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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 2007 r. Nr 42, poz. 274, 
z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 grudnia 2008 r. w sprawie kostrzyńsko-słubickiej 
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, 
poz. 1551 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 441) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 
1267,4906 ha, położone na terenach miast: Go-
rzów Wielkopolski, Gubin, Kostrzyn nad Odrą, 
Nowa Sól, Poznań i Zielona Góra oraz gmin: 
Barlinek, Buk, Bytom Odrzański, Chodzież, 
Czerwieńsk, Goleniów, Gryfino, Gubin, Karli-
no, Krobia, Lubsko, Międzyrzecz, Nowy To-
myśl, Police, Przemęt, Rzepin, Skwierzyna, 
Słubice, Stęszew, Sulęcin, Swarzędz, Wronki 
i Zielona Góra.”;

2)  w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis 
granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej:

a)  w Podstrefie Kostrzyn w Kompleksie 1 opis gra-
nic i terenu Obszaru 2 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 7, miasto Kostrzyn nad 
Odrą, arkusz mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 7-1720, wzdłuż 
południowej krawędzi ulicy Asfaltowej, w kie-
runku południowo-wschodnim przez punkty 
nr: 7-1721, 7-1729, 7-1724, 7-1725 i 7-1558 do 
punktu nr 7-1559. W punkcie tym załamuje się 
w kierunku południowo-zachodnim i biegnie 
wzdłuż ulicy Włoskiej przez punkty nr: 7-1564, 
7-1563, 7-1574, 7-1573, 7-1572, 7-1583, 7-1571, 
7-1584, 7-1570, 7-1568, 7-1966 i 7-1569 do punk-
tu nr 7-141, gdzie załamuje się w kierunku za-
chodnim, i dochodzi do punktu nr 7-138. Tu za-
łamuje się w kierunku północno-zachodnim 
i biegnie przez punkty nr: 7-1915, 7-1900, 7-1972, 
7-86 i 7-1601 do punktu nr 7-85. Stąd biegnie 
w kierunku południowo-zachodnim i przez 
punkt nr 7-1849 dochodzi do punktu nr 7-1918. 
Tu skręca w kierunku północno-zachodnim 
i biegnie do punktu nr 7-1951. Następnie skręca 
w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 
nr 7-1950, gdzie skręca w kierunku południo-
wym, i przez punkt nr 7-1920 dochodzi do punk-
tu nr 7-1921. W tym punkcie skręca w kierunku 
południowo-zachodnim i biegnie przez punkt 
nr 7-1923 do punktu nr 7-1949. Tu skręca na 
północ i przez punkty nr: 7-1340, 7-581, 7-580, 

7-579 i 7-578 dochodzi do punktu nr 7-70. Stąd 
biegnie w kierunku północno-wschodnim 
i przez punkty nr: 7-69, 7-66, 7-64, 7-61 i 7-1850 
dochodzi do punktu nr 7-81. Tu załamuje się 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie 
przez punkty nr: 7-78 i 7-77 do punktu nr 7-1589. 
Stąd biegnie w kierunku południowo-wschod-
nim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr: 
7-1604, 7-1952 i 7-1602 do punktu nr 7-1953, 
gdzie załamuje się w kierunku północno- 
-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Przemysło-
wej przez punkty nr: 7-1590 i 7-1723 do punktu 
nr 7-1720, od którego rozpoczęto opis.”,

b)  w Podstrefie Gorzów Wielkopolski skreśla się 
opis granic i terenu Kompleksu 3,

c)  w Podstrefie Zielona Góra opis granic i terenu 
Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 12, miasto Zielona Góra, 
arkusz mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 12406, w kierunku 
wschodnim, wzdłuż północnej krawędzi działki 
nr 191/29, stanowiącej jednocześnie południo-
wą krawędź działki nr 191/27, do punktu 
nr 120408. Tu zmienia kierunek na południowy 
i wzdłuż ulicy Słubickiej biegnie do punktu 
nr 120279. W tym punkcie skręca na zachód 
i dalej biegnie wzdłuż ulicy Gorzowskiej przez 
punkt nr 12278 do punktu nr 12405, w którym 
załamuje się w kierunku północnym, i biegnie 
wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 191/29, 
stanowiącej jednocześnie wschodnią krawędź 
działki nr 191/28, i dochodzi do punktu nr 12406, 
od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 120155 wschod-
nią stroną ulicy Poznańskiej, w kierunku północ-
no-wschodnim do punktu nr 120295, w którym 
skręca w kierunku wschodnim, i południową 
stroną ulicy Gorzowskiej biegnie przez punkty 
nr: 120294 i 120293 do punktu nr 120271. Tu 
skręca na południe i biegnie przez punkty 
nr: 5473L i 120282 do punktu nr 120179. 
W punkcie tym załamuje się w kierunku zachod-
nim i biegnie północną stroną ulicy Trasa Pół-
nocna przez punkty nr: 120164, 120163, 120161, 
120178, 120159 i 120157 do punktu nr 120155, 
od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 120292 w kierun-
ku północno-wschodnim do punktu nr 120085, 
w którym zmienia kierunek na południowo- 
-wschodni, i przez punkty nr: 2076 i 120289 
biegnie do punktu nr 5476L. W punkcie nr 5476L 
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skręca na południe i przez punkty nr: 120188, 
5475L i 5474L dochodzi do punktu nr 120272, 
położonego przy ulicy Gorzowskiej. Stąd bieg-
nie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej 
strony ulicy Gorzowskiej do punktu nr 120292, 
od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 120386, położo-
nego przy ulicy Międzyrzeckiej, w kierunku pół-
nocnym przez punkty nr: 120190 i 5483L do 
punktu nr 120380, położonego przy ulicy Słubi-
ckiej. W punkcie tym załamuje się w kierunku 
wschodnim i biegnie południową stroną ulicy 
Słubickiej przez punkty nr: 120379 i 120378 do 
punktu nr 120297, gdzie skręca w kierunku po-
łudniowym, i biegnie zachodnią stroną ulicy 
Kostrzyńskiej przez punkty nr: 120296 i 120300 
do punktu nr 120301. Stąd biegnie w kierunku 
zachodnim północną stroną ulicy Międzyrze-
ckiej do punktu nr 120386, od którego rozpoczę-
to opis.”,

d) w Podstrefie Sulęcin:

—  w opisie granic i terenu Kompleksu 1 skreśla 
się wyrazy „Kompleks 1”,

—  skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 2,

e)  skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Strzel-
ce Krajeńskie,

 f)  na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej dodaje się opisy granic i terenów Pod-
stref: Krobia, Stęszew i Wronki w brzmieniu:

„Podstrefa Krobia

Obręb ewidencyjny nr 0015 — Pudliszki, gmina 
Krobia, arkusz mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 10000158, znajdu-
jącego się w północno-zachodnim narożniku 
działki nr 312/9, wzdłuż południowej granicy 
działki nr 309/2, w kierunku wschodnim do 
punktu nr 101287. W punkcie tym załamuje się 
w kierunku północno-wschodnim i biegnie 
wzdłuż południowej granicy działki nr 309/2 
przez punkt nr 101286 do punktu nr 102173, 
w którym zmienia kierunek na południowo- 
-wschodni, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy 
działki nr 312/6 przez punkty nr: 10000162 
i 10000163 do punktu nr 10000164. Tu zmienia 
kierunek na południowy i biegnie wzdłuż za-
chodniej granicy działki nr 312/6 przez punkt 
nr 102172 do punktu nr 102171. Tu skręca na 
zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy dział-
ki nr 312/7 do punktu nr 102170, w którym zała-
muje się w kierunku południowym, i biegnie 
wzdłuż zachodniej granicy działki nr 312/7 do 
punktu nr 102169. Stąd biegnie na wschód 
wzdłuż południowej granicy działki nr 312/7 do 
punktu nr 102168, w którym zmienia kierunek 
na południowy, i biegnie wzdłuż zachodniej 
granicy działki nr 312/6 do punktu nr 102167, 
położonego przy drodze gminnej oznaczonej ja-
ko działka nr 314/1. W punkcie nr 102167 zała-
muje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż 
drogi gminnej (działka nr 314/1) do punktu 
nr 10000161, gdzie skręca na północ, i biegnie 

wzdłuż wschodniej granicy działki nr 312/12 
przez punkt nr 200135 do punktu nr 200134. 
W punkcie tym załamuje się w kierunku zachod-
nim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 
nr 312/12 do punktu nr 200133, gdzie skręca na 
północ, i dochodzi do punktu nr 103345. Tu 
zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez 
punkty nr: 1000160 i 103354, wzdłuż północnych 
granic działek nr: 312/12 i 312/10, do punktu 
nr 10000159, w którym załamuje się w kierunku 
północnym, i wzdłuż wschodniej granicy działki 
nr 312/10 dochodzi do punktu nr 10000158, od 
którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stęszew

Obręb ewidencyjny nr 0015 — Strykowo, gmina 
Stęszew, arkusz mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 33, w kierunku 
północno-zachodnim, wzdłuż działki 612/9 przez 
punkt nr 400499 do punktu nr 400498. W punk-
cie tym załamuje się w kierunku północno- 
-wschodnim i biegnie do punktu nr 400291. Tu 
załamuje się w kierunku południowo-wschod-
nim i biegnie przez punkt nr 400283 do punktu 
nr 400497. Stąd biegnie w kierunku północno- 
-wschodnim do punktu nr 400500, w którym 
skręca na północny zachód, i dochodzi do punk-
tu nr 400501. Tu załamuje się w kierunku pół-
nocno-wschodnim i biegnie przez punkty 
nr: 400486, 400487 i 400488 do punktu 
nr 400489. W tym punkcie skręca na wschód 
i biegnie do punktu nr 400490, w którym skręca 
na południowy wschód, i dochodzi do punktu 
nr 400491. Tu zmienia kierunek na południowy 
i biegnie do punktu nr 36, w którym załamuje 
się na południowy zachód, i przez punkty nr: 35 
i 34 dochodzi do punktu nr 33, od którego roz-
poczęto opis.

Podstrefa Wronki

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0001 — Wronki, gmina 
Wronki, arkusze mapy: 13, 14 i 15 

Granica biegnie od punktu nr 1300080, znajdu-
jącego się w północno-zachodniej części działki 
nr 1747, w kierunku wschodnim przez punkt 
nr 1300082, południową stroną ulicy Mickiewi-
cza (działka nr 1728), do punktu nr 1300003. 
W tym punkcie załamuje się w kierunku połu-
dniowym i biegnie przez punkt nr 1300002 do 
punktu nr 1300001. Tu załamuje się w kierunku 
wschodnim i biegnie do punktu nr 1400102, 
gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkty 
nr: 1400106 i 1400111 do punktu nr 1400117. 
Stąd biegnie na wschód południową stroną uli-
cy Mickiewicza (działka nr 1751) przez punkt 
nr 1400118 do punktu nr 1400119. W tym punk-
cie załamuje się na południe i biegnie przez 
punkty nr: 1400109 i 1400104 do punktu 
nr 1400103, gdzie skręca w kierunku wschod-
nim, i przez punkty nr: 1400101, 1400100, 
1400099 dochodzi do punktu nr 1400036. Tu za-
łamuje się na północ i biegnie do punktu 
nr 1400037, w którym skręca na wschód, i do-
chodzi do punktu nr 1500167. Tu skręca w kie-
runku południowym i przez punkty nr: 1500165, 
1500157, 1500155, 1500152, 1500141, 1500118, 
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1500108, 1500084 i 1500083 dochodzi do punk-
tu nr 1500067. Stąd biegnie w kierunku północ-
no-zachodnim północnym brzegiem rowu 
(działki nr: 1777, 1760 i 1730) przez punkty 
nr: 1400019, 1400064, 1400068, 1400069, 
1400072, 1400075, 1400082, 1300021 i 1300027 
do punktu nr 1300028. Stąd biegnie w kierunku 
północnym przez punkty nr: 1300033, 1300045, 
1300050, 1300051, 1300056 i 1300065 do punktu 
nr 1300080, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0001 — Wronki, gmina 
Wronki, arkusz mapy 14 

Granica biegnie od punktu nr 1400078, znajdu-
jącego się w północno-zachodniej części działki 
nr 1770, w kierunku wschodnim południowym 
brzegiem rowu (działka nr 1760) przez punkty 
nr: 1400074, 1400073, 1400071 i 1400070 do 
punktu nr 1400014. Tu załamuje się na południe 
i przez punkty nr: 1400013 i 1400012 dochodzi 
do punktu nr 1400011. Stąd biegnie w kierunku 
północno-zachodnim północno-wschodnim 
brzegiem rowu (działka nr 1767) przez punkty 
nr: 1400047, 1400048, 1400053, 1400058, 
1400060, 1400063 i 1400065 do punktu 
nr 1400078, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 0001 — Wronki, gmina 
Wronki, arkusz mapy 14 

Granica biegnie od punktu nr 1400080, znajdu-
jącego się w północno-zachodniej części dział-
ki 1764, w kierunku wschodnim południowym 
brzegiem rowu (działka nr 1760) do punktu 
nr 1400079. Tu załamuje się w kierunku połu-
dniowo-wschodnim i biegnie południowo-za-
chodnim brzegiem rowu (działka nr 1767) przez 
punkty nr: 1400066, 1400061, 1400059, 1400057, 
1400052, 1400049 i 1400046 do punktu 
nr 1400010. W punkcie tym załamuje się w kie-
runku południowym i biegnie przez punkt 
nr 1400009 do punktu nr 1400008. W punkcie 
nr 1400008 skręca w kierunku zachodnim i bieg-
nie północnym skrajem ulicy Dworcowej (dział-
ka nr 2570) przez punkty nr: 1400007 i 1400006 

do punktu nr 1400005. W punkcie nr 1400005 
załamuje się w kierunku północnym i biegnie 
przez punkt nr 1400054 do punktu nr 1400080, 
od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 00021 — Stróżki, gmina 
Wronki, arkusz mapy 1 

Granica biegnie od punktu nr 1400014, znajdu-
jącego się w północno-zachodniej części działki 
nr 169, w kierunku południowo-wschodnim po-
łudniowym brzegiem rowu (działki nr: 1760 
i 1777) przez punkty nr: 1400015, 1400016, 
1400017, 1400018 i 1500024 do punktu 
nr 1500025. Tu załamuje się w kierunku połu-
dniowym i biegnie zachodnim brzegiem rowu 
(działka nr 171) do punktu nr 100776. W punkcie 
tym skręca na zachód i biegnie północnym 
brzegiem rowu (działka nr 172) przez punkt 
nr 100517 do punktu nr 1400011. Stąd biegnie 
na północ przez punkty nr: 1400012 i 1400013 
do punktu nr 1400014, od którego rozpoczęto 
opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 00021 — Stróżki, gmina 
Wronki, arkusz mapy 1 

Granica biegnie od punktu nr 1400010, znajdu-
jącego się w północno-zachodniej części działki 
nr 168, w kierunku wschodnim południowym 
brzegiem rowu (działka nr 172) przez punkt 
nr 100514 do punktu nr 100775. W punkcie tym 
załamuje się w kierunku południowym i biegnie 
zachodnim brzegiem rowu (działka nr 170) do 
punktu nr 2200032. Tu skręca w kierunku za-
chodnim i biegnie północną stroną ulicy Dwor-
cowej (działka nr 2570) przez punkty nr: 2200033 
i 2200034 do punktu nr 1400008. Tu załamuje 
się w kierunku północnym i przez punkt 
nr 1400009 dochodzi do punktu nr 1400010, od 
którego rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
15 czerwca 2010 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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