
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. 

Poz. 2243 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 grudnia 2016 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 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 tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1857) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1868,2066 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Łuków, 
Pionki, Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Baranów Sandomier-
ski, Białobrzegi, 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, 
Rudnik nad Sanem, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów, Wierzbica 
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 7 otrzymuje brzmienie: 

„Obszar  7  

Obręb ewidencyjny nr 0011 – Machów, ark. mapy: 25, 26, 27 i 29 

Granica biegnie od pkt 011.011-1048, położonego w zachodnim narożniku działki 957/95, w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 957/95, 958/5, 958/1 i 958/2 przez pkt: 011.011-1047, 
011.011-1269, 011.011-1270, 011.011-5082, 011.011-1271, 011.011-1272 i 011.011-5079 do 
pkt 011.011-1148, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 
958/2, 957/21, 957/8, 957/2, 957/82, 954/2, 957/5 i 957/16 przez pkt: 011.011-1149, 011.011-1150, 
011.011-1151, 011.011-1152, 011.011-1033, 011.011-1012, 011.011-1011, 011.011-1153, 
011.011-1154, 011.011-995, 011.011-992 i 011.011-1016 do pkt 011.011-1138. Tu skręca w kierunku 
północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 957/103 do pkt 011.011-1212, gdzie zmienia kie-
runek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 957/123 do pkt 011.011-1204, a następnie 
zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 957/123 i 957/122 przez 
pkt 11-75 do pkt 011.011-1205. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 
957/122, 957/103 i 957/104 przez pkt: 11-13 i 011.011-1211 do pkt 1, w którym skręca na północny 
wschód, i biegnie przez obszar działki 957/48 do pkt 2, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, 
i biegnie wzdłuż granic działek: 957/76 i 957/75 przez pkt: 011.011-1283, 011.011-1604 
i 011.011-1284 do pkt 011.011-1603. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż gra-
nic działek: 957/75 i 957/76 przez pkt: 011.011-1602, 011.011-1306, 011.011-1307, 011.011-1308, 
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011.011-1303, 011.011-1304 i 011.011-1305 do pkt 011.011-1288, w którym zmienia kierunek na połu-
dniowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 957/76 i 957/104 przez pkt: 011.011-1301, 
011.011-1302 i 011.011-1224 do pkt 011.011-1223. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim 
wzdłuż granicy działki 957/104 przez pkt: 011.011-1222, 011.011-1221, 011.011-1220, 011.011-1219, 
011.011-1218, 011.011-1217, 011.011-1216 i 011.011-1215 do pkt 011.011-1201, w którym skręca 
w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 957/104 i 967/4 przez pkt: 
011.011-1202 i 011.011-1199 do pkt 011.011-1200. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni 
i biegnie wzdłuż granicy działki 957/103 do pkt 011.011-1137, i dalej w tym samym kierunku przez ob-
szar działki 957/16 do pkt 011.011-1139, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie 
wzdłuż granicy działki 957/16 do pkt 011.011-1018. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim 
wzdłuż granic działek: 957/5, 960/3, 960/5, 960/6, 957/93, 957/94 i 957/96 przez pkt: 011.011-1017, 
011.011-1312, 011.011-1313, 011.011-1314, 011.011-1315, 011.011-1316, 011.011-1059, 11-5327 
i 11-5333 do pkt 011.011-1058, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granic 
działek: 957/96, 957/94 i 957/95 przez pkt: 011.011-1057, 011.011-1056, 011.011-1055, 011.011-1054, 
011.011-1053, 011.011-1052, 11-5330, 11-5332, 011.011-1051 i 011.011-1050 do pkt 011.011-1048, od 
którego rozpoczęto opis.”, 

– – 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, 26 

Granica biegnie od pkt 011.011-290, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 154/84, 
w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 154/84 i 500/49 przez pkt: 011.011-46 
i 011.011-47 do pkt 011.005-329, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż 
granic działek: 500/49 i 500/50 przez pkt: 011.005-2299, 011.005-2298, 011.005-2301, 011.005-2300, 
011.005-328, 5-13 i 5-12 do pkt 011.005-326. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie 
wzdłuż granic działek: 500/50 i 500/25 przez pkt: 5-3527, 011.005-325, 011.005-324, 011.005-3229, 
011.005-323, 011.005-322, 011.005-321 i 011.005-320 do pkt 011.005-2294. Stąd biegnie w kierunku 
północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 500/25 przez pkt 011.005-350 do pkt 011.005-3228, 
w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż ulicy Górniczej przez pkt: 5-3521, 011.005-3230, 
011.005-3441, 011.005-3440, 011.005-3439, 011.005-3432, 011.005-3429 i 011.005-3428 do 
pkt 5-3545. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt 5-3544 dochodzi do 
pkt 5-3543, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 5-3542. Stąd biegnie 
w kierunku północno-zachodnim przez pkt 5-3541 do pkt 5-3540, a następnie skręca w kierunku północ-
no-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Górniczej przez pkt: 011.005-3425, 011.005-3424 
i 011.011-1600 do pkt 011.011-1599. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granic działek: 
154/79 i 154/78 przez pkt: 11-5176, 11-5177, 011.011-5108 i 11-5178 do pkt 11-5179, gdzie skręca na 
południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 154/78, 154/59 i 154/84 przez pkt: 011.011-284 
i 011.011-283 do pkt 011.011-290, od którego rozpoczęto opis.”, 

– – skreśla się opis granic i terenu Obszaru 10, 

– – na końcu dodaje się opisy granic i terenów Obszarów: 16 i 17 w brzmieniu: 

„Obszar  16 

Obręb ewidencyjny nr 0011 – Machów, ark. mapy: 26 i 27 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 957/106 od pkt 11-1, położonego w południowo-
-wschodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do pkt 11-2, gdzie skręca w kierunku 
północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 11-3. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do 
pkt 11-4, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do pkt 11-1, od którego roz-
poczęto opis. 

Obszar  17 

Obręb ewidencyjny nr 0011 – Machów, ark. mapy: 26 i 27 

Granica biegnie od pkt 011.011-1339, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 957/109, 
w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 957/109 i 957/108 przez pkt: 011.011-1340 
i 11-7 do pkt 011.011-1203, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy działki 
957/108 dochodzi do pkt 011.011-1201. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż 
granicy działki 957/108 do pkt 11-6, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni, i wzdłuż gra-
nicy działki 957/109 dochodzi do pkt 11-5. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 957/109 w kierunku po-
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łudniowo-wschodnim do pkt 011.011-1348, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, 
i dochodzi do pkt 011.011-1339, od którego rozpoczęto opis.”, 

– w Kompleksie 2: 

– – oznaczenie obrębu ewidencyjnego otrzymuje brzmienie: 

„Obręb ewidencyjny nr 0002 Gorzyce, ark. mapy 10, woj. świętokrzyskie”, 

– – opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie: 

„Obszar  1  

Granica biegnie od pkt 1856, położonego w zachodnim narożniku działki 1744/36, w kierunku północno-
-zachodnim do pkt 3397, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 
1743/595 i 1743/596 przez pkt 8779 do pkt 3398, i dalej w tym samym kierunku przez obszar działek: 
1743/596, 1743/597 i 1742/34 do pkt 9. Stąd biegnie przez obszar działek: 1742/34 i 1745/7 w kierunku 
południowo-wschodnim do pkt h4. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic 
działek: 1745/7 i 1745/36 przez pkt 3419 do pkt 5137, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, 
i biegnie wzdłuż granic działek: 1742/36, 1745/17 i 1744/43 przez pkt: 5138, 5139, 5140 i 8768 do 
pkt 8769. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 1744/35, 
1744/12, 1745/5, 1742/9, 1742/17 i 1742/18 przez pkt: 1313, 1308, 1307, 1306 i 5644 do pkt 1893, 
i dalej w tym samym kierunku przez obszar działek: 1739/4, 1742/33, 1742/21, 1736/4 i 1735/1 do 
pkt 22, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 1735/1, 1735/3 
i 1735/2 przez pkt: 5030, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025 i 5026 do pkt 5027. Stąd biegnie wzdłuż granic 
działek: 1735/2, 1742/23, 1745/14, 1782/11, 1782/9, 1783/4, 1784/4, 1785/4, 1786/4, 1787/4, 1788/8, 
1788/10, 1789/4, 1790/4, 1791/4, 2628/13 i 2628/9 przez pkt: 1879, 3411, 1868, 3410, 3759, 3618, 
3620, 3622, 3624, 3626, 3637, 2056, 3628, 3630, 3632, 3639, 3756, 2187, 3758, 5176 do pkt 15006. Tu 
zmienia kierunek na południowo-zachodni i wzdłuż granicy działki 2628/9 przez pkt: 15009, 15018, 
15019 i 3773 dochodzi do pkt 15020. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granic 
działek: 2628/9, 1744/33, 1831/8, 1832/8, 1833/6, 1836/3, 1837/4, 1838/3 i 1840/4 przez pkt: 3740, 
3770, 3741, 3712, 3736, 5867, 5865, 5874, 3737, 3738, 5889, 3722, 3721, 3720, 3732, 8584, 8583, 
8582, 8581, 8588, 8580, 8579, 8578, 8577 i 8576 dochodzi do pkt 8575. Tu skręca w kierunku połu-
dniowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 1840/4, 1840/2, 1841/2, 1744/32 i 1744/33 przez 
pkt: 5860, 3731, 3730, 5899, 20573, 20555, 20556, 20558, 5861, 8413, 8412, 291, 294, 5841, 5852, 
5853, 5870, 5875, 5876 i 5892 do pkt 6353, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi 
do pkt 5946. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 300, a następnie skręca w kierunku 
południowo-wschodnim i wzdłuż granic działek: 1744/19 i 1744/20 przez pkt 5944 dochodzi do pkt 301. 
Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek: 1744/20, 1744/19, 
1744/33 i 1743/535 przez pkt: 3429, 3437, 3043, 3044, 1952, 3154, 3155, 1965, 3019, 3020 i 6801 do 
pkt 618, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 1743/535 
i 1743/533 przez pkt 548 do pkt 549. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez 
pkt 551 do pkt 616. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 1743/533 
i 1743/579 przez pkt: 345 i 547 do pkt 356, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni 
i dochodzi do pkt 410. W pkt 410 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy 
działki 1743/579 przez pkt: 481 i 500 do pkt 522, i dalej w tym samym kierunku przez obszar działek: 
1743/619 i 1743/611 do pkt 4. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez obszar dzia-
łek: 1743/611, 1743/615, 1743/601, 1743/598 i 1743/600 do pkt 1856, od którego rozpoczęto opis. 

Wewnątrz Obszaru 1 znajdują się działki: 1743/564, 1743/583, 1743/584, 1744/16, 1744/17, 1744/21, 
1744/22, 1744/30, 1744/45, 2628/1 i 2628/14 oraz część działki opisana pkt: h6, 32, 35, 1296, 8400, 
8774, niewchodzące w granice strefy.”, 

– – skreśla się opisy granic i terenów Obszarów 2–8, 

– – skreśla się opis granic i terenu Obszaru 10, 

– – skreśla się opis granic i terenu Obszaru 14, 

– – na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru 16 w brzmieniu: 

„Obszar  16 

Granica biegnie od pkt 2807, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1797/8, 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 1797/8, 1797/7 i 1796/6 przez pkt: 8402 
i 2794 do pkt 2795. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt: 2796, 2802, 2801 
i 2800 dochodzi do pkt 2799, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż  
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granic działek: 1798/5 i 1799/6 przez pkt 2843 do pkt 2850. Tu zmienia kierunek na południowo-
-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek: 1799/6 i 1799/5 przez pkt: 2856 i 8407 do pkt 2857, gdzie 
skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 2624/1 przez pkt: 15069, 
15068, 15067, 15066 i 15065 do pkt 15064, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni, 
i dochodzi do pkt 15063. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 
2624/1 do pkt 15062, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granic działek: 2624/1 
i 1797/8 przez pkt 2808 dochodzi do pkt 2807, od którego rozpoczęto opis.”, 

b) w Podstrefie Stalowa Wola w Kompleksie 1: 

– opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie: 

„Obszar  1  

Obręb ewidencyjny nr 0006 – HSW, Lasy Państwowe, ark. mapy: 2, 5 

Granica biegnie od pkt 6-610443, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 166/2, w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki do pkt 6-610444 i dalej w tym samym kierunku przez obszar 
działek: 166/2, 168/4 i 168/5 do pkt 6-608823, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, 
i biegnie wzdłuż granicy działki 168/4 przez pkt: 6-610926, 6-608824 i 6-610340 do pkt 6-610339. Tu zmie-
nia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki 165/80 przez pkt 6-608567 do 
pkt 6-610333, a następnie zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż granicy działki 102/226 do 
pkt 6-610331. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 6-610336, a następnie skręca 
w kierunku północnym i dochodzi do pkt 6-610337, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, 
i dochodzi do pkt 6-608565. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 6-610996, a następnie skręca 
w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 165/80 do pkt 6-610997. Stąd biegnie 
w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 165/80 i 102/468 przez pkt 6-608569 do 
pkt 6-608570, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granic działek: 102/468, 
102/219, 165/80 i 165/95 przez pkt: 6-610321, 6-608571 i 6-611563 dochodzi do pkt 6-610998. Tu zmienia 
kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 6-608869, a następnie skręca w kierunku południowo-
-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 102/448 i 102/450 przez pkt: 6-608870, 6-610666, 6-608871 do 
pkt 6-608872. W pkt 6-608872 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 
102/451 przez pkt: 6-610935, 6-608873, 6-608874 i 6-608875 do pkt 6-608876, w którym skręca w kierunku 
północno-zachodnim, i biegnie przez pkt 6-604098 do pkt 6-608868. Stąd biegnie w kierunku północno-
-wschodnim do pkt 100, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez obszar działek: 
165/119, 165/121 i 165/120 dochodzi do pkt 101. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i wzdłuż 
granicy działki 165/88 przez pkt 6-611771 dochodzi do pkt 6-611758, w którym skręca na północny zachód, 
i biegnie przez pkt: 6-604099, 6-611538 i 6-610442 do pkt 6-610443, od którego rozpoczęto opis. 

Wewnątrz obszaru znajduje się działka 102/467, która nie jest objęta strefą.”, 

– opis granic i terenu Obszaru 4 otrzymuje brzmienie: 

„Obszar  4  

Obręb ewidencyjny nr 0006 – HSW, Lasy Państwowe, ark. mapy: 2, 5 

Granica biegnie od pkt 6-608914, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 102/487, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 102/487 do pkt 6-608913, gdzie zmienia kierunek na północno-
-wschodni, i dochodzi do pkt 6-608401. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 102/487 w kierunku południo-
wo-wschodnim do pkt 6-608758, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do 
pkt 6-608757. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 102/487 do 
pkt 6-608756, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 6-608759, a następnie 
załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki 102/487 przez pkt: 6-608414, 
6-611487 i 6-609830 dochodzi do pkt 6-608912. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do 
pkt 6-608911, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 6-608910, gdzie 
zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 102/486 do pkt 6-608909. Tu skrę-
ca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 6-608616, gdzie zmienia kierunek na południowo-
-zachodni, i dochodzi do pkt 6-611908, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie 
wzdłuż granic działek: 102/486, 165/35 i 102/487 przez pkt: 6-611191, 6-611192, 6-608907 i 6-608904 do 
pkt 6-608752. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 102/487 do 
pkt 6-608755, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 6-608754, 
a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 6-608914, od którego rozpoczęto 
opis.”, 
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– na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru 18 w brzmieniu: 

„Obszar  18 

Obręb ewidencyjny nr 0006 – HSW, Lasy Państwowe 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 102/254 od pkt 6-610419, położonego w północno-
-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do pkt 6-610420, w którym zmienia kie-
runek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 102/254 do pkt 6-610421. Tu zmienia kie-
runek na południowo-zachodni i dochodzi do pkt 6-610418, a następnie skręca w kierunku północno-
-zachodnim, i dochodzi do pkt 6-610419, od którego rozpoczęto opis.”, 

c) w Podstrefie Radom: 

– opis granic i terenu Kompleksu 11 otrzymuje brzmienie: 

„Kompleks 11 

Obszar  1  

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 i 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 grani-
cy działki 9/178 przez pkt: 22100131, 22100130 i 22104130 do pkt 1. Stąd biegnie na północny zachód przez 
obszar działki 9/178 i przez pkt 22100338 do pkt 22104202, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  2  

Obręb ewidencyjny Nr 0290 – Nowa Wola Gołębiowska, ark. mapy 214 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 5/10 od pkt 21404130, zlokalizowanego w północno-
-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do pkt 21404128, w którym skręca w kierunku pół-
nocno-wschodnim, i biegnie do pkt 21404127. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do 
pkt 21404126, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie do pkt 21404125, a następnie skręca 
w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt 21404124. Stąd biegnie w kierunku południowym przez 
pkt 21400122 do pkt 21400124, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt 21400137. 
Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 21500192, 21500190, 21500188 
i 21500186 do pkt 21404136, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez 
pkt 21404135 dochodzi do pkt 21404134. Stąd biegnie na północ do pkt 21404133, w którym skręca 
w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 21404131. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni 
i biegnie do pkt 21404130, od którego rozpoczęto opis.”, 

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 12 w brzmieniu: 

„Kompleks 12 

Obszar  1  

Obręb ewidencyjny nr 0009 – Rzeczków, ark. mapy 1, woj. mazowieckie 

Granica biegnie od pkt 9.1-139, położonego w północnym narożniku działki 128/22, w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż granicy działki 128/22 przez pkt: 9.1-140, 9.1-141, 9.1-142 i 9.1-143 do pkt 9.1-135, 
w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż granicy działki 128/22 do pkt 9.1-136. 
Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 128/22 do pkt 9.1-137, w którym zmienia 
kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do pkt 9.1-633. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim 
wzdłuż granicy działki 128/22 przez pkt: 9.1-820, 9.1-126 i 9.1-125 do pkt 9.1-139, od którego rozpoczęto 
opis. 
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Obszar  2  

Obręb ewidencyjny nr 0009 – Rzeczków, ark. mapy 2, woj. mazowieckie 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 241/18 od pkt 9.1-157, położonego w północnym naroż-
niku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 9.2-117, w którym zmienia kierunek na połu-
dniowy, i dochodzi do pkt 9.2-116. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 
9.2-154, 9.2-153 i 9.2-152 do pkt 9.2-437, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do 
pkt 9.2-438. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 9.1-157, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  3  

Obręb ewidencyjny nr 0009 – Rzeczków, ark. mapy 2, woj. mazowieckie 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 241/58 od pkt 9.2-61, położonego w północno-
-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 9.2-54 do pkt 9.2-337, gdzie 
zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do pkt 9.2-336, a następnie skręca w kierunku południowo-
-wschodnim, i biegnie do pkt 9.2-50. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez pkt: 
9.2-255, 9.2-334, 9.2-335 i 9.2-253 do pkt 9.2-167. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie 
przez pkt 9.2-172 do pkt 9.2-61, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  4  

Obręb ewidencyjny nr 0009 – Rzeczków, ark. mapy 2, woj. mazowieckie 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 241/56 od pkt 9.2-66, położonego w północno-
-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do pkt 9.2-267, w którym zmienia kierunek na po-
łudniowo-wschodni, i biegnie do pkt 9.2-63. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 9.2-62, 
w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do pkt 9.2-66, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  5  

Obręb ewidencyjny nr 0009 – Rzeczków, ark. mapy 2, woj. mazowieckie 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 241/60 od pkt 9.2-294, położonego w północno-
-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do pkt 9.2-81, w którym zmienia kierunek na połu-
dniowo-wschodni, i biegnie przez pkt 9.2-127 do pkt 9.2-194. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim 
i biegnie przez pkt 9.2-204 do pkt 9.2-64, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do 
pkt 9.2-294, od którego rozpoczęto opis.”, 

d) w Podstrefie Przemyśl na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 5, 6 i 7 w brzmieniu: 

„Kompleks 5 

Obręb ewidencyjny nr 0213, ark. mapy 01.4 

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 327/1 od pkt 213-2477, zlokalizowanego w północno-
-wschodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 213-2478, 213-2479, 
213-2441, 213-2442 i 213-2443 do pkt 213-2444. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie 
przez pkt: 213-2492 i 213-26 do pkt 213-25. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 213-2487 
i 213-2486 do pkt 213-2485. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 213-2484, 
213-2483 i 213-3926 do pkt 213-2477, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 6 

Obręb ewidencyjny nr 0213, ark. mapy: 01.4. 02.1, 02.3 

Granica biegnie od pkt 213-3897, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 275/2, wzdłuż gra-
nicy tej działki w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 213-3896 i 213-3895 do pkt 213-3899, gdzie skrę-
ca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt 213-3900 do pkt 213-3894, a następnie załamuje się 
w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 213-2235, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, 
i biegnie przez pkt 213-2234 do pkt 213-2233. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez 
pkt 213-2232 do pkt 213-2231, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie przez pkt: 213-2230, 
213-2229, 213-2228 i 213-2227 do pkt 213-2226, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie 
przez pkt: 213-2225 i 213-2224 do pkt 213-3893. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic 
działek: 275/2 i 324/2 przez pkt: 213-3901, 213-3906, 213-3907 i 213-3908 do pkt 213-3911, gdzie skręca 
w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 324/2 przez pkt 213-2471 do pkt 213-2472. 
Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 213-2473, w którym zmienia kierunek na za-
chodni, i biegnie przez pkt: 213-2474, 213-2475 i 213-2476 do pkt 213-2480, w którym zmienia kierunek na po-
łudniowo-wschodni, i dochodzi do pkt 213-2440. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt 213-3910, gdzie za-
łamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 213-3909, a następnie skręca w kierunku północ-
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no-wschodnim, i biegnie do pkt 213-2208. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granicy działki 
275/2 dochodzi do pkt 213-2207, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do 
pkt 213-2206, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 213-3897, od którego rozpoczęto 
opis. 

Kompleks 7 

Obręb ewidencyjny nr 0213, ark. mapy: 01.2, 02.1 

Granica biegnie od pkt 213-1162, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 90, w kierunku 
wschodnim wzdłuż granicy działek: 90, 89, 88/1 i 87/1 przez pkt: 213-1163, 213-1164, 213-1165, 213-1166, 
213-1167, 213-1168, 213-1169, 213-1170, 213-1171, 213-1172 i 213-1173 do pkt 213-1174, gdzie załamuje się 
w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 87/1 przez pkt: 213-1296, 213-1297, 213-1298, 
213-1299, 213-1300 i 213-1301 do pkt 213-3890. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż 
granicy działek: 87/1, 88/1 i 89 przez pkt: 213-3892, 213-3891 i 213-1324 do pkt 213-1327, gdzie skręca 
w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 213-1326, a następnie załamuje się w kierunku północno-
-zachodnim, i biegnie przez pkt 213-1325 do pkt 213-1162, od którego rozpoczęto opis.”, 

e) w Podstrefie Janów Lubelski na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 5, 6 i 7 w brzmieniu: 

„Kompleks 5 

Obręb ewidencyjny nr 0003 – Janów Lubelski Drugi, ark. mapy 1 

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodniej części działki 2317/3, w kierunku południowo-
-wschodnim przez obszar działki 2317/3 i przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do pkt 8. Stąd biegnie w kierunku południo-
wo-zachodnim przez pkt: 9, 10 i 11 do pkt 12, a następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie przez pkt: 
13, 14, 15 i 16 do pkt 17. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do pkt 18, w którym skręca w kierunku 
południowym, i biegnie do pkt 19, a następnie zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do pkt 20. Stąd biegnie 
w kierunku północnym do pkt 21, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 22, położonego na 
granicy działki 2317/3. W pkt 22 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż granicy działki 2317/3 do pkt 1, 
od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 6 

Obręb ewidencyjny nr 0003 – Janów Lubelski Drugi, ark. mapy 1 

Granica biegnie od pkt 3-1480, położonego w południowym narożniku działki 2317/3, w kierunku północno-
-zachodnim wzdłuż granicy działki 2317/3 do pkt 23. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez obszar działki 
2317/3 oraz przez pkt: 24 i 25 do pkt 26, a następnie zmienia kierunek na południowy i dochodzi do pkt 27. Tu 
skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 28, położonego na granicy działki 2317/3. 
W pkt 28 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 2317/3 do pkt 3-1480, od 
którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 7 

Obręb ewidencyjny nr 0003 – Janów Lubelski Czwarty, ark. mapy: 12, 13 

Granica biegnie od pkt 3-6529, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 3172/2, w kierunku połu-
dniowo-wschodnim przez pkt 3-6528 do pkt 3-6527. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie 
wzdłuż granicy działki 3172/2 przez pkt: 3-6526 i 3-6500 do pkt 3-6501, a następnie skręca w kierunku połu-
dniowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki 3172/2 przez pkt 3-6502 i 3-6520 dochodzi do pkt 6521. Stąd bie-
gnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 3-6521, 3-6533, 3-6532, 3-6531 i 3-6530 do pkt 3-14334, 
gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 3172/2 przez pkt: 3-14315, 
3-14316, 3-15004 i 3-14993 do pkt 14994, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez 
pkt 3-6495 dochodzi do pkt 3-6496. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 
3172/2 przez pkt: 3-6489 i 3-6490 do pkt 3-6491, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, 
i dochodzi do pkt 3-6529, od którego rozpoczęto opis.”, 

f) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY 
EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Białobrzegi 
w brzmieniu: 

„Podstrefa Białobrzegi  

Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny nr 0001 – Białobrzegi, ark. mapy 16, woj. mazowieckie 

Granica biegnie od pkt 6445, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1243/150 do pkt 1870. 
Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 1871 i 1873 do pkt 1874, będącego naj-
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bardziej wysuniętym na wschód narożnikiem działki 1243/151. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim 
do pkt 1875, w którym zmienia kierunek na zachodni, i wzdłuż granicy działki 1243/151 dochodzi do pkt 6448. 
Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez pkt 1171 do pkt 6447, w którym załamuje się na zachód, 
i dochodzi do pkt 6446, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 6445, od którego 
rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 0001 – Białobrzegi, ark. mapy 16, woj. mazowieckie 

Granica biegnie od pkt 1885, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1243/153, w kierunku 
wschodnim wzdłuż granic działek: 1243/153 i 1243/154 przez pkt: 1886, 1887, 1888, 1889 do pkt 1890, 
w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie przez pkt: 1891, 1892 do pkt 1894. Stąd biegnie 
w kierunku południowym wzdłuż granicy działki 1243/155 przez pkt 1895 do pkt 1896. Tu zmienia kierunek na 
południowo-zachodni i biegnie do pkt 1897. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy dział-
ki 1243/155 przez pkt: 7196, 7195, 7194, 7193 i 6463 do pkt 6464, stanowiącego wschodni narożnik działki 
1243/153. Tu załamuje się na wschód i przez pkt 1176 biegnie do pkt 7187, w którym skręca na północ, 
i dochodzi do pkt 1885, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Obręb ewidencyjny nr 0001 – Białobrzegi, ark. mapy 16, woj. mazowieckie 

Granica biegnie od pkt 16621, stanowiącego północny narożnik działki 1243/157, w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż granic działek: 1243/157 i 1243/159 przez pkt 1878 do pkt 20225. Stąd biegnie w kierunku 
południowym wzdłuż granicy działki 1243/159 przez pkt: 20216 i 20224 do pkt 1884, w którym zmienia kieru-
nek na południowo-zachodni, i biegnie przez pkt: 1883, 1882, 1881 do pkt 1880. Tu skręca na północny zachód 
i biegnie przez pkt: 1879 i 1876 do pkt 1872, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie 
do pkt 16621, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 4 

Obręb ewidencyjny nr 0001 – Białobrzegi, ark. mapy 16, woj. mazowieckie 

Granica biegnie od pkt 1898, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki 1243/162, w kierunku 
południowym przez pkt: 69, 20917 i 1906 do pkt 20916, w którym załamuje się w kierunku południowo-
-wschodnim, i biegnie przez pkt 20915 do pkt 20914. Tu zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do pkt 6517, 
w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez pkt: 1916 i 20984 do pkt 6518, znajdującego 
się w północno-wschodnim narożniku działki 1243/170. W pkt 6518 skręca na południowy wschód i biegnie do 
pkt 1931, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 1930. Tu zmienia kierunek na połu-
dniowy i biegnie wzdłuż granicy działki 1243/170 do pkt 1929, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż 
granic działek: 1243/170, 1243/169, 1243/168 przez pkt: 7198, 1928, 1924, 7197 i 1917 dochodzi do pkt 1918. 
Stąd biegnie na północ do pkt 1919, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do 
pkt 1920. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki 1243/168 przez pkt 1921 do 
pkt 1922. W pkt 1922 skręca na północny wschód i biegnie przez pkt 1923 do pkt 1925, w którym skręca na po-
łudniowy wschód, i dochodzi do pkt 1926. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 1927, znajdują-
cego się w północno-wschodnim narożniku działki 1243/169. W pkt 1927 załamuje się na północ i biegnie do 
pkt 1915, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 1243/166 przez 
pkt: 1914, 1913, 1912 i 1911 do pkt 1910. Tu skręca na zachód i biegnie przez pkt 1909 do pkt 1908, w którym 
załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez pkt: 1907 i 1904 dochodzi do pkt 1903. Stąd biegnie 
w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 1902, 1901, 1900 i 1899 do pkt 1898, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 5 
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Granica biegnie od pkt 6519, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1243/172, w kierunku 
północno-wschodnim do pkt 6520. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 902, 
w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez pkt 1998 do pkt 901. Stąd biegnie w kierunku 
południowo-wschodnim przez pkt: 9571 i 1940 do pkt 2437, znajdującego się w południowo-wschodnim naroż-
niku działki 1243/182. W pkt 2437 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt: 1999, 2407 
i 2406 dochodzi do pkt 2307, znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki 1243/181. Stąd bie-
gnie wzdłuż granic działek: 1243/181 i 1243/172 w kierunku północnym przez pkt 1934 do pkt 1933, w którym 
załamuje się na zachód, i biegnie do pkt 1932, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 
1243/172. W pkt 1932 skręca na północny zachód i biegnie do pkt 6519, od którego rozpoczęto opis. 
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Granica biegnie od pkt 1939, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1243/185, w kierunku 
południowo-wschodnim przez pkt 2272 do pkt 1938, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie 
do pkt 1937. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 1243/186 przez pkt: 7200 
i 7199 do pkt 1936, znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki 1243/184. W pkt 1936 skręca 
w kierunku północnym i biegnie do pkt 1935, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i wzdłuż granic 
działek: 1243/184 i 1243/185 dochodzi do pkt 1939, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 7 
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Granica biegnie od pkt 1-9577, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 1346/32, wzdłuż granicy 
tej działki przez pkt 1-9578 do pkt 1-9579, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez 
pkt 1-6529 dochodzi do pkt 1-6530, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do 
pkt 1-21271. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1346/32 przez 
pkt 1-21287 do pkt 1-21272, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic 
działek: 1346/32 i 1346/33 przez pkt: 1-6579 i 1-1540 do pkt 1-6578. Stąd biegnie w kierunku południowo-
-zachodnim wzdłuż granic działek: 1346/33 i 1346/32 przez pkt 1-1538 do pkt 1-6525. Tu załamuje się 
w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 1-21277, w którym skręca w kierunku południowo-
-zachodnim, i biegnie przez pkt: 1-21276 i 1-21275 do pkt 1-21274, a następnie załamuje się w kierunku połu-
dniowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 1-21273. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 1346/32 w kierunku połu-
dniowo-zachodnim do pkt 1-6524, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do 
pkt 1-6523. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 1-9577, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 8 
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Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 1243/125 od pkt 1-902, położonego w południowo-
-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim przez pkt 1-6520 do pkt 1-6521, a następnie 
skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 1-903. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim 
i biegnie przez pkt: 1-9573 i 1-9572 do pkt 1-901, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez 
pkt 1-1998 dochodzi do pkt 1-902, od którego rozpoczęto opis.”. 

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

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 




