
          
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2016 r. 

Poz. 571 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej 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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekono-
micznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 760) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 866,7958 ha, położone na terenie miast: Bochnia, Bukowno, Kraków, 
Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Boch-
nia, Boguchwała, Chełmek, Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Gdów, Jędrzejów, Klucze, Nie-
połomice, Nowa Sarzyna, Skawina, Słomniki, Trzebinia, Tuchów, Wolbrom, Zabierzów, Zakliczyn i Zator.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU 
TECHNOLOGICZNEGO: 

a) w Podstrefie Kraków-Podgórze na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 6 w brzmieniu: 

„Kompleks 6 

Obręb ewidencyjny nr 25, miasto Kraków 

Granica biegnie od punktu 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 118/5, w kierunku 
wschodnim wzdłuż granic działek nr: 118/5, 118/3 i 118/1 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, stanowiącego 
północno-wschodni narożnik działki nr 118/1. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 118/1, 
118/3 i 118/2 przez punkty: 8 i 9 do punktu 10, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 
nr 118/2. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 118/2, 118/4 i 118/6 przez punkty: 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 do punktu 21, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 118/6. 
Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 118/6 i 118/5 przez punkt 22 do punktu 1, od którego 
rozpoczęto opis.”, 

b) w podstrefie Zabierzów: 

– skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 2, 

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu: 

„Kompleks 3 

Obręb ewidencyjny Rząska, gmina Zabierzów 

Granica biegnie od punktu 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 14/21, w kierunku 
północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 14/21, 14/20 i 14/19 do punktu 2, położonego w północno-
-wschodnim narożniku działki nr 14/19. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/19 do 
punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 14/19. Stąd biegnie w kierunku połu-
dniowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 14/19, 14/20 i 14/21 przez punkty: 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, poło-
żonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 14/21. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 14/21 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”, 
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c) w Podstrefie Tarnów na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów 11 i 12 w brzmieniu: 

„Kompleks 11 

Obręb ewidencyjny nr 66, miasto Tarnów 

Granica biegnie po granicach działki nr 99/9 od punktu 1, położonego w północno-zachodnim narożniku 
działki, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki. Tu skręca 
na południe i przez punkty: 3, 4 i 5 dochodzi do punktu 6, stanowiącego południowo-wschodni narożnik 
działki. Stąd biegnie na zachód do punktu 7, gdzie skręca na północ i dochodzi do punktu 8, w którym skręca 
na zachód, i biegnie przez punkty: 9 i 10 do punktu 11. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 1, od którego 
rozpoczęto opis. 

Kompleks 12 

Obręb ewidencyjny nr 106, miasto Tarnów 

Granica biegnie od punktu 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 97/3, w kierunku połu-
dniowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 97/3 do punktu 2, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 1/53. 
Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/53 do punktu 3, gdzie skręca na północ 
i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/53. 
Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 1/53 do punktu 5, położonego w północno-wschodnim naroż-
niku tej działki, gdzie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/53 i 71/13 przez 
punkt 6 do punktu 7. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 71/13 do punktu 8, położonego 
w północno-wschodnim narożniku tej działki. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 71/13 przez 
punkty: 9 i 10 do punktu 11, stanowiącego południowo-wschodni narożnik tej działki. Tu skręca na zachód 
i biegnie wzdłuż granic działek nr: 71/13 i 2/13 przez punkt 12 do punktu 13, stanowiącego południowo-
-zachodni narożnik działki nr 2/13. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 2/13 i 97/3 przez punkt 14 
do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”, 

d) w Podstrefie Dobczyce opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie: 

„Kompleks 1 

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1293/19, 1293/20 i 1345/4, na północ 
wzdłuż granicy działki nr 1293/19 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 1293/19 do punktu 3, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 1293/19. W punkcie 3 skręca na północ 
i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1293/19, 7305/4, 7305/3, 7305/2, 7305/5, 7305/6 i 7305/7 do punktu 4. Tu 
skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr: 7305/7 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na 
południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7305/7, 7305/6, 7305/5 i 7305/4 do punktu 6. Tu skręca 
na zachód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7305/4 do 
punktu 8. W punkcie 8 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1293/18 do punktu 9. 
Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1293/18 do punktu 10, a następnie skręca na zachód 
i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1293/14 do punktu 11. W punkcie 11 skręca na południowy wschód i biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 1293/14 przez punkty: 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu 17, w którym zmienia kierunek na 
wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1293/14, 1293/17 i 1293/19 do punktu 1, od którego rozpoczęto 
opis.”, 

e) w Podstrefie Andrychów na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu: 

„Kompleks 3 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 3019/15, w kierunku wschod-
nim wzdłuż granic działek nr: 3019/15 i 3019/10 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku 
działki nr 3019/10. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3019/10 do punktu 3, położonego 
w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3019/10. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek 
nr: 3019/10 i 3019/15 do punktu 4, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3019/15 do 
punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 3019/15. Stąd biegnie na zachód wzdłuż gra-
nicy działki nr 3019/15 przez punkt 9 do punktu 10. Tu załamuje się na północ i omijając działkę 
nr 3019/11 biegnie przez punkty: 11, 12, 13 i 14 do punktu 15. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy 
działki nr 3019/15 do punktu 16, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3019/15. Tu zmie-
nia kierunek na północno-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 3019/15 dochodzi do punktu 1, od którego roz-
poczęto opis.”, 
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f) w Podstrefie Bochnia opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie: 

„Kompleks 1 

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia 

Obszar  1  

Granica biegnie po granicy działki nr 7597/1 od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, 
w kierunku wschodnim przez punkt 2 do punktu 3, będącego północno-wschodnim jej narożnikiem. Tu skręca na 
południe i biegnie przez punkty: 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do 
punktu 9, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki. Stąd biegnie na północ do punktu 1, od którego 
rozpoczęto opis. 

Obszar  2  

Granica biegnie od punktu 10, stanowiącego północny narożnik działki nr 7591/13, w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 7591/13 do punktu 11, będącego zachodnim narożnikiem działki 
nr 7597/3. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7597/3, 73/28 i 7598/1 przez punkty: 12, 13, 
14, 15, 16 i 17 do punktu 18, będącego północnym narożnikiem działki nr 7598/1. Stąd biegnie na południowy 
wschód wzdłuż granicy działki nr 7598/1 do punktu 19, stanowiącego wschodni narożnik tej działki. Tu skręca 
na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7598/1 przez punkt 20 do punktu 21, stanowiącego 
północny narożnik działki nr 7598/2. Stąd biegnie na południowy wschód i wzdłuż granicy działki 
nr 7598/2 dochodzi do punktu 22, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granicy tej działki dochodzi do punk-
tu 23. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7598/2, 587 i 592 do punktu 24, poło-
żonego w północnym narożniku działki nr 7592/4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek 
nr: 7592/4, 7592/1 i 7592/2 do punktu 25, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 7592/2. Tu skrę-
ca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7592/2, 7592/5 i 7592/6 do punktu 26, będącego 
południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 7592/6. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 
nr 7592/6 do punktu 27, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 7592/6, a następnie skręca na południowy 
zachód i dochodzi do punktu 28, stanowiącego północny narożnik działki nr 629/3. Tu skręca w kierunku pół-
nocno-zachodnim, przecina działkę nr 7591/13, a następnie biegnie wzdłuż jej granicy przez punkt 29 do punk-
tu 30, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 7591/13. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż gra-
nic działek nr: 7591/13, 7591/9 i 7591/6 do punktu 31, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 
nr 7591/6. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki nr 7591/6 dochodzi do punktu 32, stano-
wiącego północno-wschodni narożnik działki nr 7591/6. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż 
granicy działki nr 7591/13 do punktu 10, od którego rozpoczęto opis. 

Wewnątrz obszaru znajduje się działka nr 73/29 oznaczona punktami 33–36 oraz działki nr: 73/31 i 73/32 ozna-
czone punktami 37–40, tworzące enklawy niewchodzące w obszar strefy. 

Obszar  3  

Granica biegnie od punktu 41, stanowiącego północny narożnik działki nr 7593/8, w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7593/8 i 7593/3 do punktu 42, stanowiącego wschodni narożnik działki 
nr 7593/3. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7593/3 do punktu 43, będącego 
południowym narożnikiem działki nr 7593/3. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 7593/3 
i 7593/8 do punktu 44, położonego w zachodnim narożniku działki nr 7593/8. Tu skręca na północ i biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 7593/8 do punktu 41, od którego rozpoczęto opis. 

Obszar  4  

Granica biegnie od punktu 45, stanowiącego północny narożnik działki nr 7595/2, w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7595/2, 7595/3 i 7595/4 do punktu 46, stanowiącego wschodni narożnik 
działki nr 7595/4. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7595/4, 646/8 i 7596/4 do punktu 47, 
będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 7596/4. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 48, 
w którym skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7596/4, 7596/3 i 7596/2 przez punkt 49 
do punktu 50, położonego w zachodnim narożniku działki nr 7596/2. Tu skręca na północny zachód i biegnie 
wzdłuż granic działek nr: 7596/2, 646/6 i 7595/2 przez punkt 51 do punktu 45, od którego rozpoczęto opis.”, 

g) w Podstrefie Zator opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie: 

„Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 6, gmina Zator 

Granica biegnie od punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 5/3, w kierunku wschodnim 
wzdłuż granic działek nr: 5/3, 5/4, 5/7, 5/6 i 6/4 do punktu 18, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 1/5. 
Z punktu 18 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1/5 i 242/3 do punktu 19, stano-
wiącego północny narożnik działki nr 242/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek 
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nr: 242/3, 1/5, 6/4, 7/1 i 16/1 do punktu 20, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16/1. Tu 
skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 16/1 biegnie do punktu 21, stanowiącego północno-wschodni narożnik 
działki nr 17/1, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 17/1 dochodzi do punktu 22. Stąd bieg- 
nie na zachód wzdłuż granicy działki nr 17/1 do punktu 23, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 
nr 17/1. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 17/1 do punktu 23A, następnie skręca na zachód 
i wzdłuż granicy działki nr 15/3 dochodzi do punktu 24A. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 
nr 17/6 do punktu 24, następnie skręca na zachód i wzdłuż granic działek nr: 17/6, 17/8 i 17/7 dochodzi do punk-
tu 25, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 17/7. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic 
działek nr: 17/7, 14/1 i 5/3 przez punkty: 26 i 27 do punktu 17, od którego rozpoczęto opis.”, 

h) opis granic i terenu Podstrefy Boguchwała otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Boguchwała  

Obręb ewidencyjny Boguchwała, gmina Boguchwała 

Kompleks 1 

Granica biegnie od punktu 1 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1624/87 
i 1624/88 przez punkt 2 do punktu 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1624/88. Tu skręca 
na południowy wschód i biegnie granicą działki nr 1624/88 do punktu 4, będącego południowo-wschodnim na-
rożnikiem tej działki. Tu skręca na północny zachód i granicami działek nr: 1624/88 i 1624/87 przez punkt 5  
dochodzi do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1624/87. W punkcie 6 skręca na 
północny wschód i granicą działki nr 1624/87 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Granica biegnie po granicach działki nr 1624/108 od punktu 1, położonego w jej północno-wschodnim narożni-
ku, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 2, stanowiącego wschodni narożnik tej działki. Tu skręca na 
zachód i biegnie przez punkty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożni-
kiem działki nr 1624/108. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 12, w którym skręca na wschód, i biegnie 
przez punkt 13 do punktu 14, a następnie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 15. Stąd biegnie na 
północny wschód do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Granica biegnie po granicy działki nr 1624/105 od punktu 16, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej 
działki, w kierunku północno-wschodnim do punktu 17, położonego w północno-wschodnim narożniku działki. 
Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 18, będącego wschodnim narożnikiem działki. Stąd bieg- 
nie na południowy zachód przez punkt 19 do punktu 20, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki. 
Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 16, od którego rozpoczęto opis.”, 

i) w Podstrefie Skawina na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów 5–7 w brzmieniu: 

„Kompleks 5 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 5731/6, w kierunku połu-
dniowym wzdłuż granicy działki nr 5731/6 do punktu 2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 5731/6 przez punkt 3 do punktu 4. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkt 5 do 
punktu 6, stanowiącego południowo-wschodni narożnik tej działki. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż grani-
cy działki nr 5731/6 przez punkty: 7 i 8 do punktu 9, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 
nr 5731/6. W punkcie 9 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 10, 
11, 12, 13 i 14 do punktu 15, w którym skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 5731/5 dochodzi do punk-
tu 16, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 5731/5. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż gra-
nicy działki nr 5731/5 do punktu 17, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/5 do 
punktu 18. Stąd biegnie na północ i wzdłuż granicy działki nr 5731/5 dochodzi do punktu 19, stanowiącego po-
łudniowo-wschodni narożnik działki nr 5731/6. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 5731/6 do punktu 20, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 5731/6. W punkcie 20 skręca 
na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 21 i 22 do punktu 23, położonego u zbiegu 
granic działek nr: 5731/6, 5731/1 i 1885/7. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 5731/6 przez punkt 24 do punktu 25, gdzie skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 5731/6 dochodzi do 
punktu 26. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 27, 28, 29 i 30 do punk-
tu 31, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 5731/6 dochodzi do punktu 32. Stąd biegnie 
w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 33 i 34 do punktu 35, w którym skręca na 
południowy wschód, i biegnie do punktu 36. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 5731/6 
dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 5731/3 i 5731/4 tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, 
oznaczoną punktami 37–42. 
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Kompleks 6 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2160/111, w kierunku połu-
dniowym wzdłuż granicy działki nr 2160/111 do punktu 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku 
działki nr 2160/111. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2160/81 i 2160/115 przez punkty: 3 
i 4 do punktu 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2160/115. Stąd biegnie na południe 
wzdłuż granicy działki nr 2160/115 przez punkty: 6, 7, 8 i 9 do punktu 10, stanowiącego południowo-wschodni 
narożnik działki nr 2160/115. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2160/115, 2160/81 
i 2160/117 przez punkty: 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu 17, stanowiącego południowo-zachodni narożnik 
działki nr 2160/117. W punkcie 17 skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2160/117 do punktu 18, 
położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2160/117, a następnie skręca na wschód i biegnie do 
punktu 19. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2160/117 do punktu 20, w którym skręca 
na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2160/117 do punktu 21, położonego u zbiegu granic działek 
nr: 2160/83, 2160/136 i 2160/117. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 2160/83 do punktu 22, sta-
nowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2160/83. W punkcie 22 skręca na północny wschód i biegnie 
wzdłuż granic działek nr: 2160/83, 2160/81 i 2160/111 przez punkty: 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu 29, poło-
żonego u zbiegu granic działek nr: 2160/111, 2160/112 i 2160/142. Tu skręca w kierunku południowo-
-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2160/111 przez punkty: 30 i 31 do punktu 1, od którego rozpo-
częto opis. 

Kompleks 7 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 2274/5, w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2274/5 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, położonego we 
wschodnim narożniku działki nr 2274/5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic 
działek nr: 2274/5, 5730/1, 2271/5, 2270/10 i 2270/12 przez punkty: 9, 10 i 11 do punktu 12, stanowiącego połu-
dniowo-wschodni narożnik działki nr 2270/12. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2269/2 
i 2268/3 przez punkty: 13, 14 i 15 do punktu 16, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 2268/3. Stąd biegnie 
na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 2268/3, 2267 i 2266/3 do punktu 17, stanowiącego południowo-
-wschodni narożnik działki nr 2266/3. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2266/3 do punk-
tu 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2266/3. Stąd biegnie na południe wzdłuż gra-
nicy działki nr 2263 do punktu 19, gdzie skręca na zachód, i granicą działki nr 2263 dochodzi do punktu 20, sta-
nowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2258/1. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek 
nr: 2258/1 i 2257/1 do punktu 21, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2257/1. Tu skręca na 
południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2257/1 do punktu 22, stanowiącego południowy narożnik 
działki nr 2257/1. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 2257/1, 2258/1 i 2263 do punk-
tu 23, położonego w zachodnim narożniku działki nr 2263. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż 
granicy działki nr 5730/1 do punktu 24, położonego w północnym narożniku działki nr 2261/1, w którym zała-
muje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2261/1, 2258/2 i 2257/2 do punktu 25, sta-
nowiącego wschodni narożnik działki nr 2257/2. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek 
nr: 2257/2, 2255, 2254/2 i 2254/1 do punktu 26, stanowiącego południowy narożnik działki nr 2254/1. Tu skręca 
na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2254/1, 2254/2, 2260/1 i 2252/1 do punktu 27, stanowią-
cego zachodni narożnik działki nr 2252/1. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 2252/1, 
5730/1 i 2274/5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 2256/2 oznaczona punktami 28–31 oraz działka nr 2252/2 ozna-
czona punktami 32–34, tworzące enklawy niewchodzące w obszar strefy.”, 

j) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLO-
GICZNEGO dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Zakliczyn, Tuchów, Klucze, Jędrzejów i Nowy Targ 
w brzmieniu: 

„Podstrefa Zakliczyn  

Obręb ewidencyjny nr 22 Zakliczyn, gmina Zakliczyn 

Kompleks 1 

Granica biegnie po granicy działki nr 640/69 od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, 
w kierunku wschodnim do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe 
i biegnie do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód do punk-
tu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 5, 
z którego biegnie na północ do punktu 6. Stąd biegnie na północny wschód do punktu 7, w którym załamuje się 
na północ, i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 
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Kompleks 2 

Granica biegnie po granicy działki nr 640/70 od punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik tej działki, 
w kierunku południowym do punktu 9, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki. Tu skręca na za-
chód i biegnie do punktu 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki. Stąd biegnie na północ 
przez punkt 11 do punktu 12, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki. Tu skręca na wschód i dochodzi 
do punktu 8, od którego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Tuchów 

Obręb ewidencyjny Tuchów, gmina Tuchów 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 41/17, w kierunku północno-
-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 41/17 i 33/6 przez punkt 2 do punktu 3, będącego północnym narożnikiem 
działki nr 33/6. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 33/6, 41/17 i 41/18 przez 
punkty 4 i 5 do punktu 6, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 41/18. Stąd biegnie na wschód wzdłuż gra-
nicy działki nr 41/22 przez punkt 7 do punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 41/22. Tu 
skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 41/22 dochodzi do punktu 9, położonego w południowo-
-wschodnim narożniku działki nr 41/22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 
nr 41/22 przez punkt 10 do punktu 11, stanowiącego południowy narożnik działki nr 41/22. Tu skręca na pół-
nocny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 41/22, 41/18 i 41/17 przez punkty: 12 i 13 do punktu 1, od któ-
rego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Klucze  

Obręb ewidencyjny nr 7, gmina Klucze 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 22/190, w kierunku połu-
dniowym wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 22/190 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5. Stąd biegnie na wschód do punktu 6. Tu skręca na południe i wzdłuż 
granicy działki nr 22/190 dochodzi do punktu 7. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 
nr 22/190 przez punkt 8 do punktu 9, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 10. Tu skręca na pół-
nocny zachód i wzdłuż granicy działki nr 22/190 dochodzi do punktu 11. Stąd biegnie na południowy zachód do 
punktu 12, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 13, stanowiącego wschodni narożnik 
działki nr 22/192. W punkcie 13 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 22/192 do punktu 14, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 22/190 
przez punkt 15 dochodzi do punktu 16. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 22/190 do punktu 17. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 18. Tu 
skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 19. Stąd biegnie na wschód 
wzdłuż granic działek nr: 22/190, 22/119 i ponownie 22/190 przez punkty: 20 i 21 do punktu 22. Tu skręca na 
południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 22/190, 22/139 i ponownie 22/190 do punktu 23, stanowiącego po-
łudniowo-wschodni narożnik działki nr 22/190. Stąd biegnie na zachód do punktu 24, a następnie zmienia kieru-
nek na południowo-zachodni i biegnie do punktu 25, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 
nr 22/190. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 26. Stąd biegnie 
na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkty: 27, 28, 29, 30 i 31 do punktu 32. Tu skręca 
na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkty: 33, 34 i 35 do punktu 36. Stąd 
biegnie na wschód do punktu 37, położonego u zbiegu granic działek nr: 22/190, 22/196 i 22/204. Tu skręca na 
północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkt 38 do punktu 39. Stąd biegnie na połu-
dniowy wschód przez punkt 40 do punktu 41, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 22/190 przez punkty: 42, 43, 44 i 45 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Jędrzejów 

Kompleks 1 

Obręby ewidencyjne nr: 10 i 11, gmina Jędrzejów 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/1, w kierunku południowo-
-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1/1 i 4/1 przez punkty: 2 i 3 do punktu 4. Stąd biegnie na zachód wzdłuż 
granic działek nr: 4/1 i 3/1 i dochodzi do punktu 5. Tu skręca na północ i wzdłuż granicy działki nr 3/1 dochodzi 
do punktu 6, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/1 do 
punktu 7. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 8, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 
nr 119/16, a następnie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 9. Stąd biegnie na północny wschód 
wzdłuż granic działek nr: 89/6, 117/3, 116/3, 115/3, 114/6 i 112/3 przez punkt 10 do punktu 11. Tu skręca na po-
łudniowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 112/3, 114/6, 115/3, 116/3, 117/3, 89/5, 119/16, 121/3 
i 1/1 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 
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Kompleks 2 

Obręb ewidencyjny nr 11, gmina Jędrzejów 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 36/3, w kierunku południo-
wo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 36/3, 37/3, 41/6 i 42/4 do punktu 2, położonego w północno-
-wschodnim narożniku działki nr 42/4. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 42/4 przez punkty: 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 42/4. 
Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 42/4, 41/6, 37/3 i 36/3 do punktu 9, położonego 
w południowo-zachodnim narożniku działki nr 36/3. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 36/3 przez punkty: 10, 11 i 12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 3 

Obręb ewidencyjny nr 11, gmina Jędrzejów 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 36/5, w kierunku południo-
wo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 36/5, 37/8, 41/8 i 42/6 do punktu 2, położonego w północno-
-wschodnim narożniku działki nr 42/6. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 42/6 do punk-
tu 3, usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 45/1. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż 
granicy działki nr 45/1 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 45/1. Stąd biegnie na 
południe wzdłuż granicy działki nr 45/1 do punktu 5, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 6. 
Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 45/1 przez punkty: 7 i 8 do punktu 9, stanowiącego po-
łudniowo-wschodni narożnik działki nr 45/1. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 45/1, 43/1, 41/8, 
37/9 i 36/5 do punktu 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 36/5. Tu skręca na północ 
i biegnie wzdłuż granicy działki nr 36/5 do punktu 11, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do punk-
tu 12. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 36/5 przez punkty: 13 i 14 do punktu 1, od którego roz-
poczęto opis. 

Kompleks 4 

Obręb ewidencyjny nr 11, gmina Jędrzejów 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 51/3, w kierunku południo-
wo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 51/3, 53/3, 56/4, 57/5 i 58/4 do punktu 2, położonego w północno-
-wschodnim narożniku działki nr 58/4. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 60/3 
i 61/3 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 61/3. Stąd bieg- 
nie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 6, w którym skręca na północny zachód i wzdłuż granic dzia-
łek nr: 61/3, 60/3, 58/4, 59/1, 57/5, 56/4, 55/3 i 51/3 dochodzi do punktu 7, stanowiącego południowo-zachodni 
narożnik działki nr 51/3. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 51/3 przez punkty: 8, 
9, 10 i 11 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 

Podstrefa Nowy Targ  

Obręb ewidencyjny nr 1 Nowy Targ, miasto Nowy Targ 

Kompleks 1 

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 15997/3, w kierunku pół-
nocnym do punktu 2, położonego na południowej granicy działki nr 15793. Tu skręca na zachód i wzdłuż połu-
dniowej granicy działki nr 15793 dochodzi do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 
nr 15793. Stąd biegnie na północ przez tereny działek nr: 15792, 15791/1 i 15790/1 do punktu 4, położonego na 
działce nr 15790/1 na skraju rowu. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż skraju rowu przez tereny 
działek nr: 15790/1, 15791/1, 15792, 15793, 15794, 15795, 15796, 15787, 15805, 15806, 15807/2, 15808, 
15811, 15812, 15813, 15814, 15817, 15818/1, 15821 i 15822 do punktu 5, położonego na zachodniej granicy 
działki nr 15823. Stąd biegnie wzdłuż rowu w kierunku południowo-wschodnim przez tereny działek nr: 15823, 
15826, 15828, 15829, 15837, 15838, 15839, 15843, 15831, 15841, 15842, 15846 i 15847 przez punkty: 6, 7 
i 8 do punktu 9, położonego na zachodniej granicy działki nr 15848. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż ro-
wu przez tereny działek nr: 15848, 15849, 15913/8, 15918 i 15919 przez punkt 10 do punktu 11, położonego 
u zbiegu zachodniej granicy działki nr 15919 z brzegiem rowu. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 
nr 15919 do punktu 12, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 15919. Tu skręca na zachód 
i wzdłuż granicy działki nr 15913/8 dochodzi do punktu 13, położonego w północno-wschodnim narożniku 
działki nr 15921. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 15921 dochodzi do punktu 14, położonego 
na skraju rowu, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż rowu przez tereny działek nr: 15921, 
15922, 15934, 15935, 15936, 15937, 15946, 15947, 15948, 15949 i 15950 do punktu 15, położonego na zachod-
niej granicy działki nr 15950. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 15950 do punktu 16, położonego 
w północno-zachodnim narożniku działki nr 15950. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki 
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nr 15913/8 dochodzi do punktu 17, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 15913/8. Stąd bieg- 
nie na północ wzdłuż granic działek nr: 15913/8 i 15824/1 do punktu 18, położonego w północno-wschodnim 
narożniku działki nr 15824/2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 15824/1, 15819/1 
i 15818/1 do punktu 19, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15818/1. Stąd biegnie na 
północ wzdłuż granicy działki nr 15818/1 do punktu 20, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 
nr 15817, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 21, położonego w południowo-zachodnim na-
rożniku działki nr 15817. Tu skręca na południe i wzdłuż granic działek nr: 15814 i 15815/1 dochodzi do punk-
tu 22, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 15815/1. Stąd biegnie na południowy zachód 
wzdłuż granic działek nr: 15815/1, 15810/1, 15809/1, 15807/4, 15807/6, 15913/6, 15983/3, 15984/3, 15985/3, 
15986/3 i 15997/3 przez punkt 23 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. 

Kompleks 2 

Granica biegnie od punktu 24, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 16004/3, w kierunku pół-
nocno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 16004/3, 16003/3, 16002/3, 16001/3, 16000/3, 15999/1, 15998/1, 
15997/1, 15986/1, 15985/1, 15984/1, 15983/1, 15982/1, 15981/1, 15978/1, 15977/1, 15974/1, 15973/1, 15970/1, 
15969/1 i 15966/1 do punktu 25, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15966/1. Tu skręca na 
południe i wzdłuż granicy działki nr 15966/1 dochodzi do punktu 26, położonego na skraju rowu. Stąd biegnie 
na zachód skrajem rowu przez tereny działek nr: 15966/1, 15969/1, 15970/1, 15973/1, 15974/1, 15977/1, 
15978/1, 15981/1, 15982/1, 15983/1, 15984/1, 15985/1, 15986/1, 15997/1, 15998/1, 15999/1, 16000/3, 16001/3, 
16002/3, 16003/3 i 16004/3 do punktu 27, położonego na granicy działki nr 16004/3. Tu skręca na północ 
i wzdłuż granicy działki nr 16004/3 dochodzi do punktu 24, od którego rozpoczęto opis.”. 

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

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

 




