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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r.
Poz. 2242

RO ZP O RZĄDZENIE
RADY M INISTRÓ W
z dnia 28 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej 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 pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2157) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2 246,2929 ha, położone na terenach miast: Biała Podlaska, Brodnica,
Bydgoszcz, Czarnków, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Inowrocław, Kwidzyn, Lipno, Łeba, Malbork, Piła, Rypin, Stargard, Starogard Gdański, Tczew, Toruń i Włocławek oraz gmin: Barcin, Chojnice, Czarna Woda, Czarnków, Człuchów, Gniewino, Grudziądz, Janikowo, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Liniewo, Lipno, Łysomice, Nakło nad Notecią, Pakość, Police, Solec Kujawski, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno.”;

2)

w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ:
a)

w Podstrefie Kwidzyn na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 6 w brzmieniu:
„Kompleks 6
Obręb ewidencyjny 16, arkusz mapy 1
Granica biegnie od pkt 689, położonego w północnym narożniku działki 20/7, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 20/7, 20/8, 5/48 i 5/59 przez pkt: 673, 666 i 656 do pkt 649, gdzie zmienia
kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granicy działki 5/59 dochodzi do pkt 653. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez pkt: 665 i 669 biegnie do pkt 670, gdzie skręca na południowy zachód, i wzdłuż
granicy działki 20/8 biegnie do pkt 692. Od tego pkt granica biegnie na północny zachód, wzdłuż granic działek:
20/8 i 20/7 przez pkt 696 do pkt 5847, w którym skręca na północny wschód, i przez pkt: 5848 i 5849 biegnie do
pkt 699. Tam skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki 20/7 przez pkt 698 biegnie do pkt 693,
gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do pkt 689, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Stargard Szczeciński:
– w nazwie podstrefy skreśla się wyraz „Szczeciński”,
– w Kompleksie 4 oznaczenie obrębu ewidencyjnego otrzymuje brzmienie: „Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3”,
c)

opis granic i terenu Podstrefy Czarnków otrzymuje brzmienie:
„P o dst ref a Cza rnkó w
Kompleks 1
Obręb ewidencyjny 1 Miasto Czarnków, arkusze mapy: 1, 38, 39 i 43
Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/16, w kierunku północnym
wzdłuż granicy działki 1/16 do pkt 2. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 1/16 do pkt 3. Stąd
biegnie na północ wzdłuż granicy działki 2683 do pkt 4, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 2242

granic działek: 2683, 2684, 2685, 2686, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2737, 2738 i 2740 do pkt 5. Stąd biegnie
początkowo na północny zachód, następnie na północny wschód i dalej na południowy wschód wzdłuż granic
działek: 2739 i 2741 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 9, z którego biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2743, 2742, 2730 i 2725/1 do pkt 10. Tu skręca na północny
wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 2725/1 i 2729/3 do pkt 11. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż
granic działek: 2729/3, 2729/2, 2730 i 2736 przez pkt 12 do pkt 13. Tu skręca na północny wschód i biegnie
wzdłuż granic działek: 2/24 i 2/12 przez pkt 14 do pkt 15. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy
działki 2/24 przez pkt 16 do pkt 17, a następnie załamuje się na północny wschód i wzdłuż granicy tej samej
działki dochodzi do pkt 18. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki 2/24 do pkt 19, w którym
załamuje się na południowy zachód, i wzdłuż granic działek: 2/24 i 1/15 dochodzi do pkt 20. Stąd biegnie na
północ wzdłuż granicy działki 1/15 do pkt 21, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy
działki 1/16 przez pkt: 22, 23, 24, 25 i 26 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Obręb ewidencyjny 1 Miasto Czarnków, arkusze mapy: 1, 38, 39 i 43
Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 11, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 11 i 12 do pkt 2. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy
działki 12 do pkt 3. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 12 i 11 do pkt 4, w którym skręca
na północ, i wzdłuż granicy działki 11 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 3
Obręb ewidencyjny 0018 Romanowo Dolne, arkusz mapy 5
Granica biegnie od pkt 502599, położonego we wschodnim narożniku działki 738/5, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 738/5 i 738/6 przez pkt: 502608, 502609, 502610 i 502615 do pkt 502617,
gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki 738/6 biegnie przez pkt 502654 do
pkt 500638. Następnie zmienia kierunek i wzdłuż granic działek: 738/6 i 738/5 początkowo biegnie w kierunku
północno-wschodnim przez pkt: 500639 i 502594 do pkt 500675, gdzie skręca na północ, i przez pkt 500703
biegnie do pkt 500702, dalej w kierunku południowo-wschodnim do pkt 500701, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 502596. Tam zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 502599, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 4
Obręb ewidencyjny 0018 Romanowo Dolne, arkusz mapy 5
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 945, począwszy od pkt 500237, położonego w zachodnim jej narożniku,
w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 500233 i 500238 do pkt 500239. Tam zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 500682, a następnie biegnie na południe do pkt 500623. Od pkt 500623 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 500237, od którego rozpoczęto opis.”,
d) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Police, Biała Podlaska, Solec Kujawski, Nakło nad Notecią, Biały Bór w brzmieniu:
„P o dst ref a P o lice
Kompleks 1
Obręb ewidencyjny Police 3
Granica biegnie od pkt 146, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 32/10, w kierunku północno-wschodnim do pkt 453, gdzie skręca na północny zachód do pkt 451. Stąd biegnie na północny wschód do
pkt 470, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek: 32/10, 3029/25, 3029/26, 3029/23
i 44/6 przez pkt: 201, 202, 203, 208, 215, 217, 219 i 221 dochodzi do pkt 223. Tu skręca na południowy zachód
i biegnie wzdłuż granicy działki 3029/23 do pkt 268, gdzie skręca na północny zachód do pkt 267, a następnie
biegnie na południowy zachód do pkt 266. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do pkt 265,
skąd biegnie na południowy zachód do pkt 260, a następnie na północny zachód do pkt 259. Od pkt 259 biegnie
w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 3029/23, 3029/22, 57/10, 56/2 i 32/10 przez pkt: 505, 2712, 189,
471 i 1295 do pkt 146, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 3029/15, która nie
wchodzi w obszar strefy, tworząc enklawę oznaczoną pkt: 534, 535, 537 i 539.
Kompleks 2
Obręb ewidencyjny Police 2
Granica biegnie od pkt 2333, położonego w zachodnim narożniku działki 3017/19, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 3017/19, 815/13, 3016/104 i 3016/123 do pkt 2298, gdzie skręca na połu-
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dniowy wschód, i wzdłuż granicy działki 3016/123 biegnie początkowo w kierunku południowo-wschodnim do
pkt 31434, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 31435. Tam zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granic działek: 3016/104 i 3010/32 biegnie do pkt 2372. Od pkt 2372 granica biegnie
w kierunku południowo-zachodnim do pkt 2366, a następnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2361, gdzie
zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 2360. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2359, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 2358, skąd biegnie
na północny zachód do pkt 2355. Od pkt 2355 granica biegnie na południowy zachód do pkt 2354, skąd kieruje
się na północny zachód wzdłuż granic działek: 3010/32, 3010/33, 338/8, 3024/7 i 3017/19 do pkt 2333, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 3
Obręb ewidencyjny Police 2
Granica biegnie po granicach działki 3010/40 od pkt 2413 w kierunku północno-zachodnim do pkt 2414, skąd
kieruje się na północny wschód do pkt 2405, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do
pkt 2393. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 2391, 2390, 2389, 2388, 2387, 2386,
2385, 2384, 2383, 2382 i 2381 do pkt 2380, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 417
do pkt 2427. Stąd biegnie w kierunku północnym do pkt 2412, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni,
i dochodzi do pkt 2413, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 4
Obręb ewidencyjny Police 2
Granica biegnie po granicach działki 3325 od pkt 1036, położonego w północno-zachodnim jej narożniku,
w kierunku północno-wschodnim do pkt 1038, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do
pkt 1039. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 1041, a następnie w kierunku północno-zachodnim
do pkt 1036, od którego rozpoczęto opis.
P o dst ref a B ia ła P o dla ska
Obręb ewidencyjny 0004 Biała Podlaska, arkusz mapy 30
Kompleks 1
Granica biegnie od pkt 2, położonego w zachodnim narożniku działki 2005/140, w kierunku północno-wschodnim
do pkt 289, gdzie skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki 2005/140 biegnie do pkt 966, a następnie na południe do pkt 1, i dalej na wschód do pkt 207. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt 47, a następnie zmienia
kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 2, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Granica biegnie po granicach działki 2005/61 od pkt 4, położonego w północnym jej narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 6, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 276. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 275, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni
i biegnie do pkt 274, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie do pkt 281, gdzie skręca na południowy zachód, i przez pkt 280 biegnie do pkt 279. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do
pkt 49, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do pkt 48. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 47, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 4, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 3
Granica biegnie od pkt 10, położonego w północnym narożniku działki 2005/62, w kierunku południowo-wschodnim
wzdłuż granic działek: 2005/62 i 2005/82 i przez pkt 12 dochodzi do pkt 61, gdzie skręca na południowy zachód,
i przez pkt: 377 i 376 dochodzi do pkt 375. Tu skręca na północ i wzdłuż granic działek: 2005/82 i 2005/62
przez pkt 377 biegnie do pkt 8, a następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 9 do pkt 10, od
którego rozpoczęto opis.
Kompleks 4
Granica biegnie po granicach działki 2005/143 od pkt 147, położonego w południowym jej narożniku, w kierunku
północno-zachodnim do pkt 146, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 506 i 507 do pkt 97. Tam
skręca początkowo w kierunku wschodnim i dociera do pkt 212, a następnie w kierunku południowo-wschodnim
i biegnie do pkt 213. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 147, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 5
Granica biegnie po granicach działki 1953/3 od pkt 298, położonego w zachodnim jej narożniku, w kierunku
północno-wschodnim do pkt 102, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 125. Tu
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skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 210, a następnie w kierunku północno-zachodnim do
pkt 298, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 6
Granica biegnie po granicach działki 2005/111 od pkt 108, położonego w zachodnim jej narożniku, w kierunku
północno-wschodnim do pkt 61, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 105. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 106 do pkt 107, a następnie w kierunku północno-zachodnim
do pkt 108, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 7
Granica biegnie od pkt 99, położonego w zachodnim narożniku działki 2005/112, w kierunku północno-wschodnim
wzdłuż granic działek: 2005/112, 2005/79 i 2005/102 przez pkt: 100 i 101 do pkt 87, gdzie skręca w kierunku
południowo-wschodnim do pkt 86. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do pkt 85. Od pkt 85
biegnie wzdłuż granicy działki 2005/102 na południowy wschód do pkt 92, gdzie skręca na południowy zachód
przez pkt 93 do pkt 94. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granic działek: 2005/102, 2005/79
i 2005/112 biegnie przez pkt: 95, 102 i 98 do pkt 99, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 8
Granica biegnie od pkt 118, położonego w zachodnim narożniku działki 2005/129, wzdłuż jej granicy w kierunku
północno-wschodnim do pkt 103, a następnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 97 i 363 do pkt 56.
Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działek: 2005/129 i 2005/130 biegnie przez pkt: 76 i 57 do pkt 59, gdzie
skręca na południowy zachód, i przez pkt 60 biegnie do pkt 35. Od pkt 35 biegnie po granicach działek:
2005/130 i 2005/129 w kierunku północno-zachodnim do pkt 25, gdzie skręca w kierunku północnym do pkt 4,
a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 118, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 9
Granica biegnie po granicach działki 2005/98 od pkt 91, położonego w południowym jej narożniku, w kierunku
północno-zachodnim do pkt 84, gdzie skręca na północny wschód do pkt 83, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 82. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 64, a następnie
w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 67. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do
pkt 91, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 10
Granica biegnie od pkt 62, położonego w południowym narożniku działki 2005/96, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 2005/96, 2005/84 i 2005/64 przez pkt: 60, 7, 13 i 14 do pkt 15. Tu skręca na
północny wschód i biegnie do pkt 16, a następnie do pkt 17, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie do
pkt 18. Od pkt 18 biegnie w kierunku południowym do pkt 19, a następnie w kierunku południowo-zachodnim
wzdłuż granic działek: 2005/64, 2005/84 i 2005/96 przez pkt: 20 i 59 do pkt 62, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 11
Granica biegnie od pkt 164, położonego w zachodnim narożniku działki 2005/86, w kierunku północno-wschodnim
wzdłuż granic działek: 2005/86 i 2005/65 przez pkt 21 do pkt 22. Tu skręca na wschód i biegnie do pkt 23,
a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez pkt 24 biegnie do pkt 26, gdzie zmienia kierunek
na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 131. Od pkt 131 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy
działki 2005/86 przez pkt: 130, 129 i 128, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt: 170
i 165 biegnie do pkt 164, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 12
Granica biegnie od pkt 30, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2005/66, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek: 2005/66, 2005/56 i 2005/67 przez pkt: 31 i 32 do pkt 33. Stąd biegnie na południowy
wschód do pkt 34, gdzie zmienia kierunek na południowy, i przez pkt: 35 i 36 biegnie do pkt 37. Tu skręca
w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 38, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez
pkt: 157 i 156, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt: 349, 348 i 27 biegnie do pkt 28.
Od pkt 28 biegnie wzdłuż granicy działki 2005/66 w kierunku północnym do pkt 29, gdzie zmienia kierunek na
północno-wschodni, i biegnie do pkt 30, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz obszaru znajduje się działka
nr 2005/9, która nie wchodzi w obszar strefy, tworząc enklawę oznaczoną pkt: 184, 2420, 185, 186, 187, 188,
189, 190 i 191.
Kompleks 13
Granica biegnie po granicy działki 2005/106 od pkt 87, położonego w południowo-zachodnim jej narożniku,
w kierunku północno-zachodnim do pkt 88, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 179 do pkt 96. Tu
zmienia kierunek na północny i przez pkt: 362, 381, 196 i 97 biegnie do pkt 158, gdzie skręca na południowy
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wschód, i biegnie przez pkt: 52, 53, 54 i 55 do pkt 159, a następnie dalej w kierunku południowo-wschodnim
biegnie przez pkt: 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89,
88, 999, 121, 87 i 86 do pkt 80. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt 81, gdzie zmienia kierunek na północny,
i biegnie do pkt 82. Od pkt 82 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 84, gdzie zmienia kierunek na południowy,
i biegnie do pkt 83, a następnie skręca w kierunku zachodnim i przez pkt: 85 i 86 biegnie do pkt 87, od którego
rozpoczęto opis.
P o dst ref a So lec K uj a w ski
Obręb ewidencyjny Miasto Solec Kujawski
Kompleks 1
Granica biegnie od pkt 26241, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1022/16, wzdłuż jej granic
w kierunku północno-wschodnim do pkt 25839, gdzie skręca na południowy wschód do pkt 25843. Stąd biegnie
na południe do pkt 26252 i dalej wzdłuż granicy działki 1022/18 przez pkt: 25853, 25852 i 25848 do pkt 26251.
Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt: 26250, 26249, 26248, 26247 i 26240 biegnie do
pkt 26238, a następnie na północ wzdłuż granicy działki 1022/16 przez pkt: 26242, 26245, 26246, 26244 i 26243
do pkt 26241, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1022/19 od pkt 25871, położonego w północnym jej narożniku, w kierunku
południowo-wschodnim do pkt 12309, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 12310.
Następnie biegnie w kierunku południowym do pkt 12311, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni,
i dochodzi do pkt 25869. Od pkt 25869 biegnie w kierunku północnym przez pkt: 25866, 25865, 25863, 25857,
25858 i 25855 do pkt 25856, gdzie skręca na północny wschód, i przez pkt 25862 biegnie do pkt 25871, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 3
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1022/22 od pkt 26257, położonego w jej północnym narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 26258, gdzie skręca na południowy zachód, i przez pkt 12318 biegnie do
pkt 26256. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt: 26255 i 26254 biegnie do pkt 26253,
a następnie biegnie na północ przez pkt 25864 do pkt 25867, i dalej w kierunku północno-wschodnim do
pkt 26257, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 4
Granica biegnie od pkt 12121, położonego w północnym narożniku działki 1021/2, wzdłuż jej granic w kierunku
południowo-wschodnim przez pkt 12302 do pkt 25845, a następnie w kierunku południowym przez pkt: 25844,
25842, 25840 i 25841 do pkt 12307, i dalej wzdłuż granicy działki 1034/4 przez pkt 12338 do pkt 12082. Tu
skręca na zachód i wzdłuż granic działek: 1034/4 i 1021/2 biegnie przez pkt: 12079, 12078 i 12077 do
pkt 12076. Następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki 1021/2 biegnie do pkt 12121, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 5
Granica biegnie od pkt 26375, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1049/18, wzdłuż granic
działek: 1049/18 i 1048/4 w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 12503, 12504, 12506, 12508 i 26223 do
pkt 26231, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek: 1048/4 i 1047/8 biegnie przez pkt:
25914 i 25915 do pkt 26232. Tu zmienia kierunek i biegnie na zachód przez pkt 26229 do pkt 26221. Następnie
wzdłuż granicy działki 1049/18 początkowo biegnie na południe do pkt 26919, dalej na zachód do pkt 26918,
gdzie zmienia kierunek na północny, i przez pkt 25244 biegnie do pkt 26375, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 6
Granica biegnie od pkt 26220, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1048/6, wzdłuż granic działek: 1048/6 i 1056/6 w kierunku wschodnim przez pkt 26225 do pkt 26228. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki 1056/6 biegnie do pkt 25920, gdzie skręca na południe, i wzdłuż granic działek: 1056/6 i 1055/3 biegnie przez pkt: 25921 i 25923 do pkt 25925. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż granic działek: 1055/3 i 1048/6 biegnie przez pkt 12988 do pkt 12455, a następnie biegnie na
północ do pkt 26220, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 7
Granica biegnie od pkt 13769, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1044/3, wzdłuż granicy
działki 1044/3 w kierunku wschodnim przez pkt 13864 do pkt 13865, a następnie w kierunku południowym do
pkt 13847, i dalej w kierunku wschodnim do pkt 13651. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granic
działek: 1044/6 i 1064/2 przez pkt: 26023, 26024 i 26025 biegnie do pkt 26032, gdzie zmienia kierunek na za-
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chodni, i przez pkt 13829 biegnie do pkt 13828, a następnie biegnie na północ do pkt 12582. Od pkt 12582 biegnie wzdłuż granicy działki 1064/2 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 12581 do pkt 12580, i dalej
w kierunku północnym do pkt 12579, a następnie wzdłuż granicy działki 1044/6 w kierunku północno-zachodnim
przez pkt 12576 do pkt 12574. Tu zmienia kierunek na północny i wzdłuż granic działek: 1044/6 i 1044/3 biegnie przez pkt 13770 do pkt 13769, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 8
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1120/2 od pkt 26040, położonego w jej północno-zachodnim narożniku,
w kierunku wschodnim do pkt 14268, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do pkt 14267. Tu zmienia
kierunek na południowo-zachodni i biegnie do pkt 26041, a następnie na północno-zachodni i biegnie do
pkt 26040, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 9
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1126/1 od pkt 14264, położonego w jej północno-zachodnim narożniku,
w kierunku wschodnim do pkt 14475, gdzie skręca w kierunku południowym i przez pkt: 14476, 14477 i 14478
biegnie do pkt 24115. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do pkt 24114, a następnie skręca
na północ i przez pkt 14373 biegnie do pkt 14372. Od pkt 14372 biegnie na zachód do pkt 14266, a następnie na
północ przez pkt 14265 do pkt 14264, od którego rozpoczęto opis.
P o dst ref a Na kło na d No t ecią
Kompleks 1
Obręb ewidencyjny Paterek
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 103/8 od pkt 26335, położonego w północnym jej narożniku, w kierunku
południowo-wschodnim do pkt 26362, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 26361 biegnie do pkt 26355. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt 26336 biegnie do pkt 26334, a następnie biegnie w kierunku północnym do pkt 26335, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 2
Obręb ewidencyjny Paterek
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1554/2 od pkt 26329, położonego w północnym jej narożniku, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 26444 do pkt 26447, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim,
i przez pkt 26433 biegnie do pkt 26430. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt 26418 biegnie do
pkt 26417, a następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 26312. Tu zmienia kierunek i biegnie na
południowy wschód do pkt 26325, a następnie na północ do pkt 26329, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 3
Obręb ewidencyjny Paterek
Granica biegnie od pkt 26451, położonego w północnym narożniku działki 1554/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 1554/4 i 1554/5 przez pkt 26354 do pkt 26358, gdzie skręca na południe,
i wzdłuż granic działek: 1554/5, 1554/8 i 98/14 dochodzi do pkt 26496. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż
granicy działki 98/14 biegnie przez pkt: 26475 i 26474 do pkt 26461. Stąd biegnie nadal wzdłuż granicy działki
98/14 przez pkt: 26459, 26460 i 26457 do pkt 26454, a następnie w kierunku północno-zachodnim przez
pkt 26431 biegnie do pkt 26427, gdzie skręca na północ do pkt 26434. Od pkt 26434 biegnie na wschód przez
pkt: 26439, 26473 i 26480 do pkt 26487, gdzie skręca na północ, i biegnie do pkt 26490. Tu zmienia kierunek na
północno-zachodni i wzdłuż granicy działki 1554/8 biegnie przez pkt: 26483, 26479 i 26437 do pkt 26435, gdzie
skręca na północ, i wzdłuż granic działek: 1554/8 i 1554/6 biegnie przez pkt 26443 do pkt 26446. Tu skręca na
wschód i przez pkt: 26478 i 26482 biegnie do pkt 26488, a następnie biegnie w kierunku północnym do
pkt 26492. Stąd wzdłuż granicy działki 1554/4 początkowo biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 26485,
26481 i 26448 do pkt 26445, i dalej w kierunku północnym przez pkt 26449 do pkt 26451, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 4
Obręb ewidencyjny Paterek
Granica biegnie od pkt 26416, położonego w północnym narożniku działki 98/12, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 98/12 i 98/13 przez pkt 26428 do pkt 26432, gdzie skręca na południowy zachód, i przez pkt 26426 dochodzi do pkt 26425. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granic działek: 98/13
i 98/12 biegnie przez pkt 26413 do pkt 26412, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez pkt 26415
biegnie do pkt 26416, od którego rozpoczęto opis.
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Kompleks 5
Obręb ewidencyjny Paterek
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 98/18 od pkt 26472, położonego w północno-wschodnim jej narożniku,
w kierunku południowo-zachodnim do pkt 26469, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 26458.
Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt: 26462 i 26466 biegnie do pkt 26470, a następnie skręca
w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 26472, od którego rozpoczęto opis.
Kompleks 6
Obręb ewidencyjny Paterek
Granica biegnie wzdłuż granicy działki 97/12 od pkt 26411, położonego w północno-zachodnim jej narożniku,
w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 26453 do pkt 26455, gdzie skręca w kierunku południowym,
i biegnie do pkt 26452. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 26408, a następnie skręca
w kierunku północno-wschodnim i przez pkt 26409 biegnie do pkt 26411, od którego rozpoczęto opis.
P o dst ref a B ia ły B ó r
Obręb ewidencyjny 0001 Biały Bór, arkusze mapy: 1 i 5
Granica biegnie od pkt BBO2521, położonego w południowym narożniku działki 502/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 502/1, 501, 500 i 499/1 przez pkt: BBO2522, BBO2523, BBO2524
i BBO3166 do pkt BBO3172, gdzie zmienia kierunek na północny, i wzdłuż granicy działki 499/1 dochodzi do
pkt BBO3171. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez pkt BBO2065 biegnie wzdłuż granic
działek: 499/1 i 541/2 do pkt BBO3173, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do
pkt BBO2067. Od pkt BBO2067 granica biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 542 do
pkt BBO3170, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek: 542, 500, 501 i 502/1 biegnie przez
pkt: BBO0236 i BBO2115 do pkt BBO0087, a następnie biegnie w kierunku wschodnim do pkt BBO2518. Tu
zmienia kierunek na południowy i biegnie do pkt BBO2519, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim,
i wzdłuż granicy działki 502/1 przez pkt BBO2520 dochodzi do pkt BBO2521, od którego rozpoczęto opis.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.
Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

