ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr XVII/246/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 11 kwietnia 2008
Do uchwały Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie nieruchomości
połoŜonych na terenie miasta Dębica do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
MIELEC.
Szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
Obszar Przemysłowy Dębica objętych §1 w/w Uchwały.
Począwszy od punktu 1 będącego punktem granicznym dla działek nr.430/155,430/146,
430/156 granica działki nr 430/113 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2
będącego punktem wspólnym dla działek nr 430/156,430/146,430/113 i dalej w linii prostej do
punktu granicznego nr 3 będącego punktem wspólnym dla działek nr 430/113,430/146, 430/159
i dalej w linii prostej do punktu nr 4 wspólnego dla działek nr 430/113,430/159, 430/160 aŜ do
punktu naroŜnego nr 5 wspólnego dla działek nr 430/113,430/160,430/130.
W punkcie nr 5 przebieg granicy zmienia się i biegnie w kierunku południowo- wschodnim
wzdłuŜ północno –zachodniej granicy działki 430/130,430/131 przez punkt nr 6 do punktu nr 7
będącego wspólnym dla działki nr 430/113,430/114,430/131.
Z punktu nr 7 granica kompleksu biegnie dalej w linii prostej wzdłuŜ południowej granicy działki
nr.430/114 do punktu nr 8 będącego wspólnym dla działki nr 430/114,430/115,
430/131 a następnie dalej w linii prostej do punktu naroŜnego nr 9 będącego wspólnym dla
działki nr 430/115,l430/131,430/60 w punkcie tym granica działki nr 430/115 załamuje się pod
kątem prostym w kierunku południowo – zachodnim i biegnie do punktu nr 10 znajdującego się
tuŜ przy ścianie budynku gdzie załamuje się w kierunku południowo – wschodnim I biegnie do
punktu nr 11 będącego naroŜnikiem budynku. W punkcie nr 11 granica załamuje się znów
w kierunku północno –zachodnim i biegnie częściowo wzdłuŜ ściany budynku do punktu nr
12,w punkcie tym załamuj się w kierunku południowo – zachodnim i biegnie do punktu nr 13
będącego wspólnym dla działki 430/115 i 430/60.
W punkcie nr 13 granica działki nr 430/115 załamuje się w kierunku północno- zachodnim
i biegnie w linii prostej do punktu nr 14 wspólnego dla działki 430/115,430/156,430/60.
Z punktu nr 14 granica południowo- zachodnia działki nr 430/156 biegnie dalej w linii prostej do
punktu nr 15 będącego wspólnym punktem granicznym działki 430/156,430/154, 430/60.
W punkcie 15 granica działki 430/156 załamuje się w kierunku północno-wschodnim gdzie
poprzez punkty załamania nr : 16,17 dochodzi do punktu nr 18 będącego wspólnym dla działki
nr 430/156,430/154,430/155.
Z punktu nr 18 granica biegnie dalej w linii prostej ,w kierunku północno- wschodnim do punktu
nr 1 od którego opis granic działek nr 430/430/113,430/114,430/115,430/156 rozpoczęto.
Działka nr 430/10 znajduje się wewnątrz w/w działek i tak północno-wschodnia granica między
punktami nr 19,20 graniczy z działką nr 430/113.
Południowo – wschodnia granica między punktami 20,21 graniczy z działką 430/114 natomiast
południowo-zachodnia granica między punktami 21,22 oraz północno-zachodnia granica działki
430/10 w punktach 22,19 graniczy z działką nr 430/115.

