
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. 

Poz. 2240 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej 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 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicz-
nej (Dz. U. z 2016 r. poz. 173) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1643,1187 ha, położone na terenach miast: Chełm, Częstochowa, Dę-
bica, Gorlice, Jarosław, Krasnystaw, Kraśnik, Krosno, Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Łańcut, Mielec, Mię-
dzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość oraz gmin: Brzozów, Dębica, Głogów Mało-
polski, Jedlicze, Kolbuszowa, Leżajsk, Łańcut, Ostrów, Radymno, Rejowiec Fabryczny, Ropczyce, Sędziszów Mało-
polski, Strzyżów, Trzebownisko i Zagórz.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONO-
MICZNEJ EURO-PARK MIELEC: 

a) w Podstrefie Dębica na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 5 w brzmieniu: 

„Kompleks 5 

Obręb ewidencyjny 0014 Zawada 

Obszar  1  

Granica biegnie po granicy działki 14/7 od pkt nr 14-8005, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 14/8, 595 
i 14/7, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 0-41972, 0-41971, 0-41970, 0-41969 i 0-41968 do pkt 
nr 0-41967. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 0-41966, 0-41965, 0-41964, 
0-41063 i 0-41962 do pkt nr 0-41961, w którym załamuje się na północny wschód i, biegnąc przez pkt 
nr 0-41960, dochodzi do pkt nr 0-41959. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 14-2299, 14-2294, 
14-2293, 14-2288, 14-2278 i 0-41951 do pkt nr 14-1729 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 14/7. 
Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt nr 14-1728, zlokalizowanego w południowo-zachodnim naroż-
niku działki 14/7, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt nr 14-8005, od 
którego rozpoczęto opis. 

Obszar  2  

Granica biegnie po granicy działki 14/20 od pkt nr 14-376, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 14/18, 14/8 
i 14/20, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 14-8003, 14-374 i 14-8002 do pkt nr 14-8001. Tu skręca 
w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 14-8006 do pkt nr 14-7978, w którym załamuje się na 
południe, i dochodzi do pkt nr 14-7977. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 14-7976, 14-385, 
14-384 i 14-7974 do pkt nr 14-382, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 14/16, 14/18 i 14/20. Tu skręca 
w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 14-378, 14-380 i 14-377 do pkt nr 14-376, od którego 
rozpoczęto opis. 
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Obszar  3  

Granica biegnie od pkt nr 0-42, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 858/1, 25/13 i 25/16, w kierunku pół-
nocno-wschodnim wzdłuż granic działek: 25/16, 25/9 i 25/10 przez pkt nr: 14-7970, 14-7971, 14-7972, 14-7958 
i 14-7957 do pkt nr 14-7956. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 
25/10 i 25/12 przez pkt nr: 14-7955, 14-7954, 14-3391 i 14-3375 do pkt nr 14-7961, w którym załamuje się na 
południowy zachód i, biegnąc przez pkt nr: 14-7960, 14-3261, 14-1748, 14-7962, 14-7963, 14-1635 i 14-1634, 
dochodzi do pkt nr 0-3. W pkt nr 0-3, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 889, 25/16 i 25/15 skręca 
w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 25/16 przez pkt nr: 0-42159, 0-42158, 
0-42157, 0-42156, 0-42155, 0-42154, 0-42153, 0-42152, 0-42151, 0-42150 i 0-42149 do pkt nr 0-42, od którego 
rozpoczęto opis. 

Obszar  4  

Granica biegnie po granicy działki 25/14 od pkt nr 14-7967, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 889, 25/13 
i 25/14, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 14-3903. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim 
i biegnie przez pkt nr 14-4007 do pkt nr 14-4164, w którym załamuje się na południowy zachód i, biegnąc przez 
pkt nr 14-4206, 14-4235, 14-4277 i 14-4354, dochodzi do pkt nr 0-42166. Stąd biegnie w kierunku północno-
-zachodnim przez pkt nr: 0-42165, 0-42164, 0-42163, 0-42162 i 0-42161 do pkt nr 14-7967, od którego rozpo-
częto opis.”, 

b) opis granic i terenu Podstrefy Lubaczów otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Lubaczów 

Obręb ewidencyjny Lubaczów 

Kompleks 1 

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4616/4, w kierunku 
północno-wschodnim do pkt nr 2 północno-zachodnią granicą działek 4616/4 i 4616/9. Z pkt nr 2 biegnie w kie-
runku północno-wschodnim przez pkt nr 3, 4, 5 i 6 do pkt nr 7 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 4616/9, 
4616/10 i 4472. W pkt nr 7 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 8 do pkt nr 9 zloka-
lizowanego w północnym narożniku działki 4621. W pkt nr 9 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie 
południową granicą działek: 4620 i 4619 do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku północno-zachodnim 
i biegnie wzdłuż granicy działki 4634/1 do pkt nr 11. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 4619, 
4634/1 i 4616/4 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12. Tu skręca w kierunku połu-
dniowo-wschodnim i biegnie wschodnią granicą działki 4616/4 przez pkt nr 13 do pkt nr 14. W pkt nr 14 stano-
wiącym południowo-wschodni narożnik działki 4616/4 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 
4616/4 przez pkt nr: 15 i 16 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Granica biegnie od pkt nr 17, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3200/6, w kierunku 
północnym do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działek 
3200/6 i 3217/6 do pkt nr 19. W pkt nr 19 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 3217/6 
skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku zachodnim i biegnie 
wzdłuż południowych granic działek 3201/3 i 3200/6 do pkt nr 17, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Granica biegnie od pkt nr 29211, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3215, 3200/11 i 5769, w kierunku 
północnym wzdłuż granicy działki 5769 przez pkt nr: 29210 i 29209 do pkt nr 29208. Stąd biegnie w kierunku 
północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 5769, 3200/12, 3200/37 i 3200/36 przez pkt nr: 29207, 29206, 
29205, 29203, 29201, 858, 29200 i 29199 do pkt nr 29198. W pkt nr 29198, zlokalizowanym u zbiegu granic 
działek: 3200/11, 3200/8 i 3200/36, skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 3200/36, 
3200/26, 3200/27, 3200/28, 3200/29 i 3200/30 przez pkt nr: 29449, 29448, 29197, 29447, 29442, 29441 i 29196 
do pkt nr 29195. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki 3200/30 dochodzi 
do pkt nr 29439. Stąd biegnie na północny zachód do pkt nr 29440, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 
3200/30, 3200/35, 3200/44 i 3200/29. W pkt nr 29440 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic 
działek: 3200/44 i 3200/45 przez pkt nr 1531 do pkt nr 29450, w którym załamuje się w kierunku południo-
wo-wschodnim, i biegnie przez pkt nr: 23653 i 29220 do pkt nr 23652. Tu skręca na południowy zachód i biegnie 
wzdłuż granic działek: 3200/23 i 5769 przez pkt nr: 29218, 23651, 23654 i 23655 do pkt nr 23656, zlokalizowa-
nego u zbiegu granic działek: 5769, 3217/10, 3217/11 i 3200/21. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 
5769 przez pkt nr: 29216, 29245 i 29215 do pkt nr 29214, w którym załamuje się w kierunku południowo-
-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 29213. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 5769 do pkt 
nr 29212, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5769, 3200/16 i 3215. Stąd biegnie na północny zachód 
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przez pkt nr 23846 do pkt nr 23847, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i, biegnąc dalej wzdłuż granicy 
działki 5769, dochodzi do pkt nr 23848. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez pkt nr 23849 do pkt nr 23850. 
W pkt nr 23850 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 29211, od którego rozpoczęto opis.”, 

c) w Podstrefie Ropczyce w Kompleksie 2 skreśla się opisy granic i terenów Obszarów: 2, 3, 4 i 5, 

d) w Podstrefie Radzyń Podlaski: 

– dotychczasowy opis granic i terenu Podstrefy otrzymuje oznaczenie jako Kompleks 1, 

– dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 2 w brzmieniu: 

„Kompleks 2 

Granica biegnie od pkt nr 4011, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3472/6, 2920 i 2919/4, w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 2919/4 do pkt nr 2277. Tu skręca na południowy wschód i, bieg- 
nąc wzdłuż granicy działki 2919/4 przez pkt nr: 2276, 2275, 2274 i 2273, dochodzi do pkt nr 2272, w którym 
załamuje się na południowy zachód, i biegnie do pkt nr 40139. Stąd biegnie w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż granicy działki 2919/4 do pkt nr 40140, w którym skręca na północny wschód, 
i dochodzi do pkt nr 10125. Od pkt nr 10125, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2921, 2/1 i 2922  
biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 2922 do pkt nr 2269. Tu załamuje się na 
południowy zachód i biegnie przez pkt nr 2268 do pkt nr 2267, w którym skręca w kierunku północno-
-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 2922 do pkt nr 4017. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 
2919/4 przez pkt nr: 4015, 4014 i 2787 do pkt nr 4011, od którego rozpoczęto opis.”, 

e) w Podstrefie Rzeszów: 

– w Kompleksie 1 opisy granic i terenów Obszarów: 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„Obszar  1  

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II 

Granica biegnie od pkt nr 73, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 5931/1, w kie-
runku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 5931/1 przez pkt nr: 74, 75, 76 i 77 do pkt nr 78. Tu skrę-
ca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 5931/1 i 10/3 przez pkt nr 79 do pkt 
nr 80. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt nr: 81, 82, 83, 84, 85 i 86 do pkt nr 87, w którym załamuje 
się na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki 22/5 do pkt nr 39240, zlokalizowanego u zbiegu granic dzia-
łek: 22/5, 5934/78, 5934/77 i 22/4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 39239, 
39238, 39237 i 39236 do pkt nr 39235. Tu skręca na zachód i, biegnąc wzdłuż granic działek: 5932/9, 10/3 
i 5931/1 przez pkt nr: 2080 i 2076, dochodzi do pkt nr 73, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  2  

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II 

Granica biegnie od pkt nr 39207, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 5934/74, 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 5934/74, 5934/84, 5934/82 i 5934/81 przez pkt nr: 
39208, 39209, 39210, 39211, 40614, 40615, 39212, 39213 i 39214 do pkt nr 39215. Tu skręca w kierunku 
południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 5934/81, 5937/32 i 5937/33 przez pkt nr: 39216, 
39217, 39310, 39311 i 40619 do pkt nr 39312. Stąd biegnie na południe przez pkt nr: 39313, 40620, 40621, 
39314 i 39253 do pkt nr 39254, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i, biegnąc wzdłuż granic dzia-
łek: 5937/18 i 5934/74 przez pkt nr: 38410, 2863, 1931, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 2900 i 2901, docho-
dzi do pkt nr 39207, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  3  

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II 

Granica biegnie po granicy działki 5937/16 od pkt nr 38383, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5937/30, 
5937/16, 5937/14 i 5937/6, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 38385, 38386, 39333 i 38387 do 
pkt nr 38388. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 111. Stąd biegnie na południe przez 
pkt nr: 3913, 3912, 3911, 3910, 3908 i 3907 do pkt nr 39250, w którym załamuje się na północny zachód, 
i biegnie przez pkt nr: 39249, 39248, 39247 i 39392 do pkt nr 39246. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt 
nr 38383, od którego rozpoczęto opis.”, 

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu: 

„Kompleks 4 

Obręb ewidencyjny 0212, 212, Staroniwa 

Granica biegnie od pkt nr 8901, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2048/1, 2049 i 2154/2 w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 2154/2 przez pkt nr: 8955, 8954, 8953, 8952, 9007 i 8984 do 
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pkt nr 9137. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2154/2 przez 
pkt nr: 5370, 9000, 9003, 9002, 9001, 9004 i 9005 do pkt nr 9042. Stąd biegnie na północny wschód przez 
pkt nr 9169 do pkt nr 9043, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 
2154/1 przez pkt nr: 9168, 9206 i 9171 do pkt nr 8774, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2154/1, 
2158, 2156 i 2277/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 2154/1 i 2154/2 
przez pkt nr: 8777, 5862, 11162, 5861, 5860, 9629, 5859, 8778, 5858, 5857, 8779 i 5856 do pkt nr 5855. Tu 
skręca na północny zachód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 2154/2 przez pkt nr: 8780, 8934, 8938, 8940, 
8956, 8941, 8939, 9261, 8899, 8896, 8948, 8904, 8903 i 8902, dochodzi do pkt nr 8901, od którego rozpo-
częto opis.”, 

f) w Podstrefie Lubartów skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 1, 

g) opis granic i terenu Podstrefy Łańcut otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Łańcut 

Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny 1 – miasto Łańcut 

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 763/2, 808/2 i 809/8, w kierunku północ-
no-wschodnim wzdłuż granic działek: 809/8, 809/9, 811/9, 809/11, 809/18 i 809/19 przez pkt nr: 2, 3 i 4 do pkt 
nr 5, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 808/1, 809/20 i 809/19. Tu skręca w kierunku południo-
wo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 809/19 do pkt nr 6. Stąd biegnie w kierunku południowym do 
pkt nr 7, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 809/19, 809/18, 809/11 
i 809/10 przez pkt nr: 8, 9 i 10 do pkt nr 11. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 809/10 do 
pkt 12. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 809/10 do pkt nr 13, w którym skręca na północ, i biegnie 
wzdłuż granic działek: 809/10, 811/8 i 809/8 przez pkt nr 14 i 15 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny 1 – miasto Łańcut 

Granica biegnie od pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 820/7, 809/12 i 809/13, w kierunku 
wschodnim do pkt nr 17. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 809/13 do pkt nr 18. Stąd biegnie 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 809/13, 809/14, 809/15 i 809/16 przez pkt nr: 19, 20 
i 21 do pkt nr 22. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 809/16 przez 
pkt nr 23 do pkt nr 24. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek: 809/16, 809/15, 809/14 i 809/13 przez 
pkt nr: 25, 26 i 27 do pkt nr 28. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 29 dochodzi do pkt 
nr 30. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 809/13 do pkt nr 16, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Obręb ewidencyjny 1 – miasto Łańcut 

Granica biegnie od pkt nr 31, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 837/2, 855/16 i 855/18, w kierunku 
wschodnim wzdłuż granicy działki 855/18 do pkt nr 32. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 
855/18 do pkt nr 33. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 855/19 do pkt 34. Tu skręca na południe 
i biegnie wzdłuż granicy działki 855/19 do pkt nr 35. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek 855/19 
i 855/18 przez pkt nr 36 i 37 do pkt nr 38. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 
855/18 przez pkt nr 39 do pkt nr 31, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 4 

Obręb ewidencyjny 1 – miasto Łańcut 

Granica biegnie od pkt nr 1-88234, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 763/60, 763/56 i 763/61, w kierun-
ku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 763/61 do pkt nr 1-5940. Tu skręca na południowy zachód i, 
biegnąc wzdłuż granicy działki 763/61 przez pkt nr: 1-5924 i 1-5925, dochodzi do pkt nr 1-5926. Stąd biegnie 
w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 1-5927, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż 
granicy działki 803 przez pkt nr: 1-31604 i 1-31603 do pkt nr 1-31602. Od pkt nr 1-31602 zlokalizowanego 
u zbiegu granic działek: 805/1, 807/1 i 803 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 
803 i 763/61 przez pkt nr 1-6659 do pkt nr 1-88233. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt 
nr 1-88234, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 5 

Obręb ewidencyjny 3 Głuchów 

Granica biegnie od pkt nr 3-1261, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1178/2, 1180/6 i 1217 w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 1180/6 przez pkt nr: 3-1262, 3-1263, 3-1264 i 3-1265 do pkt 
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nr 3-8059. Tu skręca na południowy wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 1180/6 przez pkt nr: 3-8057, 
3-8056, 3-8055 i 3-8054, dochodzi do pkt nr 3-8053, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie przez 
pkt nr: 3-212 do pkt nr 3-3400. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 1181/8, 
1182/5 i 1183/3 przez pkt nr: 3-3399, 3-3398, 3-3397, 3-3396 i 3-3395 do pkt nr 3-9858. Od pkt nr 3-9858 zlo-
kalizowanego u zbiegu granic działek: 1183/1, 1183/4 i 1183/3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim 
wzdłuż granic działki 1183/3 przez pkt nr: 3-9860, 3-9857, 3-9859, 3-9856 i 3-6675 do pkt nr 3-5617. Tu zała-
muje się na północny zachód i, biegnąc wzdłuż granic działek: 1183/3, 1182/5, 1182/3 i 1180/6 przez pkt nr: 
3-1088, 3-1089, 3-219, 3-220 i 3-1260, dochodzi do pkt nr 3-1261, od którego rozpoczęto opis.”, 

h) opis granic i terenu Podstrefy Chełm otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Chełm 

Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny 0009, 9 

Granica biegnie od pkt nr 1, położonego u zbiegu granic działek: 258/26, 162/1, 161/1 i 258/27, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 258/27 przez pkt nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do pkt nr 9. Tu załamuje się 
w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 258/27, 258/20, 258/22 i 258/9 przez pkt nr: 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do pkt nr 23. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek: 
258/9, 258/23, 258/18, 258/25, 258/2 i 258/1 przez pkt nr: 24, 25, 26, 27 i 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 258/1, 258/2, 258/21 i 258/20 przez pkt nr: 30, 
31, 32, 33 i 34 do pkt nr 35. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 36. W pkt 
nr 36 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 37. Stąd biegnie wzdłuż granicy 
działki 258/27 przez pkt nr 38 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny 0010, 10 

Granica biegnie po granicy działki 115/9 od pkt nr 4021, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 112/1, 112/2, 
115/1 i 115/9, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 
4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 3796 i 0339 do pkt nr 0340. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i biegnie do pkt nr 0341, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i, biegnąc przez pkt nr: 0342, 0344, 0347, 
5604, 0348 i 0351, dochodzi do pkt nr 0005, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 81/4, 115/10 i 115/9. Stąd 
biegnie w kierunku północnym przez pkt nr 0003 do pkt nr 0002, w którym skręca na zachód i dochodzi do pkt 
nr 0001. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 0353, w którym skręca na zachód, przez 
pkt nr 0354 dochodzi do pkt nr 0357, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1/5, 115/6 i 115/9. Stąd biegnie 
w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 4043. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 4035 
i 4040 do pkt nr 4034, w którym załamuje się na południe, i biegnie do pkt nr 4044. Stąd biegnie w kierunku za-
chodnim do pkt nr 4039, w którym załamuje się w kierunku północnym i, biegnąc przez pkt nr 0279, dochodzi do 
pkt nr 4021, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Obręb ewidencyjny 0005, 5 

Granica biegnie po granicy działki 55/53 od pkt nr 1196, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 55/52, 55/33 
i 55/53 w kierunku wschodnim do pkt nr 576. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 
nr 577 do pkt nr 578, w którym załamuje się w kierunku południowym i, biegnąc przez pkt nr: 282 i 281, docho-
dzi do pkt nr 280. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr 279 do pkt nr 278, w którym skręca na połu-
dnie, i biegnie do pkt nr 277, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 55/39, 55/53 i 55/40. Tu załamuje się 
w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 276 do pkt nr 275, w którym skręca na północ, i biegnie do pkt 
nr 1196, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 4 

Obręb ewidencyjny 0008, 8 

Granica biegnie od pkt nr 661, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 146, 184 i 191/2 w kierunku południo-
wo-wschodnim wzdłuż granicy działki 191/2 przez pkt nr: 557, 558, 559 i 560 do pkt nr 681. Tu skręca 
w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 191/2 i 191/3 przez pkt nr 682 do pkt nr 683, 
zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 196, 191/3 i 153. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic 
działek: 191/3 i 191/1 przez pkt nr: 207, 206, 205 i 204 do pkt nr 545, w którym załamuje się na północny 
wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 191/1 i 191/2 przez pkt nr: 659 i 660, dochodzi do pkt nr 661, od które-
go rozpoczęto opis.”, 
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i) opis granic i terenu Podstrefy Kraśnik otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Kraśnik 

Obręb ewidencyjny 0001, Północ 

Kompleks 1 

Granica biegnie po granicy działki 162/65 od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/55, 162/65 
i 162/74, w kierunku północnym do pkt nr 2. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt nr 3, stanowiącego północ-
no-wschodni narożnik tej działki. Stąd biegnie w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 4, w którym skręca 
na zachód, i dochodzi do pkt nr 5. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt nr 6, w którym skręca w kierunku 
wschodnim, i biegnie do pkt nr 7. Stąd biegnie na północny wschód do pkt nr 8, w którym skręca na północ, 
i dochodzi do pkt nr 9. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt nr 10, w którym załamuje się w kierunku południo-
wym, i dochodzi do pkt nr 6. Stąd biegnie na zachód do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Granica biegnie od pkt nr 1178, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/13, 162/40 i 162/52 w kierunku 
wschodnim wzdłuż granicy działki 162/52 przez pkt nr: 1179 i 1180 do pkt nr 1181. Tu załamuje się na połu-
dniowy wschód i biegnie przez pkt nr: 1182 i 1183 do pkt nr 1184, w którym skręca w kierunku wschodnim, 
i biegnie wzdłuż granic działek: 162/100 i 162/94 przez pkt nr: 1185 i 3665 do pkt nr 1186. Stąd biegnie na pół-
nocny wschód do pkt nr 1187, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/87 do pkt 
nr 1188. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do pkt nr 1189. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 
162/87 do pkt nr 1190, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/87, 162/40 i 162/93. W pkt nr 1190 skręca 
w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 162/93 i 162/38 przez pkt nr: 1191, 1192, 
1193, 1195, 1196 i 1197 do pkt nr 1199. Tu skręca na wschód i biegnie przez pkt nr: 1200 i 1201 do pkt nr 1338, 
w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/37 do pkt nr 3372. Stąd 
biegnie na wschód do pkt nr 3373, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 162/55. Tu zała-
muje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 351, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt 
nr 1021. Na odcinku od pkt nr 3372 do pkt nr 1021 biegnie wzdłuż granic działki 162/55. W pkt nr 1021 załamu-
je się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek: 162/36 i 162/34 przez pkt nr 1020 do pkt 
nr 1012. Stąd biegnie na zachód przez pkt nr: 1013, 1014 i 1015 do pkt nr 352, w którym załamuje się 
w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/91 do pkt nr 500. Tu skręca na wschód i biegnie 
wzdłuż granic działek: 162/91, 162/32 i 162/59 przez pkt nr: 501, 998, 999, 1000, 1001, 3599, 3598, 3409, 3410, 
3411, 3413, 3414, 3415 i 3416 do pkt nr 1004, w którym załamuje się na północ, i biegnie do pkt nr 1005. Od 
pkt nr 1005, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/74, 162/66 i 162/32 biegnie w kierunku wschodnim 
przez pkt nr: 1006, 1007 i 1008 do pkt nr 1009. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 162/20, 
162/32 i 162/90 przez pkt nr: 2268, 2137, 2138, 2267, 2139, 984, 2266 i 2958 do pkt nr 2243. Stąd biegnie na 
południowy wschód przez pkt nr: 2244, 2245 i 2246 do pkt nr 2247, w którym skręca na południowy zachód, 
i wzdłuż granicy działki 162/31 dochodzi do pkt nr 2248. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim 
i biegnie do pkt nr 2249, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki 162/91 biegnie przez 
pkt nr 981 do pkt nr 2250. Stąd biegnie na północny zachód do pkt nr 980, w którym załamuje się w kierunku po-
łudniowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/91 przez pkt nr 979 do pkt nr 978, w którym skręca 
na zachód, i dochodzi do pkt nr 864. Od pkt nr 864, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/30, 162/73 
i 162/91 biegnie na północ do pkt nr 863, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i wzdłuż granicy działki 
162/91 dochodzi do pkt nr 862. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt nr 861 do pkt nr 860, w którym skręca 
w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/91 przez pkt nr: 859, 858, 3530, 3529, 3528 
i 3475 do pkt nr 1773. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 162/91 do pkt nr 1780. Tu skrę-
ca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 1781, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez 
pkt nr: 1782, 1783, 1784 i 1785 do pkt nr 1933. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy 
działki 162/91 przez pkt nr: 1934, 1935 i 1936 do pkt nr 1937. Od pkt nr 1937, zlokalizowanego u zbiegu granic 
działek: 162/105, 162/91 i 162/5 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr 1168 do pkt nr 1645. Tu 
załamuje się na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 162/42, 162/15, 162/41, 162/78, 162/61 i 162/52 przez 
pkt nr: 1646, 1737, 2117, 2279, 2278, 2118, 1169, 1170, 2119, 2120, 2121, 3421, 2122, 2123 i 700 do pkt 
nr 1178, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Granica biegnie po granicy działki 162/58 od pkt nr 3403, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku 
działki 162/58, w kierunku wschodnim do pkt nr 3404. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt 
nr 3407 do pkt nr 3406, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do pkt nr 3405. Stąd biegnie w kierunku 
północnym do pkt nr 3403, od którego rozpoczęto opis.”, 
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j) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ  

EURO-PARK MIELEC dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Brzozów, Strzyżów, Krasnystaw i Jedlicze 
w brzmieniu: 

„Podstrefa Brzozów  

Obręb ewidencyjny 0001, Brzozów 

Kompleks 1 

Granica biegnie od pkt nr 4880, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 34/11, 3572 i 34/12 w kierunku pół-
nocno-wschodnim wzdłuż granic działek: 34/12, 34/13, 34/14 i 34/15 przez pkt nr: 4879, 4877, 4875, 4874 
i 4871 do pkt nr 4896. Tu skręca na południowy wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 34/15, dochodzi do 
pkt nr 11090. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 34/15, 34/14, 34/13 
i 34/12 przez pkt nr: 11632, 12176 i 12694 do pkt nr 13172, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do 
pkt nr 4880, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Granica biegnie od pkt nr 16596, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 30/1, 33 i 34/54 w kierunku północ-
no-wschodnim wzdłuż granic działek: 34/54 i 34/10 przez pkt nr 15526 do pkt nr 14450. Tu skręca na południo-
wy wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 34/10, dochodzi do pkt nr 13743. Stąd biegnie w kierunku połu-
dniowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 34/10 i 34/54 przez pkt nr: 14863 i 36613 do pkt nr 36612, w którym 
skręca na północny zachód i, biegnąc przez pkt nr: 36611, 36610, 36609, 36608, 36607, 36606, 36605 i 36604, 
dochodzi do pkt nr 16596, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Granica biegnie od pkt nr 15389, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 30/1, 34/26 i 34/5, w kierunku pół-
nocno-zachodnim wzdłuż granicy działki 34/26 przez pkt nr: 15551, 15742 i 15880 do pkt nr 15890. Tu skręca 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 34/26 i 34/36 przez pkt nr 14837 do pkt 
nr 14405. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt nr 14299, w którym załamuje się w kierunku południowo-
-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 34/36 do pkt nr 14760, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 
34/26, 34/36 i 34/35. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 14696 i 14624 do pkt 
nr 14573. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 14811, w którym załamuje się w kierunku połu-
dniowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 34/32, 34/31, 34/30 i 34/29 przez pkt nr: 14052, 14002 
i 13927 do pkt nr 13739. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 34/29 i 34/26 przez pkt nr: 
14247 i 15312 do pkt nr 15389, od którego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Strzyżów  

Obręb ewidencyjny 0001 Strzyżów 

Granica biegnie od pkt nr 16201, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1258/2, 1258/4, 1261/1 i 1261/2 
w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 1261/1 i 1260 przez pkt nr: 16208, 16209, 16205, 16206, 16207, 
16204, 16202 i 16203 do pkt nr 15966. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 
nr 15967 do pkt nr 15268. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 1260 i 1261/1 przez pkt nr: 16229, 
16228 i 16230 do pkt nr 16232, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 
1262/4 i 1263/2 przez pkt nr: 16236 i 16238 do pkt nr 16241, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1263/2, 
1263/1 i 1264. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 1264 przez pkt nr: 16242 i 16243 do 
pkt nr 15971. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr 15972 do pkt nr 15973, w którym załamuje 
się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 1264 przez pkt nr: 16265, 16264, 
16263, 16262, 16261, 16260, 16259, 16258, 16257, 16256, 16255, 16254, 16253 i 16252 do pkt nr 16251. Stąd 
biegnie na wschód do pkt nr 16295, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż gra-
nic działek: 1273/1 i 1273/2 przez pkt nr: 16332, 16333, 21069 i 16334 do pkt nr 21070, zlokalizowanego 
u zbiegu granic działek: 1273/2, 1272 i 1273/3. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 21068 do 
pkt nr 21065, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 1274/2 
i 1274/1 przez pkt nr: 21064 i 21063 do pkt nr 21062. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 
1264, 1263/2, 1262/4 i 1261/1 przez pkt nr: 16249, 16345, 16269, 16268, 16267, 16266, 16247, 16246, 16245, 
16240, 21137 i 16234 do pkt nr 16233, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt nr 16201, od 
którego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Krasnystaw  

Obręb ewidencyjny 0001, Krasnystaw Miasto 

Granica biegnie po granicy działki 3054/1 od pkt nr 4248, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1429/1, 
1421/3 i 3054/1 w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 4247, 4246 i 9852 do pkt nr 3667. Tu skręca 
w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 3666, 3665 i 3664 do pkt nr 3663, w którym załamuje 
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się w kierunku południowym, i dochodzi do pkt nr 8561, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3054/1, 
1422/5 i 3054/7. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 8562, w którym skręca na południe, 
i biegnie przez pkt nr: 8563 i 8564 do pkt nr 8560, w którym załamuje się na zachód i, biegnąc przez pkt nr: 
4251, 4250, 4261 i 4263, dochodzi do pkt nr 4248, od którego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Jedlicze  

Obręb ewidencyjny 0001, Jedlicze 

Granica biegnie od pkt nr 15543, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1959/6, 1957 i 1959/5, w kierunku 
południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 1959/5 przez pkt nr: 15589, 15619, 15659, 15674, 15706, 15714, 
15731 i 15764 do pkt nr 15812. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 15638, 15449 i 15290 
do pkt nr 15006. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 1942 i 1940 przez pkt nr: 15091, 
15101, 15125, 15142, 15169, 15200, 15240, 15298, 15360, 15404 i 15437 do pkt nr 15468, w którym załamuje 
się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 1940 przez pkt nr: 15649, 15904, 16015 i 16104 
do pkt nr 16530. Od pkt nr 16530 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1919/1, 1941/21 i 1940, biegnie 
w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr 16514 do pkt nr 27522, w którym skręca na południowy zachód, 
i biegnie wzdłuż granic działek: 1941/20 i 1941/22 przez pkt nr 27524 do pkt nr 27526. Stąd biegnie w kierunku 
północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 1941/22, 1941/20, 1941/18, 1941/16 i 1962/8 przez pkt nr: 27525, 
16577, 16424, 16405, 16319, 16295, 16274 i 16125 do pkt nr 16032. Tu skręca na południowy wschód i przez 
pkt nr 16121 dochodzi do pkt nr 16159, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy 
działki 1941/16 przez pkt nr 16073 do pkt nr 16013 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 
1941/16. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt nr 16022 do pkt nr 16068, w którym załamuje się 
w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 1941/18, 1960/3 i 1959/5 przez pkt nr: 16010 
i 15727 do pkt nr 15666. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt nr 15622, w którym skręca na pół-
noc, i dochodzi do pkt nr 15543, od którego rozpoczęto opis.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2016 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

 




