323/1, 311/2 
i 311/1. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 323/2 przez punkt nr z10286 do punktu nr z10285. 
Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 323/2 przez punkt nr z10284 do punktu nr z10283, od którego roz-
poczęto opis. 

Kompleks 2 

Granica biegnie od punktu nr 1604, położonego u zbiegu granic działek nr: 326/9, 326/31, 313/3 i 313/1, w kierunku 
południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 326/31 przez punkty nr: 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 
1611, 1612, 1613 i 1426 do punktu nr 1375. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 1376, w którym 
skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 326/31 przez punkt nr 1377 do punktu nr 1378. 
Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy tej samej działki do punktu nr 1379, w którym skręca na południo-
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wy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 326/19 i 326/21 przez punkty nr: 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1405, 
z10356, z10355 i z10354 do punktu nr z10353. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 326/21 przez punkty nr: z10344, z17008, z17007, z17006, z17005 i z17075 do punktu nr z17076. Stąd bieg- 
nie na północny wschód nadal wzdłuż granicy działki nr 326/21 przez punkty nr: z17077, z17078, z17079, z17080, 
z17081, z17082, z17083, z17034, z17033 i z17032 do punktu nr 1636. Tu załamuje się w kierunku południowo- 
-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 326/19 przez punkty nr: 1635, 1634 i 1633 do punktu nr 1726, poło-
żonego u zbiegu granic działek nr: 326/19, 326/30 i 326/31. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż 
granicy działki nr 326/31 do punktu nr 1725, położonego u zbiegu granic działek nr: 313/3, 326/30 i 326/31. Tu za-
łamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 326/31 przez punkty nr: 1602 
i 1603 do punktu nr 1604, od którego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Wądroże Wielkie  

Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny nr 0012 Postolice, karta mapy 1, gmina Wądroże Wielkie 

Granica biegnie od punktu nr 635, położonego u zbiegu granic działek nr: 244, 87 i 50/4, w kierunku południowo- 
-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 244, 250 i 246 przez punkty nr: 636 i 638 do punktu nr 1008, płożonego we 
wschodnim narożniku działki nr 246. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek 
nr: 246, 251 i 245 przez punkty nr: 1005, 728, 729, 1003 i 70 do punktu nr 1000, położonego w południowym naroż-
niku działki nr 245. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 245, 60 i 243 przez punkty nr: 731, 
730 i 716 do punktu nr 715, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 243. Tu skręca w kierunku 
północnym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 243, 251, 246, 250 i 244 przez punkty nr: 725, 724, 723, 722, 721, 
720, 719, 718, 717 i 630 do punktu nr 635, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 0004 Budziszów Wielki, karta mapy 1, gmina Wądroże Wielkie 

Obszar  1  

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2/9 od punktu nr 9107, położonego w południowo-zachodnim 
narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim przez kolejne punkty nr: 9108–9132 do punktu nr 9133. Tu 
skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 9134, w którym załamuje się na północ, i dochodzi 
do punktu nr 9135. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty nr: 9136 i 3408 do punktu nr 9262. Tu skręca na 
południowy wschód i biegnie przez punkty nr: 9261, 9260, 9259, 9258, 9257, 9256, 9255, 9254, 9253 do punktu 
nr 9252. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 863, w którym skręca na północny zachód, 
i biegnie przez punkty nr: 861, 859, 858 i 856 do punktu nr 9107, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  2  

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2/17 od punktu nr 9385, położonego u zbiegu granic działek 
nr: 2/10, 2/12 i 2/17, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 9265 i 9264 do punktu nr 9263. Tu skręca 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3407, 3, 3406, 3405, 3404, 3403, 9394 i 3402 do punktu 
nr 3401, położonego w północno-wschodnim narożniku tej działki. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim 
do punktu nr 9386, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki. Tu skręca w kierunku południowo- 
-zachodnim i biegnie do punktu nr 9384, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 9385, od któ-
rego rozpoczęto opis. 

Obszar  3  

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2/18 od punktu nr 9272, położonego u zbiegu granic działek 
nr: 2/8, 2/10 i 114/3, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 9271, w którym skręca na północny wschód, 
i dochodzi do punktu nr 9270. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty nr: 9269, 9268 i 9267 do punktu 
nr 9382. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 9383 i 9389 do punktu nr 9388. Stąd 
biegnie na południowy wschód przez punkty nr: 896, 893, 892, 890, 5579 i 887 do punktu nr 9392. Tu skręca na po-
łudniowy zachód i dochodzi do punktu nr 9393, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie 
przez punkty nr: 5580, 870, 867 i 865 do punktu nr 9272, od którego rozpoczęto opis.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




