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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 katowickiej specjalnej stre-
fy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1550 oraz z 2009 r. 
Nr 217, poz. 1684) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 
1929,1540 ha, położone na terenach miast: Biel-
sko-Biała, Bieruń, Częstochowa, Dąbrowa Gór-
nicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kę-
dzierzyn-Koźle, Knurów, Lubliniec, Orzesze, 
Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sos-
nowiec, Tychy, Zabrze, Zawiercie i Żory oraz 
gmin: Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Lesz-
czyny, Godów, Gogolin, Kietrz, Koniecpol, Krap-
kowice, Myślenice, Pawłowice, Radziechowy-
 -Wieprz, Rajcza, Rudziniec, Siewierz, Strzelce 
Opolskie i Ujazd.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis 
granic i terenu Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej:

a) w Kompleksie 4:

—  opis granic i terenu Obszaru 3 otrzymuje 
brzmienie:

„Obszar 3

Obręb ewidencyjny Komorowice Śląskie

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowa-
nego w północno-zachodniej części działki 
nr 3561/2, w kierunku północno-wschodnim 
przez punkt nr 2 do punktu nr 3, położonego 
na wschodniej granicy działki nr 3561/2. Tu 
zmienia kierunek na południowo-wschodni 
i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 
nr 3561/2 do punktu nr 4, będącego połu-
dniowo-wschodnim narożnikiem działki 
nr 3561/2. Stąd biegnie w kierunku południo-
wo-zachodnim wzdłuż południowej granicy 
działki nr 3561/2 do punktu nr 5, położonego 
na południowej granicy działki nr 3561/2. Tu 
załamuje się na południe i dochodzi do 
punktu nr 6, zlokalizowanego w północno-
 -wschodniej części działki nr 3561/3. Stąd 
biegnie na południowy zachód do punktu 
nr 7, gdzie skręca na północny zachód i do-
chodzi do punktu nr 8, położonego na połu-
dniowej granicy działki nr 3561/2. Stąd bieg-
nie na niewielkim odcinku w kierunku za-
chodnim do punktu nr 9, w którym skręca na 
północny zachód, i biegnie wzdłuż zachod-
niej granicy działki nr 3561/2 do punktu nr 1, 
od którego rozpoczęto opis.”,

—  dodaje się opis granic i terenu Obszaru 7 
w brzmieniu:

„Obszar 7

Obręb ewidencyjny Komorowice Śląskie

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego 
na zachodniej granicy działki nr 246/20, na 
północny zachód do punktu nr 2, położone-
go w północno-zachodnim narożniku działki 
nr 246/20. Tu zmienia kierunek na północno-
-wschodni i biegnie wzdłuż północnych gra-
nic działek nr: 246/20, 246/18, 246/14, 246/15 
przez punkty nr: 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7, po-
łożonego w północno-wschodnim narożniku 
działki nr 246/15. Tu załamuje się w kierunku 
południowym i biegnie wzdłuż wschodnich 
granic działek nr: 246/15, 87/7, 246/13 przez 
punkty nr: 8, 9, 10 do punktu nr 11. Stąd 
biegnie w kierunku północno-zachodnim 
przez działkę nr 246/13 do punktu nr 12, bę-
dącego najdalej wysuniętym na południe 
narożnikiem działki nr 246/11. Dalej biegnie 
w tym samym kierunku wzdłuż południowej 
granicy działki nr 246/11 do punktu nr 13, 
gdzie załamuje się w kierunku południowo-
 -zachodnim, i biegnie wzdłuż wschodnich 
granic działek nr: 247/1, 246/19 przez punkty 
nr 14 i 15 do punktu nr 16. Tu załamuje się 
w kierunku południowo-zachodnim i bieg-
nie przez punkt nr 17 do punktu nr 1, od któ-
rego rozpoczęto opis.”,

b)  dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 12 
w brzmieniu:

„Kompleks 12

Obręb ewidencyjny Orzesze, karta mapy 10

Obszar 1 

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki nr 182/98, 
w kierunku południowo-wschodnim do punktu 
nr 2, położonego na północnej granicy działki 
nr 184/98. Tu skręca na północ i dochodzi do 
punktu nr 3, w którym załamuje się na połu-
dniowy wschód, i dochodzi do punktu nr 4. 
Stąd biegnie na północny wschód do punktu 
nr 5, gdzie załamuje się w kierunku wschod-
nim, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 
nr 641/92 do punktu nr 6, będącego najdalej 
wysuniętym na wschód narożnikiem działki 
nr 641/92. Tu skręca w kierunku południowo-
 -zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej gra-
nicy działki nr 641/92 do punktu nr 7, będącego 
najdalej wysuniętym na południe narożnikiem 
działki nr 641/92. Stąd biegnie na krótkim od-
cinku w kierunku południowo-wschodnim do 
punktu nr 8, gdzie skręca na południe i docho-
dzi do punktu nr 9, będącego południowo-
 -wschodnim narożnikiem działki nr 589/136. 
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Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż po-
łudniowej granicy działki nr 589/136 do punktu 
nr 10, będącego najdalej wysuniętym na połu-
dnie narożnikiem działki nr 587/146. Stąd bieg-
nie początkowo na północ, a następnie na za-
chód do punktu nr 11, będącego najdalej wy-
suniętym na zachód narożnikiem działki 
nr 587/146. Tu załamuje się na północ i docho-
dzi do punktu nr 12, będącego północno-za-
chodnim narożnikiem działki nr 587/146. Stąd 
biegnie w kierunku północno-zachodnim 
wzdłuż południowej granicy działki nr 171 do 
punktu nr 13, będącego najdalej wysuniętym 
na zachód narożnikiem działki nr 171. Tu zała-
muje się w kierunku północnym i biegnie 
wzdłuż zachodnich granic działek nr: 171, 107, 
182/98 i 97 do punktu nr 1, od którego rozpo-
częto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego 
północno-zachodni narożnik działki nr 100, 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż pół-
nocnych granic działek nr 100 i 99 do punktu 
nr 2, będącego najdalej wysuniętym na północ 
narożnikiem działki nr 99. Stąd biegnie na 
wschód do punktu nr 3, położonego w północ-
no-wschodnim narożniku działki nr 99. Tu 
skręca na południe i biegnie wzdłuż wschod-
nich granic działek nr: 99, 100 i 101 do punktu 
nr 4, będącego najdalej wysuniętym na 

wschód narożnikiem działki nr 101. Stąd bieg-
nie na wschód wzdłuż północnej granicy dział-
ki nr 113 do punktu nr 5, będącego najdalej 
wysuniętym na wschód narożnikiem działki 
nr 113. Tu załamuje się w kierunku południo-
wo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-
 -wschodniej granicy działki nr 113 do punktu 
nr 6, będącego najdalej wysuniętym na połu-
dnie narożnikiem działki nr 113. Z punktu nr 6 
biegnie na północny zachód wzdłuż południo-
wej granicy działki nr 113 do punktu nr 7, bę-
dącego najdalej wysuniętym na zachód naroż-
nikiem działki nr 113. Stąd biegnie wzdłuż po-
łudniowej granicy działki nr 102, początkowo 
w kierunku południowo-zachodnim, a następ-
nie zachodnim i dochodzi do punktu nr 8, bę-
dącego najdalej wysuniętym na zachód naroż-
nikiem działki nr 102. Tu załamuje się począt-
kowo w kierunku południowym, a następnie 
południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż połu-
dniowej granicy działki nr 100 do punktu nr 9, 
będącego najdalej wysuniętym na południe 
narożnikiem działki nr 100. Stąd biegnie w kie-
runku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej 
granicy działki nr 100 do punktu nr 1, od które-
go rozpoczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk




