
kach prostych do punktu granicznego numer 24
poprzez punkty graniczne numer 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 skrajem drogi polnej o nume-
rze ewidencyjnym 25. W punkcie granicznym
numer 24 granica skr´ca i biegnie w kierunku
zachodnim linià ∏amanà w szeÊciu odcinkach
prostych do punktu granicznego numer 1 po-
przez punkty graniczne numer 25, 26, 27, 28, 29
skrajem drogi o numerze ewidencyjnym 290.”

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwe-
stycyjnych — na obszarze w∏àczonym do strefy rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.
Nr 107, poz.1172) oraz niniejszym rozporzàdzeniem —
nie stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci pomo-
cy publicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy
otrzymywanej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych
na terenie strefy okreÊlonym przed dokonaniem zmian
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia

1997 r. w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 274, z 2000 r.
Nr 66, poz. 788 i z 2001 r. Nr 30, poz. 331). 

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia le-
gnickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz niniejsze-
go rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´te-
go z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarach, o które powi´kszono obszar strefy rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz niniej-
szym rozporzàdzeniem. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia ∏ódzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289
i Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66, poz. 789 oraz z 2001 r.
Nr 30, poz. 332 i Nr 107, poz. 1173) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 337,2 ha po∏o˝onych na terenach miasta
Ozorkowa, miasta Zgierza, miasta ̧ odzi, gminy
Ksawerów, miasta Kutna, miasta ¸´czycy, mia-
sta Tomaszowa Mazowieckiego, miasta Ra-
domska, miasta Rawy Mazowieckiej, miasta
Sieradza.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ z tytu∏u realizacji nowej inwestycji ze
zwolnienia od podatku dochodowego na

podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lu-
tego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324,z 2001 r.
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190
i Nr 125, poz. 1363 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253), zwanej dalej «ustawà o podatku
dochodowym od osób prawnych», lub na
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73,
poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125,
poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253), zwanej dalej «usta-
wà o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych», zwolnienie stanowi pomoc regio-
nalnà udzielanà w celu wspierania nowych
inwestycji, w rozumieniu art. 8 ust. 2 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach
dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy



publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U.
Nr 60, poz. 704, z 2001 r. Nr 125, poz. 1363
i z 2002 r. Nr 41, poz. 363).

2. WielkoÊç pomocy regionalnej, o której mo-
wa w ust.1, stanowi iloczyn maksymalnej
intensywnoÊci pomocy ustalonej dla dane-
go obszaru, zgodnie z § 3 ust. 2 z uwzgl´d-
nieniem § 7 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie po-
mocy regionalnej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 28, poz. 306), i kosztów kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia tà pomocà.

3. Kosztami, o których mowa w ust. 2, sà wy-
datki inwestycyjne, o których mowa w § 6,
z tym ˝e:

1) wydatki na zakup gruntów lub prawa
wieczystego u˝ytkowania gruntów —
nie mogà przekroczyç 5% ca∏kowitych
wydatków inwestycyjnych,

2) wydatki na budowle i budynki — nie mo-
gà przekroczyç 40% ca∏kowitych wydat-
ków inwestycyjnych,

3) wydatki na pozosta∏e Êrodki trwa∏e,
zwiàzane z realizacjà nowej inwestycji —
nie mogà przekroczyç 70% ca∏kowitych
wydatków inwestycyjnych

— przy czym suma procentowych udzia-
∏ów sk∏adników wymienionych w pkt 1—3
nie mo˝e przekroczyç 100%.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3, mogà byç
podwy˝szone maksymalnie o 25%, je˝eli
przedsi´biorca poniesie wydatki na zakup
wartoÊci niematerialnych i prawnych zwià-
zanych z uzyskaniem patentów, zakupem li-
cencji oraz nieopatentowanej wiedzy tech-
nicznej, technologicznej lub z zakresu orga-
nizacji i zarzàdzania, jednak nie wi´cej ni˝
o wartoÊç poniesionych wydatków na za-
kup tych wartoÊci, pod warunkiem ˝e war-
toÊci niematerialne i prawne b´dà: 

1) wykorzystywane wy∏àcznie przez przed-
si´biorc´ otrzymujàcego pomoc regio-
nalnà,

2) nabyte od osoby trzeciej na warunkach
nieodbiegajàcych od normalnych prak-
tyk inwestycyjnych,

3) w∏asnoÊcià przedsi´biorcy przez okres
co najmniej 5 lat.

5. Zwolnienie od podatku dochodowego
przys∏uguje, poczàwszy od miesiàca, w któ-
rym przedsi´biorca poniós∏ wydatki inwe-
stycyjne, a˝ do wyczerpania regionalnej
pomocy inwestycyjnej, pod warunkiem ˝e
nie przeniesie w jakiejkolwiek formie w∏a-
snoÊci sk∏adników majàtku, z którymi by∏y
zwiàzane wydatki inwestycyjne — przez
okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewi-
dencji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci nie-
materialnych i prawnych, w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W przypadku korzystania przez przedsi´-
biorc´ ze zwolnienia od podatku dochodo-
wego na podstawie przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób praw-
nych lub na podstawie przepisów ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych z tytu∏u tworzenia nowych miejsc pra-
cy, zwolnienie stanowi pomoc regionalnà
udzielanà w celu wspierania tworzenia no-
wych miejsc pracy zwiàzanych z danà in-
westycjà, w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach do-
puszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy pu-
blicznej dla przedsi´biorców. 

2. WielkoÊç pomocy regionalnej, o której mo-
wa w ust. 1, stanowi iloczyn maksymalnej
intensywnoÊci pomocy ustalonej na da-
nym obszarze, zgodnie z § 3 ust. 2
z uwzgl´dnieniem § 7 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w spra-
wie pomocy regionalnej dla przedsi´bior-
ców, i ponoszonych przez przedsi´biorc´
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnia-
nych pracowników, na które sk∏adajà si´
koszty pracy brutto pracowników, powi´k-
szone o wszystkie obowiàzkowe p∏atnoÊci
zwiàzane z ich zatrudnianiem. 

3. Zwolnienie od podatku dochodowego przy-
s∏uguje, poczàwszy od miesiàca, w którym
przedsi´biorca poniós∏ koszty pracy, a˝ do
wyczerpania pomocy regionalnej na zatrud-
nienie, pod warunkiem utrzymania nowo
utworzonych miejsc pracy przez okres 5 lat.”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 wyrazy „WielkoÊç zwolnionego docho-
du okreÊla si´ wy∏àcznie w odniesieniu do” za-
st´puje si´ wyrazami „Zwolnienia, o których
mowa w § 3 i 4, przys∏ugujà wy∏àcznie z tytu∏u”, 

b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „z dnia 15 lutego
1992 r.” oraz wyrazy „(Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958,
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324)”;

5) w szczegó∏owym opisie granic i terenu ∏ódzkiej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcym za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia, wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

a) opis granic i terenu Podstrefy Kutno i Podstrefy
Tomaszów Mazowiecki otrzymuje brzmienie: 

„Podstrefa Kutno

Obszar HOLENDERSKA

Obr´b ewidencyjny: Grunwald (2) 

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.212 

Arkusze mapy ewidencyjnej: 20.

Punkty za∏amania granic obszaru sà kolejno po-
numerowane — numery zgodne z mapà ewi-
dencji gruntów miasta Kutna.
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Obszar HOLENDERSKA obejmuje dzia∏ki o nu-
merach ewidencyjnych 406/5, 409/4, 409/5,
419/4. Opis granic obszaru rozpoczyna si´
w punkcie nr 21168 stanowiàcym punkt wspól-
ny dzia∏ek ewidencyjnych: 410/1, 409/4 i 414/2 —
ul. Holenderska. Od tego punktu granica bie-
gnie na po∏udnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki ewidencyjnej 414/2 (ul.Holenderska) do
punktu nr 21169, tu skr´ca na po∏udniowy za-
chód i biegnie linià prostà do punktu nr 21170
wzd∏u˝ granicy mi´dzy dzia∏kami ewidencyjny-
mi 409/5 i 413, dalej do punktu nr 21208 wzd∏u˝
granicy mi´dzy dzia∏kami 406/5 i 406/4, dalej do
punktu nr 21180 wzd∏u˝ granicy mi´dzy dzia∏ka-
mi ewidencyjnymi 419/4 i 420. Tu zmienia kieru-
nek na pó∏nocno-zachodni i przebiega linià ∏a-
manà wzd∏u˝ granicy mi´dzy dzia∏kami 419/4
i 427/3 przez punkty o numerach: 21179, 21178,
21177 do punktu 20050 stanowiàcego punkt
wspólny dzia∏ek ewidencyjnych: 419/4, 419/5,
427/3, 427/4. W tym punkcie skr´ca na pó∏nocny
wschód i biegnie linià prostà do punktu
nr 20049 wzd∏u˝ granicy mi´dzy dzia∏kami ewi-
dencyjnymi 419/4 i 419/5, dalej do punktu nr
20882 wzd∏u˝ granicy mi´dzy dzia∏kami ewiden-
cyjnymi 406/5 i 406/6, dalej wzd∏u˝ granicy mi´-
dzy dzia∏kami ewidencyjnymi 409/6 i 409/4 do
punktu nr 21161 stanowiàcego punkt wspólny
dzia∏ek ewidencyjnych: 409/4, 409/6, 410/1.
W punkcie tym zmienia kierunek na wschodni
i biegnie linià ∏amanà przez punkt 21162 wzd∏u˝
granicy mi´dzy dzia∏kami ewidencyjnymi 409/4
i 410/1 do punktu 21168, w którym opis granic
rozpocz´to. 

Obszar ODLEWNICZA 

Obr´b ewidencyjny: Skl´czki (3)

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.221

Arkusze mapy ewidencyjnej: 2. 

Obszar ODLEWNICZA jest po∏o˝ony we wschod-
niej cz´Êci miasta, w odleg∏oÊci ok. 2 kilometrów
na zachód od obszarów: SKL¢CZKOWSKA,
STALOWA I, STALOWA II, u zbiegu ulicy Odlew-
niczej i po∏udniowej nitki ulicy Skl´czkowskiej
stanowiàcej dojazd do zak∏adów przemys∏owych
przy niej zlokalizowanych. Sk∏ada si´ z dzia∏ek
ewidencyjnych o numerach: 300/1, 300/2, 300/3,
300/4, 305/27, 305/28, 305/29, 305/30, 308/1, 304/1
o ∏àcznej powierzchni 4,2447 ha. Dzia∏ki sà nieza-
budowane. Punkty za∏amania granic sà ponume-
rowane kolejno od nr 1 do nr 8.

Szczegó∏owy opis granic obszaru rozpoczyna
si´ w punkcie nr 1 b´dàcym pó∏nocnym naro˝-
nikiem obszaru, le˝àcym u zbiegu ulicy Odlew-
niczej i po∏udniowej nitki ulicy Skl´czkowskiej.
Od tego punktu granica biegnie na po∏udniowy
wschód wzd∏u˝ po∏udniowo-zachodniej granicy
ulicy Odlewniczej do punktu nr 2, tu skr´ca na
po∏udniowy zachód i biegnie linià ∏amanà przez
punkty nr 3 i 4 do punktu nr 5 po∏o˝onego na
pó∏nocnej granicy bocznicy kolejowej. Tu skr´ca
na pó∏nocny wschód i biegnie ∏ukiem wzd∏u˝

pó∏nocnej granicy bocznicy kolejowej do punk-
tu nr 6. Od punktu nr 6 biegnie linià ∏amanà
w kierunku pó∏nocnym wzd∏u˝ granicy z dzia∏ka-
mi: 301, 305/25, 305/26 do punktu nr 1, w którym
opis granic rozpocz´to. 

Obszar GÓRNA

Obr´b ewidencyjny: Skl´czki (3)

Arkusze mapy zasadniczej: 102.434.031,
102.434.033

Arkusze mapy ewidencyjnej: 10.

Punkty za∏amania granic obszaru sà kolejno po-
numerowane — numery zgodne z mapà ewi-
dencji gruntów miasta Kutna.

Obszar Górna jest utworzony w ca∏oÊci z dzia∏ek
ewidencyjnych: 281/2, 282/1, 283/1, 284/1.
Szczegó∏owy opis granic obszaru rozpoczyna-
my w punkcie nr 32235 b´dàcym po∏udniowo-
-zachodnim naro˝nikiem obszaru, le˝àcym
u zbiegu granic dzia∏ek 289/1, 289/3 i 284/1, na
pó∏nocnej granicy dzia∏ki 357 — ul. Górna. Od
tego punktu granica obszaru biegnie na pó∏noc-
ny wschód wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 284/1 do
punktu 32254, tu skr´ca na wschód i przez punk-
ty: 32234, 32343, 32342, 32341, 32338, 32336
biegnie Êrodkiem rowu wzd∏u˝ granicy dzia∏ek :
281/2, 282/1, 283/1, 284/1 z dzia∏kà 288/1 do
punktu 32334, tu skr´ca na po∏udniowy zachód
i biegnie wzd∏u˝ granicy dzia∏ki 281/2 do punktu
33729, skr´ca na zachód do punktu 33730, na-
st´pnie na po∏udniowy zachód wzd∏u˝ granicy
mi´dzy dzia∏kami 281/3 i 282/1 do punktu 32282
le˝àcego na pó∏nocnej granicy dzia∏ki 357 —
ul. Górna. Kontynuuje wzd∏u˝ niej bieg w kie-
runku zachodnim przez punkty: 32280, 32265 do
punktu 32235, w którym opis granic rozpocz´to. 

Obszar WSCHODNIA

Obr´b ewidencyjny: Skl´czki (3)

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.184,
102.432.232, 102.432.231, 102.432.233,
102.432.234.

Arkusze mapy ewidencyjnej: 6,10. 

Obszar WSCHODNIA jest po∏o˝ony we wschod-
niej cz´Êci miasta. Sk∏ada si´ z trzech cz´Êci usy-
tuowanych wzd∏u˝ ulicy Wschodniej, pomi´dzy
ulicami Skl´czkowskà (drogà krajowà nr 2) i Gór-
nà. Punkty za∏amania granic obszaru sà oznaczo-
ne kolejnymi numerami od nr 1 do nr 38.

Pierwsza cz´Êç obszaru jest po∏o˝ona bezpo-
Êrednio przy ulicy Skl´czkowskiej. Szczegó∏owy
opis jej granic rozpoczyna si´ od punktu nr 1
b´dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem
terenu po∏o˝onym na granicy mi´dzy dzia∏kami
111, 112 oraz 66 (ulica Skl´czkowska). Poczàw-
szy od tego punktu granica biegnie w kierunku
wschodnim po∏udniowà granicà dzia∏ki 66
(ul. Skl´czkowska) do punktu nr 2, tam skr´ca
na po∏udnie i przez punkt nr 3 biegnie do punk-
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tu nr 4 wzd∏u˝ zachodniego brzegu projektowa-
nej ulicy, równolegle do istniejàcej drogi grun-
towej — ulicy Wschodniej. W punkcie nr 4 skr´-
ca na po∏udniowy zachód i biegnie do punktu nr
7 przez punkty nr 5 i 6 równolegle do istniejàce-
go gazociàgu, w odleg∏oÊci 25 m od jego osi.
W punkcie nr 7 granica obszaru skr´ca na za-
chód do punktu nr 8 po∏o˝onego na granicy
dzia∏ek 111 i 112. Nast´pnie przez punkty nr 9
i 10 biegnie wzd∏u˝ miedzy, stanowiàcej grani-
c´ z dzia∏kà 111, do punktu nr 1, w którym opis
granic rozpocz´to. 

Druga cz´Êç Obszaru WSCHODNIA jest po∏o˝o-
na ok. 435 metrów na po∏udnie od ulicy Skl´cz-
kowskiej; zajmuje teren po pó∏nocnej i po∏u-
dniowej stronie ulicy Stalowej u jej zbiegu z uli-
cà Wschodnià. Na pó∏noc od ulicy Stalowej
znajduje si´ kilka niezamieszka∏ych, b´dàcych
w trakcie prac rozbiórkowych budynków; cz´Êç
na po∏udnie od ulicy Stalowej jest niezabudo-
wana.

Szczegó∏owy opis granic rozpoczynamy od
punktu nr 11 b´dàcego pó∏nocno-zachodnim
naro˝nikiem obszaru, le˝àcego na wschodniej
granicy projektowanej ulicy, równolegle do
wschodniej granicy istniejàcej drogi gruntowej
— ulicy Wschodniej, oko∏o 116 metrów na po∏u-
dnie od punktu nr 4. Poczàwszy od tego punktu
granica obszaru biegnie na d∏ugoÊci ok.
297 m w kierunku po∏udniowo-wschodnim do
punktu nr 12 le˝àcego na granicy mi´dzy dzia∏-
kami 130 i 131. W punkcie nr 12 skr´ca na po∏u-
dniowy zachód i biegnie linià prostà wzd∏u˝ gra-
nicy miedzy dzia∏kami 130 i 131 do punktu nr 13
le˝àcego na pó∏nocnej granicy ulicy Stalowej —
dzia∏ka 162, przecina ulic´ Stalowà i, poczàwszy
od punktu 14 le˝àcego na jej po∏udniowej grani-
cy i jednoczeÊnie stanowiàcego zbieg granic
dzia∏ek 195/1 i 196/1, biegnie na odcinku ok.
267 m w kierunku po∏udniowo-zachodnim
wzd∏u˝ tej granicy do punktu nr 15 po∏o˝onego
na wschodniej granicy projektowanej ulicy.
W tym punkcie skr´ca na pó∏nocny wschód
i biegnie równolegle do wschodniej granicy ist-
niejàcej drogi gruntowej — ulicy Wschodniej do
punktu nr 16 le˝àcego na po∏udniowej granicy
dzia∏ki 162 — ulica Stalowa. Przecina jà i, po-
czàwszy od punktu nr 17, biegnie dalej w kierun-
ku pó∏nocno-zachodnim do punktu nr 11, od
którego rozpocz´to opis granicy. 

Trzecia cz´Êç obszaru WSCHODNIA zajmuje te-
ren ograniczony od pó∏nocy ulicà Stalowà, od
wschodu ulicà Wschodnià. Szczegó∏owy opis
granic rozpoczynamy w punkcie nr 18 b´dàcym
pó∏nocno-zachodnim jej naro˝nikiem, le˝àcym
na granicy z dzia∏kà 295/6 na po∏udniowej grani-
cy dzia∏ki 162 — ul. Stalowa, oko∏o 180 m od
skrzy˝owania ulic Stalowej i Wschodniej (punk-
ty nr 16 i 17). Od tego punktu granica biegnie
wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki ulicy Stalo-
wej do punktu nr 19, tu skr´ca na po∏udniowy
wschód i biegnie linià ∏amanà przez punkty
nr 20, 21, 22 do punktu nr 23 równolegle do ist-

niejàcego gazociàgu, w odleg∏oÊci 25 m od jego
osi. W punkcie nr 23 le˝àcym na zachodniej gra-
nicy drogi gruntowej — ulica Wschodnia — gra-
nica skr´ca na po∏udnie i biegnie wzd∏u˝ niej
przez punkty nr 24, 25, 26 do punktu nr 27. Tu
skr´ca na zachód i biegnie linià ∏amanà przez
punkty nr 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 do punktu
nr 35 Êrodkiem rowu szerokoÊci 4 m. W punkcie
nr 35 skr´ca na pó∏noc i linià ∏amanà przez punk-
ty nr 36, 37, 38 biegnie miedzà stanowiàcà gra-
nic´ z dzia∏kà 295/6 do punktu nr 18, w którym
opis granic rozpocz´to.

Podstrefa Tomaszów Mazowiecki

obr´b geodezyjny nr 1 

ark. mapy 123.323.1834, 123.323.1832
i 123.323.1814 (kompleks Wysoka) 

Punkty za∏amaƒ granicy kompleksu w obr´bie
nr 1 oznaczone sà kolejno numerami od 1 do 13. 

Punkt 1 po∏o˝ony jest na Êrodku po∏udniowej
cz´Êci opisywanego terenu i biegnie na pó∏noc
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki 134 (nale˝àcej
ju˝ do SSE) do punktu 2, gdzie za∏amuje si´ pod
kàtem prostym w kierunku zachodnim i kieruje
si´ wzd∏u˝ po∏udniowej granicy dzia∏ki 63/3 (na-
le˝àcej do SSE) do punktu 3, na którym za∏amu-
je si´ na po∏udnie i biegnie zachodnià granicà
dzia∏ki 128 (w∏asnoÊç prywatna) do punktu 4,
skr´cajàc na zachód biegnie do punktu 5. Punk-
ty 4 i 5 po∏o˝one sà przy pó∏nocnej stronie ulicy
Wysokiej (dzia∏ka 225). W punkcie 5 granica
kompleksu zmienia kierunek na pó∏nocny i po
ogrodzeniu i wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏-
ki 63/1 b´dàcej w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa
w u˝ytkowaniu wieczystym Tomaszowskich Za-
k∏adów Drobiarskich „ROLDROB” S.A. przez
punkt 6 biegnie do punktu 7, tam za∏amuje si´
na wschód i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki
63/2 (w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa — u˝ytkowanie
wieczyste „ROLDROB” S.A.) do punktu 8, za∏a-
mujàc si´ na pó∏noc pod kàtem prostym biegnie
w kierunku lasu wzd∏u˝ wschodniej granicy
dzia∏ki 63/2 do punktu 9 i drogi bez nazwy (dzia∏-
ka 62), której pó∏nocna strona stanowi granic´
miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Do punktu
10 granica kompleksu biegnie wzd∏u˝ po∏udnio-
wej strony dzia∏ki 62 (droga) oraz pó∏nocnej gra-
nicy dzia∏ek 63/5, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1 (na-
le˝àcych do SSE), na którym za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ zachod-
niej granicy dzia∏ek 69, 144, 145, 146,147,148,
149, 150, 151, 152, 153, 259, 260, 261, 262, 263,
(w∏asnoÊci prywatne) do punktu 11, skr´cajàc
na zachód pó∏nocnà granicà dzia∏ki 265 (w∏a-
snoÊç prywatna) biegnie do punktu 12, za∏amu-
jàc si´ tam pod kàtem prostym w kierunku po-
∏udniowym, biegnie wzd∏u˝ zachodniej strony
tej dzia∏ki do punktu 13, na którym za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ pó∏noc-
nej granicy ulicy Wysokiej (dzia∏ka 225) do
punktu poczàtkowego 1. Punkty: 1, 2 , 3, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 sà punktami okreÊlajàcymi tere-
ny nale˝àce do SSE.
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Obr´b geodezyjny nr 2
ark. mapy 123.323.2213, 123.323.2211,
123.323.2212 i 123.323.2214 
(kompleks Przy Trasie)

Kompleks w obr´bie 2 stanowiàcy dzia∏ki 37/1
i 38/1 (kompleks Przy Trasie), oznaczony punkta-
mi za∏amaƒ od 1 do 7, po∏o˝ony jest w pó∏noc-
no-zachodniej cz´Êci miasta. Na odcinku
ok. 70 m przylega do drogi Warszawa—Katowi-
ce (dzia∏ka 27). 

Opis granic kompleksu rozpoczyna si´ od punk-
tu 1 usytuowanego w po∏udniowo-wschodniej
cz´Êci opisywanego terenu i biegnie w kierunku
zachodnim wzd∏u˝ rzeki Czarnej (dzia∏ka 34) do
punktu 2, gdzie za∏amuje si´ i biegnie w kierunku
pó∏nocnym przez punkty 3 i 4 do punktu 5, le˝àce-
go przy po∏udniowej stronie drogi szybkiego ru-
chu Warszawa—Katowice. Linia ta stanowi grani-
ce miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Z punktu
tego granica biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim wzd∏u˝ po∏udniowej cz´Êci ww. dro-
gi do punktu 6, na którym za∏amuje si´ w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim i biegnie po∏udniowà
stronà kana∏u — wody p∏ynàce (dzia∏ka 36) do
punktu 7, gdzie za∏amuje si´ na po∏udniowy za-
chód i biegnie wzd∏u˝ zachodniej strony ulicy Mi-
lenijnej (dzia∏ka 37/2) do punktu 1, gdzie za-
myka si´ kompleks ark. mapy 123.341.0212,
123.323.2234, 123.323.2232, 123.323.2243,
123.323.2241 (kompleks Zawadzka).

W sk∏ad drugiego kompleksu z obr´bu nr 2
wchodzi dzia∏ka 196/2 (kompleks Zawadzka).
Punkty za∏amaƒ granicy kompleksu oznaczone
sà kolejno numerami od 1 do 11.

Opis tego kompleksu rozpoczyna si´ od punktu
1 le˝àcego w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci
opisywanego terenu przy ulicy Zawadzkiej
(dzia∏ka 1) i graniczniku dzia∏ki 198/2. Od punktu
1 granica kompleksu biegnie na pó∏noc zachod-
nià granicà dzia∏ek 198/2 i 73/5 do punktu 2, na
którym za∏amuje si´ na zachód i biegnie po∏u-
dniowà granicà dzia∏ki 73/5 do punktu 3, w któ-
rym si´ za∏amuje pod kàtem 90 stopni w kierun-
ku po∏udniowym, biegnàc wschodnià granicà
dzia∏ki 196/1 do punktu 4, na którym za∏amuje
si´ na zachód i biegnie do punktu 5, na którym
za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie do punktu 6.
W punkcie tym granica kompleksu zmienia kie-
runek na zachodni i po ogrodzeniu dochodzi do
punktu 7. Od punktu 3 przez punkty 4, 5, 6 do
punktu 7 granica biegnie wschodnià i po∏udnio-
wà granicà dzia∏ki 196/1. Punkt 7 po∏o˝ony jest
po wschodniej stronie ulicy Milenijnej (dzia∏-
ka 195) i pó∏nocnym graniczniku dzia∏ki 196/2.
Na tym punkcie granica za∏amuje si´ na po∏u-
dnie i biegnie najpierw wzd∏u˝ ulicy Milenijnej,
a nast´pnie wschodnià granicà dzia∏ki 235 (w∏a-
snoÊç prywatna) dochodzi do punktu 8, na któ-
rym za∏amuje si´ na pó∏nocny-wschód i pó∏noc-
nà stronà ulicy Zawadzkiej i po ogrodzeniu To-
maszowskich Zak∏adów Drobiarskich „ROL-
DROB” S.A. biegnie do punktu 9, na którym za-
∏amuje si´ pod kàtem prostym w kierunku pó∏-

nocnym i wokó∏ siedliska dzia∏ki 197 (w∏asnoÊç
komunalna miasta) przez punkt 10, po za∏ama-
niu si´ w kierunku po∏udniowym kieruje si´
wschodnià granicà tej dzia∏ki ponownie do ulicy
Zawadzkiej, do punktu 11, na którym za∏amuje
si´ na wschód i biegnie po ulicy Zawadzkiej
(droga powiatowa) do punktu 1.”,

b) dodaje si´ opis granic i terenu Podstrefy Sieradz:

„Podstrefa Sieradz

Obszar przy Miejskiej Oczyszczalni Âcieków

Obr´b ewidencyjny: Dzigorzew i Char∏upia Ma∏a

Arkusz nr 4 i 1 na karcie mapy oznaczonej jako
dzia∏ki: 729, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, o ∏àcznej powierzchni 9,47 ha.

Granica strefy przebiega od punktu 617.013-985
do punktu 617.013-391 wzd∏u˝ ogrodzenia
oczyszczalni Êcieków. 

Od punktu 617.013-985 do punktu 617.013-930
po granicy dzia∏ki oznaczonej numerem 728. Od
punktu 617.013-930 do punktu 617-390 przebie-
ga po granicy drogi oznaczonej numerem dzia∏-
ki 443. Od punktu 617.013-390 do punktu
617.013-391 przebiega po granicy drogi ozna-
czonej numerem dzia∏ki 419.”

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwesty-
cyjnych — na obszarze w∏àczonym do strefy rozporzà-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmie-
niajàcym rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia ∏ódz-
kiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 107,
poz. 1173) oraz niniejszym rozporzàdzeniem — nie sta-
nowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci pomocy pu-
blicznej w stosunku do wielkoÊci tej pomocy otrzymywa-
nej z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
ponoszenia wydatków inwestycyjnych na terenie strefy
okreÊlonym przed dokonaniem zmian rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie
ustanowienia ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej
(Dz. U. Nr 46, poz. 289 i Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66,
poz. 789 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 332).

2. Ustalajàc wielkoÊç dochodu zwolnionego od po-
datku dochodowego dla przedsi´biorców, którzy uzy-
skali zezwolenie przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz niniejsze-
go rozporzàdzenia, nie wlicza si´ dochodu osiàgni´te-
go z tytu∏u prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
obszarach, o które powi´kszono obszar strefy rozpo-
rzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia
∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz niniej-
szym rozporzàdzeniem.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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