
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 póên. zm.1))
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,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stref´ ustanawia si´ na gruntach o powierzch-
ni 337,6 ha po∏o˝onych na terenach miasta
Piotrkowa Trybunalskiego, gminy S∏awno, mia-
sta Ozorkowa, miasta Zgierza, miasta ¸odzi,
miasta ¸´czycy, gminy Ksawerów, miasta Kut-
na, miasta Tomaszowa Mazowieckiego, miasta
Radomska, miasta Sieradza i miasta Rawy Ma-
zowieckiej.”;

2) szczegó∏owy opis granic i terenu ∏ódzkiej specjalnej
strefy ekonomicznej, stanowiàcy za∏àcznik do roz-
porzàdzenia, otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej okre-
Êlonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwe-
stycyjnych — na terenie w∏àczonym do strefy: 

1) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia
2001 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie
ustanowienia ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicz-
nej (Dz. U. Nr 107, poz. 1173),

2) rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 23 kwiet-
nia 2002 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie
ustanowienia ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicz-
nej (Dz. U. Nr 64, poz. 584) oraz

3) niniejszym rozporzàdzeniem

— nie stanowi podstawy do zwi´kszenia wielkoÊci po-
mocy 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 ∏ódzkiej specjalnej strefy eko-
nomicznej (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, nie wlicza si´
dochodu osiàgni´tego z tytu∏u prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej na obszarach w∏àczonych do strefy
rozporzàdzeniami wymienionymi w ust.1.

§ 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 8 lipca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 8 lipca 2003 r. (poz. 1245)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I TERENU ¸ÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Piotrków Trybunalski

Kompleks I

Kompleks po∏o˝ony jest w obr´bie nr 14 ewidencji
gruntów m. Piotrkowa Trybunalskiego, s.: 132.222.1832;
132.222.1814; 132.222.1812; 132.222.1834.

Od pó∏nocy granica biegnie wzd∏u˝ ul. Rolniczej
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 276 ∏àczàc nast´-
pujàce kolejne punkty graniczne: 859, 858, 857, 825,
824, 823, 822, 2913, 821, 820, 819, 818, 817, 816, 815,
814, 813, 812, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804
i 1137 z obr´bu nr 10. W punkcie nr 1137 za∏amuje si´

w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ terenów
Polskich Kolei Paƒstwowych, le˝àcych w obr´bie nr
10 (dzia∏ka nr 45), a nast´pnie w obr´bie nr 15 (dzia∏ka
nr 1/1) ewidencji gruntów miasta Piotrkowa Trybunal-
skiego ∏àczàc kolejne punkty nr: 1136, 2359, 2436, 2358,
2555. W punkcie 2555 granica za∏amuje si´ w kierunku
zachodnim i biegnie od po∏udnia ∏àczàc kolejne punk-
ty graniczne nr: 2554, 2981, 2553, 2552, 2551, 2550,
2549, 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, 2559, 2560,
2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566 i 1314. W punkcie
nr 1314 skr´ca w kierunku pó∏nocnym i biegnie od za-
chodu wzd∏u˝ ul. Mareckiego ∏àczàc kolejne punkty
graniczne nr: 2933, 1313, 1312, 1311, 1310. W punkcie
nr 1310 skr´ca w kierunku wschodnim na punkt 2930,

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055. 

2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1997 r. Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66, poz. 789,
z 2001 r. Nr 30, poz. 332 i Nr 107, poz. 1173 oraz z 2002 r.
Nr 64, poz. 584.



nast´pnie w kierunku pó∏nocnym i ∏àczy kolejne punk-
ty nr: 923, 2922, 2921, 1291, 1210, 1209, 1204.
W punkcie nr 1204 granica skr´ca w kierunku wschod-
nim i wzd∏u˝ ul. Topolowej biegnie do punktu nr 1205,
nast´pnie skr´ca w kierunku pó∏nocnym i biegnie od
zachodu ∏àczàc punkty nr: 833, 832, 3141, 3139, 3138,
3137, 3136, 3135, 3134, 3133, 3132, 3131, 3130, 3129,
3128, 3127, 3126, 3125, 3124, 3123, 828, 845, 846, 847,
848, 853, 854, 2917, 855, 856 i punkt 859 le˝àcy przy ul.
Rolniczej. 

Kompleks II

Punkty za∏amania granic obszaru ponumerowane
sà zgodnie z numeracjà punktów granicznych na ma-
pie ewidencji gruntów miasta Piotrkowa Trybunal-
skiego.

Obszar strefy po∏o˝ony jest w po∏udniowej cz´Êci
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pomi´dzy ul. Gli-
nianà a terenami Polskich Kolei Paƒstwowych. Sk∏ada
si´ z dzia∏ek ewidencyjnych o nr 223/16 i 223/19 o ∏àcz-
nej pow. 5,4376 ha, stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy
Piotrków Trybunalski, obj´tych Ksi´gà Wieczystà
KW 46264.

Granica biegnie na po∏udnie od punktu nr 2207, b´-
dàcego pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki
nr 223/19, le˝àcym przy wschodnim brzegu ul. Glinia-
nej, wzd∏u˝ p∏otu b´dàcego wschodnim brzegiem
ul. Glinianej i dalej do punktu 2266. Tu skr´ca pod kà-
tem ok. 90 stopni w kierunku wschodnim i biegnie
wzd∏u˝ linii p∏otu, który oddziela dzia∏k´ 223/19 od
dzia∏ki 223/18, do punktu nr 2267. Dalej skr´ca pod kà-
tem ok. 90 stopni w kierunku po∏udniowym i wzd∏u˝ li-
nii p∏otu biegnie do punktu nr 2268. Nast´pnie skr´ca
pod kàtem ok. 90 stopni w kierunku wschodnim i bie-
gnie wzd∏u˝ p∏otu oddzielajàcego dzia∏k´ nr 223/19 od
dzia∏ki nr 225, do punktu nr 1840. W punkcie tym znaj-
duje si´ po∏udniowo-wschodni naro˝nik obszaru. Od
wschodu obszar strefy graniczy z dzia∏kà nr 1/2 stano-
wiàcà teren Polskich Kolei Paƒstwowych i oddzielony
jest od niej p∏otem.

W punkcie nr 1840 granica skr´ca pod kàtem ok. 90
stopni w kierunku pó∏nocnym i biegnie do punktu
nr 1841, nast´pnie skr´ca w kierunku wschodnim pod
kàtem ok. 90 stopni i biegnie do punktu nr 1842. Tu po-
nownie skr´ca w kierunku pó∏nocnym pod kàtem 
ok. 90 stopni i biegnie przez punkt nr 1843 do punktu
nr 2062. Punkt nr 2062 jest pó∏nocno-wschodnim na-
ro˝nikiem obszaru. W punkcie tym granica skr´ca pod
kàtem ok. 90 stopni w kierunku zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ p∏otu oddzielajàcego dzia∏k´ nr 223/16 od dzia-
∏ek nr 223/7 i 223/6, poprzez punkt nr 2131 do punktu
nr 2064, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie poprzez punkty nr 2132, 2065, 2134 i 2133,
wzd∏u˝ p∏otu oddzielajàcego dzia∏k´ nr 223/16 od dzia-
∏ek nr 223/7, 223/9, 223/10 i 223/14 do punktu nr 2210.
Tutaj skr´ca pod kàtem prostym w kierunku wschod-
nim i biegnie wzd∏u˝ granicy oddzielajàcej dzia∏k´
nr 223/16 od dzia∏ki nr 223/15, która stanowi drog´ do-
jazdowà do dzia∏ki 223/16, do punktu nr 2211, a nast´p-
nie równie˝ pod kàtem prostym skr´ca w kierunku po-
∏udniowym i biegnie do punktu nr 2209.

Punkt nr 2209 jest punktem wspólnym dzia∏ek
nr 223/15, 223/16, 223/19. W punkcie tym granica za∏a-
muje si´ w kierunku zachodnim pod kàtem ok. 90 stop-
ni i biegnie linià ∏amanà, stanowiàcà granic´ pomi´dzy
dzia∏kà nr 223/15 i 223/19 poprzez punkty nr 2208, 2214,
2216, 2215 i 2213 do punktu nr 2207, w którym opis gra-
nic rozpocz´to.

Kompleks III

Obszar po∏o˝ony jest przy drodze krajowej nr 12,
ul. Sulejowska nr 45 w kierunku na Radom i Kielce,
w obr´bie ewidencyjnym nr 20 miasta Piotrkowa Try-
bunalskiego, i oznaczony jest jako dzia∏ka nr 231/58
o powierzchni 0,8023 ha i dzia∏ka nr 231/7 o powierzch-
ni 0,2460 ha. Obszar znajduje si´ na kartach mapy 
zasadniczej w skali 1:500 oznaczonych god∏ami:
132.224.042.4, 132.224.044.2, 132.224.051.3, 132.224.053.1.
Punkty za∏amania granic obszaru ponumerowane sà
zgodnie z numeracjà punktów granicznych na mapie
gruntów miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Granica obszaru przebiega od strony pó∏nocnej od
punktu nr 20-1554 w kierunku wschodnim do punktu
nr 20-1553 stanowiàc granic´ pomi´dzy dzia∏kà nr ewi-
dencyjny 231/58 a dzia∏kà nr 231/57. Nast´pnie zmienia
kierunek na pó∏nocny i poprzez punkt nr 20-1663 (gra-
nica pomi´dzy dzia∏kami nr ewidencyjny 231/7
i 231/57) biegnie do punktu nr 20-1513 (granica pomi´-
dzy dzia∏kami nr ewidencyjny 231/7 i 231/69). W punk-
cie tym zmienia kierunek na wschodni i poprzez punk-
ty graniczne nr 20-1512, 20-1511 biegnie bez wyraêne-
go Êladu na gruncie do punktu nr 20-1528 oddzielajàc
dzia∏k´ nr ewidencyjny 231/7 od dzia∏ki nr 231/39.
W punkcie nr 20-1528 kieruje si´ na po∏udnie ∏àczàc ko-
lejne punkty graniczne nr: 19-89, 20-1527 (granica po-
mi´dzy dzia∏kami nr 231/7 w obr´bie ewidencyjnym
nr 20 i 14/1 w obr´bie ewidencyjnym nr 19) do punktu
nr 19-90, w którym skr´ca na wschód do punktu nr 19-91
(granica pomi´dzy dzia∏kami nr 231/58 w obr´bie ewi-
dencyjnym nr 20 i 14/1 w obr´bie ewidencyjnym nr 19).
Nast´pnie w punkcie granicznym nr 19-91 granica
skr´ca na po∏udnie do punktu nr 19-92 rozgraniczajàc
dzia∏ki nr 231/58 obr´b nr 20 i 1/14 obr´b nr 19, z które-
go poprzez kolejny punkt nr 20-1634 kieruje si´ na za-
chód do punktu nr 20-1633 (granica dzia∏ki nr 231/58
z dzia∏kà nr 231/51). Z punktu nr 20-1633 granica obsza-
ru przebiega po Êcianie budynku gospodarczego do
punktu nr 20-1635 i dalej wzd∏u˝ Êciany budynku
mieszkalnego do punktu nr 20-1668 oddzielajàc dzia∏k´
nr ewidencyjny 231/58 od dzia∏ki nr 231/51. Dalej gra-
nica biegnie wzd∏u˝ Êcian stacji transformatorowej naj-
pierw w kierunku zachodnim do punktu nr 20-1669, a
nast´pnie na po∏udnie do punktu nr 20-935 oddzielajàc
dzia∏k´ nr 231/58 od dzia∏ki nr 231/59. Punkt graniczny
nr 20-935 stanowi jednoczeÊnie pó∏nocnà kraw´dê pa-
sa drogi krajowej nr 12 (ul. Sulejowska dzia∏ka nr ewi-
dencyjny 128 w obr´bie nr 34 miasta Piotrkowa Trybu-
nalskiego). W punkcie nr 20-935 skr´ca pod kàtem
270 stopni w prawo i na odcinku 68,15 m biegnie
wzd∏u˝ ogrodzenia stanowiàcego pó∏nocnà granic´
pasa drogi krajowej nr 12 do punktu nr 20-934. Tutaj
skr´ca w prawo pod kàtem 183 stopni i biegnàc dalej
wzd∏u˝ ogrodzenia stanowiàcego pó∏nocnà granic´
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pasa drogi krajowej nr 12 po 29,41 m, dociera do punk-
tu nr 20-1526 stanowiàcego punkt naro˝ny dzia∏ki nr
ewidencyjny 128 w obr´bie nr 34 i dzia∏ek nr 231/58,
231/11 w obr´bie nr 20. W tym miejscu granica za∏amu-
je si´ na pó∏noc oddzielajàc dzia∏k´ nr 231/58 od dzia∏-
ki nr 231/11 w obr´bie nr 20, biegnàc do punktu
nr 20-1517 wzd∏u˝ ogrodzenia trwa∏ego, a od punktu
nr 20-1517 do punktu nr 20-1516 bez wyraênego Êladu
na gruncie. Stàd granica ∏àczy si´ z punktem nr 20-1554
zamykajàc opisywany obszar i oddzielajàc dzia∏k´
nr 231/58 od dzia∏ki nr 231/57.

Podstrefa S∏awno

Arkusze mapy zasadniczej: 133.122.171, 133.122.173.

Arkusz mapy ewidencyjnej: 1

Kompleks SSE obejmuje dzia∏ki o nr ewidencyj-
nych 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 581, 152, 153, 154 oraz
cz´Êç dzia∏ki nr 44 po∏o˝one w obr´bie wsi Wygnanów.

Punkty za∏amaƒ granicy kompleksu oznaczone sà
kolejno numerami od 1 do 6. 

Granica biegnie od punktu nr 1 po∏o˝onego na pó∏-
nocno-zachodnim rogu dzia∏ki nr 36, po∏udniowym
brzegiem dróg oznaczonych nr dzia∏ek 34 i 35, do
punktu nr 2, znajdujàcego si´ na pó∏nocno-wschod-
nim rogu dzia∏ki nr 154. Nast´pnie do punktu nr 3 kie-
ruje si´ na po∏udnie wzd∏u˝ granicy mi´dzy wsià Wy-
gnanów i Antoninów, b´dàcej jednoczeÊnie wschod-
nià granicà dzia∏ki nr 154. Z punktu nr 3 skr´ca na za-
chód pod kàtem 90 stopni i biegnie wzd∏u˝ po∏udnio-
wych granic dzia∏ek oznaczonych nr 154, 153, 152 do
punktu nr 4 znajdujàcego si´ na zachodniej kraw´dzi
drogi bez nazwy o szerokoÊci 4 m, oznaczonej jako
dzia∏ka nr 44. Nast´pnie biegnie do punktu nr 5, gdzie
skr´ca pod kàtem prostym na po∏udniowy-zachód
i biegnie zachodnià kraw´dzià drogi oznaczonej nr
dzia∏ki 44. Dalej granica za∏amuje si´ pod kàtem 80
stopni i biegnie na pó∏nocny-zachód do punktu nr 6,
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy dzia∏ki nr 128. Dalej biegnie
wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 36 do punktu po-
czàtkowego nr 1. Pomi´dzy punktem nr 1 a punktem
nr 9 jest jednoczeÊnie granicà obr´bów wsi Wygna-
nów i Olszowiec.

Podstrefa Ozorków

Ark. map nr 1, 2, 3, 4.

Teren podstrefy obejmuje niezabudowane tereny
obr´bu geodezyjnego 0-8 i obr´bu geodezyjnego 0-12.
Punkty za∏amaƒ granicy strefy ozorkowskiej oznaczone
sà kolejno nr od 1 do 36.

Granica biegnie od punktu nr 1, po∏o˝onego przy
zbiegu dzia∏ek nr 17/10,18/7 po granicy dzia∏ki nr 17/10
do punktu nr 2, dalej skr´ca na po∏udnie do punktu nr 3,
nast´pnie biegnie równolegle do ul. Sikorskiego po
granicach dzia∏ek nr 3/3, 4/3 do punktu nr 4. Od punktu
nr 4 biegnie na po∏udnie do punktu nr 5, a dalej po pó∏-
nocnej granicy dzia∏ek nr 97/11, 97/12, 97/10, 82/5, 81/1,
81/7, 81/6 do punktu nr 6. Nast´pnie skr´ca na po∏udnie

do punktu nr 7, dalej biegnie pó∏nocnymi granicami
dzia∏ek nr 81/8, 81/10, 80/2, 79, 78 do punktu nr 8, po
czym skr´ca na pó∏noc do punktu nr 9, a nast´pnie gra-
nicà dzia∏ki nr 69 dochodzi przez punkty nr 10, 11, 12 do
granicy dzia∏ki nr 78, nast´pnie skr´ca na po∏udnie
i biegnie po granicy tej dzia∏ki do punktu nr 13 i po∏u-
dniowà granicà dzia∏ki nr 78 dochodzi do punktu nr 14.
Od punktu nr 14 skr´ca na po∏udniowy wschód i bie-
gnie po granicy dzia∏ki nr 80/2 do punktu nr 15. Nast´p-
nie, omijajàc siedlisko, przechodzi przez punkt nr 16 do
punktu nr 17 (zbieg granic dzia∏ek: 80/3, 81/11 i ul. Ada-
mówek). Od punktu nr 17 biegnie wzd∏u˝ ul. Adamó-
wek na zachód do punktu nr 18, a nast´pnie omijajàc
siedliska na dzia∏kach nr 83/2, 84/2, 86, 87/2 przez punk-
ty nr 19 i 20 ponownie wraca do ul. Adamówek do
punktu nr 21. Od punktu nr 21 skr´ca na zachód i bie-
gnie do punktu nr 22 granicà dzia∏ki nr 90/5. Nast´pnie
biegnie po zachodniej granicy dzia∏ek nr 90/5, 90/4 do
punktu nr 23 i omijajàc siedliska na dzia∏kach nr 91/6,
91/5, 92/4 dochodzi do punktu nr 24, dalej ponownie
wraca do ul. Adamówek, przechodzi przez punkt nr 25
do punktu nr 26, a nast´pnie zachodnià granicà dzia∏ek
nr 94/2 i 94/1 dochodzi do punktu nr 27. Dalej skr´ca na
wschód i granicà mi´dzy dzia∏kami nr 97/6 i 97/14 do-
chodzi do punktu nr 28. Nast´pnie, zachodnià granicà
dzia∏ek nr 97/14, 97/13, 97/7, 97/2, 4/7, 3/6, 2/11 dociera
do punktu nr 29, znajdujàcego si´ na pó∏nocnej grani-
cy dzia∏ki nr 2/8. Od punktu nr 29 biegnie do zachodniej
granicy dzia∏ki nr 2/5, gdzie znajduje si´ punkt nr 30,
a nast´pnie granicà tej dzia∏ki dochodzi do punktu
nr 31, opuszczajàc teren okreÊlony w obr´bie geodezyj-
nym 0-12. Dalej biegnie po granicach dzia∏ek w obr´-
bie 0-8. Od punktu nr 31 biegnie mi´dzy terenami kole-
jowymi a dzia∏kami nr 3, 2, 1 na pó∏noc do punktu
nr 32, znajdujàcego si´ przy ul. Konstytucji 3 Maja,
a nast´pnie granicà pó∏nocnà dzia∏ek nr 1, 2, 3, 4/3, 4/1,
5/1 dochodzi do punktu nr 33. Od punktu nr 33 biegnie
na po∏udnie, zachodnià granicà ul. Armii Krajowej
przez punkty nr 35 i 36 i dochodzi do punktu nr 1.

Podstrefa Zgierz

Kompleks Rudunki

Obr´b nr 114 m. Zgierza, ark. 112 432 1812
i 112 432 1814.

Od pó∏nocy, na odcinku 1-2 granica pokrywa si´
z kraw´dzià dzia∏ki nr 132/6. W punkcie nr 2 za∏amuje
si´ w kierunku po∏udniowym i wzd∏u˝ granicy dzia∏ek
nr 235 i 237 dochodzi do punktu nr 3. W punkcie nr 3
za∏amuje si´ w kierunku wschodnim i granicà dzia∏ek
nr 237 i 238, przecinajàc ul. St´powizna dochodzi do
punktu nr 4. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na po∏u-
dniowy i granicà dzia∏ki nr 181 dochodzi do punktu
nr 5, gdzie za∏amuje si´ i biegnie do punktu nr 6, dalej
skr´ca w kierunku zachodnim i biegnie po granicy dzia-
∏ek nr 256 i 255, przecinajàc dzia∏k´ nr 180, tj. ul. St´po-
wizna.

W punkcie nr 6 za∏amuje si´ na pó∏noc dochodzàc
po granicy dzia∏ek nr 250 i 133/1 do punktu nr 7.
W punkcie nr 7 zmienia kierunek na zachodni i docho-
dzi do punktu nr 8. 
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W punkcie nr 8 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocnym
i biegnie do punktu nr 9, gdzie ponownie si´ za∏amuje
w kierunku zachodnim biegnàc przez punkty nr 9 i 10.
Na odcinku okreÊlonym punktami nr 7, 8, 9, 10 granica
przebiega wewnàtrz Zak∏adów Urzàdzeƒ i Elementów
Technicznych „ZUT” w Zgierzu. W punkcie nr 10 zmie-
nia kierunek na pó∏nocny i dochodzi do punktu nr 1.
Punkty nr 1 i 10 le˝à w linii regulacyjnej ul. Szczawiƒ-
skiej.

Kompleks Boruta

Obr´b nr 121 m. Zgierza, ark. 112 434 0612,
112 434 0614, 112 434 0621, 112 434 0623, 112 434 0631,
112 434 0632, 112 434 0641, 112 434 0643.

Od pó∏nocy granica biegnie skrajem bocznicy kole-
jowej od punktu nr 1 le˝àcego na granicy dzia∏ek
nr 90/162 i 270 do punktu nr 2 le˝àcego na granicy dzia-
∏ek nr 270 i 271. 

W punkcie nr 2 skr´ca w kierunku po∏udniowym,
przechodzi wschodnià granicà drogi zak∏adowej
(ul. Energetyków) przez punkt nr 3 do punktu nr 4.
W punkcie nr 4 skr´ca w kierunku wschodnim i docho-
dzi do punktu nr 5 znajdujàcego si´ na granicy dzia∏ek
nr 271 i 274. W punkcie nr 5 skr´ca w kierunku po∏u-
dniowym i granicà dzia∏ki nr 274 dochodzi do punktu
nr 6, le˝àcego u zbiegu dzia∏ek nr 271 i 274. W punkcie
nr 6 zmienia kierunek na zachodni i poprzez punkty
nr 7, 8 dochodzi do punktu nr 9, le˝àcego na granicy
dzia∏ek nr 269 i 266. Od punktu nr 9 biegnie poprzez
punkty nr 10 i 11 w kierunku po∏udniowym, wschod-
nim brzegiem zak∏adowej ul. Energetyków i granicy
dzia∏ki nr 266, do punktu nr 12. W punkcie nr 12 skr´ca
w kierunku wschodnim i linià ∏amanà przez punkty
nr 13, 14, 15, 16, 17, 18 dochodzi do punktu nr 19, le˝à-
cego na granicy dzia∏ek nr 279 i 266. Na tym odcinku
pokrywa si´ z granicà dzia∏ki nr 266. W punkcie nr 19
skr´ca w kierunku pó∏nocnym i przez punkty nr 20, 21
dochodzi do punktu nr 22. W punkcie nr 22, znajdujà-
cym si´ na granicy dzia∏ek nr 266 i 279 w górze toru
bocznicy kolejowej, zmienia kierunek na pó∏nocno-
-wschodni i przez punkty nr 23, 24 dochodzi do punktu
nr 25, znajdujàcego si´ u zbiegu góry skarpy bocznicy
kolejowej z drogà zak∏adowà (ul. Ciep∏ownicza).
W punkcie nr 25 granica skr´ca na wschód i po∏udnio-
wym szczytem skarpy ul. Ciep∏owniczej dochodzi do
punktu nr 26, le˝àcego u zbiegu szczytu ww. skarpy
z odnogà bocznicy (po granicy dzia∏ek nr 279 i 280).
Z punktu nr 26 biegnie do punktu nr 39, a nast´pnie
zmienia kierunek na pó∏nocno-wschodni i wzd∏u˝ od-
nogi bocznicy kolejowej, poprzez punkty nr 40, 41, 42
dochodzi do punktu nr 43, le˝àcego u zbiegu ul. Kon-
stantynowskiej i bocznicy kolejowej. Od punktu nr 43
do punktu nr 48 biegnie zachodnià granicà ul. Konstan-
tynowskiej do punktu nr 29, gdzie skr´ca w kierunku za-
chodnim i po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 283/2 docho-
dzi do punktu nr 30. Od punktu nr 30 do punktu nr 31
biegnie w kierunku pó∏nocnym po granicy dzia∏ki
nr 283/2. W punkcie nr 31 zmienia kierunek na zachod-
ni i biegnie po∏udniowà granicà dzia∏ek nr 283/2 i 283/1
do punktu nr 32. W punkcie nr 32 zmienia kierunek na
po∏udniowo-zachodni i wschodnià granicà dzia∏ek
nr 181/2, 181/1 i 180/1 dochodzi do punktu nr 33, gdzie

zmienia kierunek na pó∏nocno-zachodni i po∏udniowà
granicà dzia∏ki nr 284 dochodzi do punktu nr 34.
W punkcie nr 34 skr´ca w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i poprzez punkty nr 35, 36, 37, zachodnià granicà
dzia∏ek nr 284, 282/1, 276, 215/3, 269, 272, 270, docho-
dzi do punktu poczàtkowego nr 1.

Podstrefa ¸ódê

Kompleks Nowy Józefów-Srebrna

Obr´b P-38 (arkusze mapy nr 3 i 4) i obr´b P-39 (ar-
kusze mapy 5,6,7 i 11) m. ¸ódê dz. Polesie.

Obr´b K-18 (arkusz mapy nr 1) i obr´b K-19 (arkusz
mapy nr 1) m. Konstantynów.

Granica biegnie od punktu nr 412 po∏o˝onego na
po∏udniowo-zachodnim naro˝niku dzia∏ki nr 102,
u zbiegu drogi oznaczonej jako dzia∏ka nr 317 i boczni-
cy kolejowej oznaczonej jako dzia∏ka nr 103/2 w obr´-
bie P-39.

Z punktu nr 412 granica skr´ca w kierunku pó∏noc-
nym i poprzez punkt nr 431, po granicy dzia∏ek nr 102
i 103/2, dochodzi do punktu nr 432 (równolegle do to-
rów bocznicy kolejowej). 

W punkcie nr 432 granica zmienia kierunek na za-
chodni i przecinajàc bocznic´ kolejowà w punkcie
nr 423 biegnie po granicy dzia∏ek nr 105/5 i 106/5 do
punktu nr 3a. W punkcie nr 3a zmienia kierunek na po-
∏udniowy i wzd∏u˝ kompleksu leÊnego biegnie do
punktu nr 4 przy ul. Nowy Józefów (dzia∏ka nr 316).
Punkt nr 5 znajduje si´ w odleg∏oÊci ok.12 m na wschód
od punktu nr 4 na pó∏nocnej granicy ul. Nowy Józefów.
Z punktu nr 5 granica biegnie na po∏udnie, przecinajàc
ul. Nowy Józefów i po granicy dzia∏ek nr 37/3 i 38/4 do-
chodzi do punktu nr 6 (oznaczonego w ewidencji grun-
tów obr´bu P-38 numerem 438000605), który jest po-
∏udniowo-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 38/4.
Z punktu nr 6 kieruje si´ na zachód i biegnàc wzd∏u˝ po-
∏udniowych odcinków granic dzia∏ek nr 38/4 , 39/4, 40/5
i 41/4 i pó∏nocnej granicy ul. Maratoƒskiej dochodzi do
punktu nr 7 (w ewidencji gruntów oznaczonej
nr 438000609). W punkcie nr 7 skr´ca na pó∏noc i po
granicy dzia∏ek nr 42/3 i 41/4 dochodzi do punktu nr 8
(w ewidencji gruntów punkt nr 438000648) le˝àcego na
po∏udniowej granicy ul. Nowy Józefów i pó∏nocno-za-
chodnim naro˝niku dzia∏ki nr 41/4. Z punktu nr 8 bie-
gnie na zachód, po po∏udniowej granicy ul. Nowy Jó-
zefów i pó∏nocnej granicy dzia∏ek nr 42/3, 43, 45/2, 46/2
i 47/2 do punktu nr 9 (w ewidencji gruntów punkt
nr 438000531), gdzie skr´ca na pó∏noc, przecinajàc uli-
c´ i biegnie dalej wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki
nr 331/2 (droga) i wschodniej granicy dzia∏ek nr 133,
134, 135, do punktu nr 10, b´dàcego pó∏nocno-
-wschodnim punktem granicznym dzia∏ki nr 136. Od
punktu nr 10 biegnie na zachód, wzd∏u˝ po∏udniowych
granic dzia∏ek nr 139, 138, 137 do punktu nr 11. Punkt
ten jest jednoczeÊnie po∏udniowo-zachodnim granicz-
nikiem dzia∏ki nr 137. Z punktu nr 11 skr´ca na pó∏noc
(270 m wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 137 w gra-
nicach gminy ¸ódê i 164 m wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 59 w granicach gminy Konstantynów) i do-
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chodzi do punktu nr 434, gdzie skr´ca na pó∏nocny
wschód i poprzez punkty nr 434—433, 433—431, 431—
426 90 biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnych granic dzia∏ek nr 59,
50, 61 do punktu nr 426. W tym punkcie skr´ca na po-
∏udnie pod kàtem prostym i dochodzi do punktu nr 12,
gdzie skr´ca na wschód i wzd∏u˝ dzia∏ki nr 86/12 docho-
dzi do punktu nr 412K. 

Od punktu nr 412K biegnie dalej na po∏udnie, po
wschodniej granicy dzia∏ki nr 86/11 i przecinajàc dzia∏-
k´ nr 104/6 (droga) dochodzi do punktu nr 565 obr´bu
P-39, le˝àcego na granicy dzia∏ek nr 104/6 i 315/2. Dalej
biegnie po∏udniowà granicà drogi (dzia∏ka nr 104/6)
w kierunku wschodnim, wzd∏u˝ dzia∏ek nr 315/2, 314,
109 do punktu nr 587. W punkcie nr 587 skr´ca na po-
∏udnie i granicà mi´dzy dzia∏kami nr 109 i 108 docho-
dzi do punktu nr 400. Nast´pnie biegnie na zachód do
punktu nr 393, po czym skr´ca na po∏udnie i granicà
mi´dzy dzia∏kami nr 314 i 310 dochodzi do punktu
nr 390. Z punktu nr 390 biegnie na wschód, po pó∏noc-
nej granicy dzia∏ek nr 312 i 311, do punktu nr 592 i da-
lej do opisanego wczeÊniej punktu nr 3a, granicà mi´-
dzy dzia∏kami nr 105/5 i 106/5. Z punktu nr 3a kieruje si´
na wschód do opisanego wczeÊniej punktu nr 432,
gdzie skr´ca na pó∏noc i biegnie granicà dzia∏ek nr 102
i 103/2 (bocznica kolejowa) do punktu nr 437. Z punktu
nr 437 granica biegnie na wschód do punktu nr 443
i dalej na po∏udnie jako granica dzia∏ek nr 102 i 100 do
punktu nr 419, le˝àcego na pó∏nocnej stronie drogi
oznaczonej jako dzia∏ka nr 317. Z punktu nr 419 grani-
ca biegnie na zachód, wzd∏u˝ drogi do punktu nr 412,
od którego rozpocz´to opis granic kompleksu Nowy
Józefów-Srebrna ¸SSE.

Kompleks Centrum

Obr´b W-25, ark. mapy nr 3.

Kompleks Centrum stanowi jednà dzia∏k´ nr 80/5,
której granice wyznaczone sà ulicami: od pó∏nocy Fa-
brycznà (dzia∏ka nr 57), od wschodu Magazynowà
(dzia∏ka nr 25/1), od po∏udnia Tymienieckiego (dzia∏ka
nr 155/4) i od zachodu Targowà (dzia∏ka nr 74/1). 

Granica biegnie od punktu nr 1, znajdujàcego si´
u zbiegu ulic Fabrycznej i Magazynowej, na pó∏nocno-
-wschodnim rogu dzia∏ki nr 80/5, wzd∏u˝ wschodniej
granicy dzia∏ki nr 80/5 i ul. Magazynowej (dzia∏ka
nr 25/1) do punktu nr 2, po czym skr´ca w kierunku po-
∏udniowym, a nast´pnie pod kàtem 90 stopni na za-
chód i dochodzi do punktu nr 3. Z punktu nr 3 skr´ca
pod kàtem 90 stopni na po∏udnie i dochodzi do punktu
nr 4 znajdujàcego si´ na granicy dzia∏ki nr 80/5 i ul. Ty-
mienieckiego (dzia∏ka nr 155/4). Dalej biegnie wzd∏u˝
ul. Tymienieckiego (dzia∏ka nr 155/4) na po∏udniowy za-
chód do punktu nr 5, po czym skr´ca na pó∏noc i przez
punkt nr 6 dochodzi do punktu nr 7. Nast´pnie kieruje
si´ na po∏udniowy zachód, dochodzi do punktu nr 8, po
czym skr´ca na po∏udniowy wschód i dochodzi do
punktu nr 9, le˝àcego na granicy dzia∏ki nr 80/5 i ul. Ty-
mienieckiego (dzia∏ka nr 155/4) i dzia∏ki nale˝àcej do
Kompleksu Centrum, i biegnie do punktu nr 10, który
stanowi po∏udniowo-zachodni róg dzia∏ki nr 80/5. Na-
st´pnie kieruje si´ na pó∏nocny zachód i dochodzi do

punktu nr 11. Dalej biegnie w tym samym kierunku,
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 80/5 i dzia∏ki nr 82/1 (nienale-
˝àcej do strefy) do punktu nr 12. Z punktu nr 12 skr´ca
na pó∏noc, przecina punkt nr 13, skr´ca na pó∏nocny za-
chód do punktu nr 14. Z punktu nr 14 biegnie na pó∏-
noc, wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 80/5 i wzd∏u˝
ul. Targowej (dzia∏ka nr 74/1) do punktu nr 15, przy
zbiegu ul. Targowej (dzia∏ka nr 74/1) i ul. Fabrycznej
(dzia∏ka nr 57). Punkt nr 15 jest jednoczeÊnie pó∏nocno-
-zachodnim granicznikiem dzia∏ki nr 80/5. Z punktu
nr 15 skr´ca na wschód i biegnie pó∏nocnà granicà
dzia∏ki nr 80/5 i ul. Fabrycznà (dzia∏ka nr 57) do punktu
nr 1.

Kompleks Techniczna

Granica rozpoczyna bieg od punktu nr 1176, b´dà-
cego wspólnym punktem dla dzia∏ek nr 37/13, 32/24
i 38/5, po∏o˝onego w po∏udniowo-zachodnim rogu
dzia∏ki nr 37/13, na pó∏noc poprzez punkty nr 1184,
1175, do punktu nr 1174 (rozdzielajàcego dzia∏ki
nr 37/13 i 32/24).

W tym punkcie skr´ca pod kàtem 45 stopni w pra-
wo i dochodzi do punktu nr 1173 (rozdzielajàcego dzia∏-
ki nr 37/13, 32/24 i 32/23). Dalej biegnie wzd∏u˝ ul. Ma-
newrowej (dzia∏ka nr 32/23) w kierunku wschodnim,
poprzez punkty nr: 234, 325, 1183, 327 i dochodzi do
punktu nr 233, który jest wysuni´ty na pó∏nocny-
-wschód i jest punktem wspólnym dla dzia∏ek nr: 33/8,
32/23 i 33/9. Nast´pnie skr´ca pod kàtem 135 stopni
w prawo, do punktu nr 231 (rozdzielajàcego dzia∏ki
nr 33/8, 33/9, 25/23, 32/23). Nast´pnie biegnie w kierun-
ku po∏udniowym, wzd∏u˝ granic dzia∏ek nr 33/8 i 37/13
oraz nr 25/23, 25/3, przez punkt nr 330 do punktu nr 242.
Punkt nr 242 jest naro˝nym punktem w po∏udniowo-
-wschodnim rogu dzia∏ki nr 37/13. Z punktu nr 242 gra-
nica wraca na zachód i przez punkt nr 241 dochodzi 
do punktu nr 1176, od którego rozpocz´to opis kom-
pleksu.

Kompleks Dàbrowa

Kompleks Dàbrowa stanowi cz´Êç jednej dzia∏ki
nr 170/24 (jest to 16 dzia∏ek hipotecznych), znajdujàcej
si´ pomi´dzy ulicami: od pó∏nocy Dostawczà (dzia∏ka
nr 137/22), od wschodu Puszkina (dzia∏ka nr 142/11), od
po∏udnia dzia∏ka nr 212/6 i od zachodu pozosta∏a cz´Êç
dzia∏ki nr 170/24. 

Opis tego kompleksu rozpoczyna si´ w punkcie
nr 1, u zbiegu ul. Dostawczej (dzia∏ka nr 137/22) róg
Puszkina (dzia∏ka nr 142/11) na pó∏nocno-wschodnim
rogu dzia∏ki nr 170/24. Granica kieruje si´ na po∏udnie,
wzd∏u˝ granicy dzia∏ki nr 142/11, przy ul. Puszkina do
punktu nr 2.

Dalej skr´ca na zachód pod kàtem 90 stopni i bie-
gnie wzd∏u˝ granic dzia∏ek nr 170/24 i 212/6 do punktu
nr 3. W punkcie nr 3 skr´ca pod kàtem prostym na pó∏-
noc, przecinajàc dzia∏k´ nr 170/24, dochodzi do punktu
nr 4. Z punktu nr 4 biegnie na wschód wzd∏u˝ ul. Do-
stawczej i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpo-
cz´to opis kompleksu.
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Podstrefa ¸´czyca

Obr´b nr 1004011, arkusze map nr 112.142.172;
112.142.174; 112.142.183; 112.142.222; 112.142.231.

Opis granic rozpoczyna si´ od punktu nr 1, którym
oznaczono pó∏nocno-zachodni naro˝nik granicy dzia∏ki
nr 21/2. Od punktu nr 1 granica biegnie wzd∏u˝ drogi
oznaczonej jako dzia∏ka nr 21/6 do punktu nr 2. W punk-
cie nr 2 za∏amuje si´ w kierunku wschodnim, biegnie
w linii prostej do punktu nr 3, po∏o˝onego na granicy
dzia∏ki nr 36/5. W punkcie nr 3 za∏amuje si´ pod kàtem
prostym i biegnie w kierunku po∏udniowym, wzd∏u˝
granicy dzia∏ki nr 36/5 przez punkt nr 4 do punktu nr 5.
W punkcie nr 5 zmienia kierunek na po∏udniowy i bie-
gnie granicà dzia∏ek nr 36/4 i 36/5 przez punkt nr 6 do
punktu nr 7, po∏o˝onego na granicy obr´bu ¸´czyca
i Borki. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na zachodni
i biegnie wzd∏u˝ granicy obr´bów ¸´czyca i Borki do
punktu nr 8. W punkcie nr 8 kieruje si´ na pó∏noc,
wzd∏u˝ wschodniego brzegu rowu b´dàcego dzia∏kà
nr 28/2, przecinajàc go w punktach za∏amania rowu nr 9
i 10. Od punktu nr 10 granica biegnie w kierunku pó∏-
nocnym, wschodnim brzegiem drogi b´dàcej dzia∏kà
nr 26/3 do punktu nr 1, od którego opis rozpocz´to. 

Podstrefa Ksawerów 

Kompleks I

Obr´b Ksawerów — ark. map nr 154, 202, 203, 204
i 251.

Dzia∏ki oznaczone w ewidencji gruntów nr 2161/27,
2161/28, 2161/29, 2161/30, 2161/31, 2161/32, 2161/33,
2161/34, 2161/36, 2161/37, 2161/38, 2161/39 o pow.
29,68 ha.

Opis granic rozpoczyna si´ od punktu nr 1A (w ewi-
dencji gruntów punkt nr 10-8484) po∏o˝onego na pó∏-
nocno-wschodnim skraju drogi (oznaczonej jako dzia∏-
ka nr 2161/26) przy dzia∏ce nr 2161/40. Z tego punktu
granica biegnie w kierunku wschodnim, brzegiem ro-
wu o szerokoÊci 5 m do punktu nr 6 linià ∏amanà przez
punkty nr 2, 3, 4, i 5. W punkcie nr 6 granica za∏amuje
si´ pod kàtem prostym i biegnie na po∏udnie do punk-
tu nr 7, a nast´pnie po za∏amaniu w kierunku zachod-
nim do punktu nr 8. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku
po∏udniowym do punktu nr 9, i dalej przez punkty
nr 10, 11, 12, 13 dochodzi do punktu nr 14A (w ewiden-
cji gruntów punkt nr 10-8483). Z punktu nr 14A biegnie
na pó∏noc wschodnim skrajem drogi (dzia∏ka
nr 2161/26) do punktu nr 1A, od którego rozpocz´to
opis kompleksu. Z powierzchni kompleksu zosta∏a wy-
∏àczona droga nr ewidencyjny 2161/26.

Kompleks II

W sk∏ad tego kompleksu wchodzà dzia∏ki nr 2169/7,
2169/8, 21/9, 2169, 4, po∏o˝one przy ul. Szkolnej.

Granica biegnie z punktu nr 15, po∏o˝onego przy
ul. Szkolnej w kierunku po∏udniowym do punktu nr 16.
W punkcie tym za∏amuje si´ pod kàtem prostym i bie-
gnie w kierunku zachodnim do punktu nr 17, po∏o˝one-

go na granicy z gruntami miasta Pabianice. Po za∏ama-
niu si´ w punkcie nr 17 biegnie do punktu nr 18 po∏o-
˝onego przy ul. Szkolnej, a dalej wzd∏u˝ tej ulicy do
punktu nr 15, od którego rozpocz´to opis.

Podstrefa Kutno

Kompleks Odlewnicza

Obszar ewidencyjny: Skl´czki (3).

Arkusz mapy zasadniczej: 102.432.221.

Arkusz mapy ewidencyjnej: 2.

Kompleks Odlewnicza sk∏ada si´ z dzia∏ek ewiden-
cyjnych o nr 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 niezabudowane. Punkty za∏ama-
nia granic sà ponumerowane kolejno od nr 1 do 8.

Granica rozpoczyna bieg w punkcie nr 1, b´dàcym
naro˝nikiem obszaru, le˝àcym u zbiegu ul. Odlewniczej
i po∏udniowej nitki ul. Skl´czkowskiej. Od tego punktu
biegnie na po∏udniowy wschód, wzd∏u˝ po∏udniowo-
-zachodniej granicy ul. Odlewniczej do punktu nr 2,
gdzie skr´ca na po∏udniowy zachód i biegnie linià ∏a-
manà 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 punktu nr 6. Od punktu
nr 6 biegnie linià ∏amanà w kierunku pó∏nocnym,
wzd∏u˝ granicy z dzia∏kami nr 301, 305/25, 305/26 do
punktu nr 1, w którym opis granic rozpocz´to.

Kompleks Skl´czkowska

Obszar ewidencyjny: Skl´czki (3).

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.184, 102.432.213,
102.432.232.

Arkusze mapy zasadniczej: 6

Kompleks Skl´czkowska jest po∏o˝ony we wschod-
niej cz´Êci miasta, bezpoÊrednio przy ul. Skl´czkow-
skiej, która stanowi drog´ krajowà nr 2. Punkty za∏a-
mania granic obszaru sà oznaczone kolejnymi nr od 1
do 10.

Granica rozpoczyna bieg od punktu nr 1, b´dàcego
pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem obszaru, po∏o˝o-
nym na granicy mi´dzy dzia∏kami nr 111, 112 oraz 66
(ul. Skl´czkowska). Poczàwszy od tego punktu granica
biegnie w kierunku wschodnim, po∏udniowà granicà
dzia∏ki nr 66 (ul. Skl´czkowska) do punktu nr 2, tam
skr´ca na po∏udnie i przez punkt nr 3 biegnie do punk-
tu nr 4, wzd∏u˝ zachodniego brzegu projektowanej uli-
cy, równolegle do istniejàcej drogi gruntowej bez na-
zwy. W punkcie nr 4 skr´ca na po∏udniowy zachód i bie-
gnie do punktu nr 7 przez punkty nr 5 i 6, równolegle
do istniejàcego gazociàgu, w odleg∏oÊci 25 m od jego
osi. W punkcie nr 7 skr´ca na zachód do punktu nr 8,
po∏o˝onego na granicy dzia∏ek nr 111 i 112. Nast´pnie
przez punkty nr 9 i 10 biegnie wzd∏u˝ miedzy stanowià-
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cej granic´ z dzia∏kà nr 111 do punktu nr 1, w którym
opis granic rozpocz´to.

Kompleks Stalowa I

Obszar ewidencyjny: Skl´czki (3).

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.232, 102.432.233,
102.432.234.

Arkusze mapy ewidencyjnej: 6, 10.

Kompleks STALOWA sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci po-
∏o˝onych po pó∏nocnej i po∏udniowej stronie ul. Stalo-
wej. Na cz´Êci obszaru na pó∏noc od ul. Stalowej znaj-
duje si´ kilka niezamieszka∏ych, b´dàcych w trakcie
prac rozbiórkowych budynków, cz´Êç na po∏udnie od
ul. Stalowej jest niezabudowana. 

Punkty za∏amaƒ granic cz´Êci po∏o˝onej na pó∏noc
od ul. Stalowej sà ponumerowane od nr 1 do 6, cz´-
Êci po∏o˝onej na po∏udnie od ul. Stalowej od nr 7
do 11.

Obszar nr 1

Granica biegnie od punktu nr 1, b´dàcego po∏u-
dniowo-zachodnim naro˝nikiem obszaru, le˝àcego na
po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 162 — ul. Stalowa. Da-
lej biegnie w kierunku pó∏nocnym przez punkt nr 2,
wzd∏u˝ wschodniej granicy projektowanej ulicy, rów-
nolegle do wschodniej granicy istniejàcej drogi grun-
towej do punktu nr 3. W punkcie nr 3 skr´ca na po∏u-
dniowy wschód i biegnie linià prostà do punktu nr 4,
tam skr´ca na po∏udniowy zachód i wzd∏u˝ miedzy, b´-
dàcej granicà z dzia∏kami nr 125/1 i 125/2 biegnie do
punktu nr 5, le˝àcego na pó∏nocnej granicy ul. Stalo-
wej. Nast´pnie skr´ca na zachód i biegnie pó∏nocnà
granicà dzia∏ki ul. Stalowej przez punkt nr 6 do punktu
nr 1, w którym opis granic rozpocz´to.

Obszar nr 2

Granica biegnie od punktu nr 7, b´dàcego pó∏noc-
no-zachodnim naro˝nikiem obszaru, po∏o˝onym na
po∏udniowej granicy dzia∏ki nr 162 — ul. Stalowa w kie-
runku wschodnim, po∏udniowà granicà dzia∏ki nr 162
— ul. Stalowa, za∏amujàc si´ w punkcie nr 8 do punktu
nr 9. Tam skr´ca na pó∏nocny zachód i biegnie linià pro-
stà wzd∏u˝ miedzy, stanowiàcà granic´ z dzia∏kà
nr 190/1 do punktu nr 10, gdzie skr´ca na pó∏nocny za-
chód i biegnie do punktu nr 11, równolegle do istniejà-
cego gazociàgu w odleg∏oÊci oko∏o 25 m od jego osi.
W punkcie nr 11 skr´ca na pó∏noc i biegnie wzd∏u˝
wschodniej granicy projektowanej ulicy, równolegle
do istniejàcej drogi gruntowej bez nazwy do punktu
nr 7, w którym opis granic rozpocz´to. 

Kompleks Stalowa II

Obszar ewidencyjny: Skl´czki (3).

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.231, 102.432.233.

Arkusze mapy ewidencyjnej: 10.

Punkty za∏amania granic obszaru sà kolejno ponu-
merowane od nr 1 do 20.

Granica biegnie od punktu nr 1, b´dàcego pó∏noc-
no-zachodnim naro˝nikiem obszaru, po∏o˝onym na
granicy z dzia∏kà nr 295/6 i na po∏udniowej granicy
dzia∏ki nr 162 — ul. Stalowa, wzd∏u˝ po∏udniowej gra-
nicy dzia∏ki ul. Stalowej do punktu nr 2. Tu skr´ca na
po∏udniowy wschód i biegnie linià ∏amanà przez punk-
ty nr 3, 4, 5 do punktu nr 7, równolegle do istniejàcego
gazociàgu w odleg∏oÊci 25 m od jego osi. W punkcie
nr 5 le˝àcym na zachodniej granicy drogi gruntowej
bez nazwy skr´ca na po∏udnie i biegnie wzd∏u˝ tej dro-
gi przez punkty nr 6, 7, 8 do punktu nr 9. Tu skr´ca na
zachód i biegnie linià ∏amanà przez punkty nr 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 do punktu nr 17 Êrodkiem rowu szeroko-
Êci 4 m.

W punkcie nr 17 skr´ca na pó∏noc i biegnie granicà
z dzia∏kà nr 295/6, linià ∏amanà przez punkty nr 18, 19,
20 do punktu nr 1, w którym opis granic rozpocz´to.

Podstrefa Tomaszów Mazowiecki

Kompleks Wysoka

Ark. mapy 123.323.1834, 123.323.1832 i 123.323.1814. 

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

Granica biegnie od punktu nr 1, po∏o˝onego na
Êrodku po∏udniowej cz´Êci opisywanego terenu, na
pó∏noc wzd∏u˝ zachodniej granicy dzia∏ki nr 134 do
punktu nr 2, gdzie za∏amuje si´ pod kàtem prostym
w kierunku zachodnim i kieruje si´ wzd∏u˝ po∏udniowej
granicy dzia∏ki nr 63/3 do punktu nr 3. Tam za∏amuje si´
na po∏udnie i biegnie zachodnià granicà dzia∏ki nr 128
do punktu nr 4, po czym skr´ca na zachód i dochodzi
do punktu nr 5. Punkty nr 4 i 5 po∏o˝one sà przy pó∏noc-
nej stronie ul. Wysokiej (dzia∏ka nr 225). W punkcie nr 5
zmienia kierunek na pó∏nocny i biegnie po ogrodzeniu,
wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki nr 63/1, przez punkt
nr 6 do punktu nr 7. Tam za∏amuje si´ na wschód i bie-
gnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki nr 63/2 do punktu nr 8, po
czym skr´ca na pó∏noc pod kàtem prostym i biegnie
w kierunku lasu, wzd∏u˝ wschodniej granicy dzia∏ki
nr 63/2 do punktu nr 9, znajdujàcego si´ na drodze bez
nazwy (dzia∏ka nr 62), której pó∏nocna strona stanowi
granic´ miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Od punk-
tu nr 9 biegnie wzd∏u˝ po∏udniowej strony dzia∏ki nr 62
(droga) oraz pó∏nocnej granicy dzia∏ek nr 63/5, 64/1,
65/1, 66/1, 67/1, 68/1 do punktu nr 10, w którym za∏amu-
je si´ w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝ za-
chodniej granicy dzia∏ek nr 69, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 259, 260, 261, 262, 263 do punk-
tu nr 11. Nast´pnie skr´ca na zachód i pó∏nocnà grani-
cà dzia∏ki nr 265 biegnie do punktu nr 12. Tam za∏amu-
je si´ pod kàtem prostym w kierunku po∏udniowym,
biegnie wzd∏u˝ zachodniej strony tej dzia∏ki do punktu
nr 13, w którym za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy ul. Wysokiej (dzia∏-
ka nr 225) do punktu poczàtkowego nr 1, od którego
rozpocz´to opis.
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Kompleks „Przy Trasie”

Ark. mapy 123.323.2213, 123.323.2211, 123.323.2212
i 123.323.2214.

Kompleks w obr´bie 2 stanowiàcy dzia∏ki nr 37/1
i 38/1 (kompleks Przy Trasie), oznaczony punktami za-
∏amaƒ od nr 1 do 7, po∏o˝ony jest w pó∏nocno-zachod-
niej cz´Êci miasta. Na odcinku ok. 70 m przylega do
drogi Warszawa — Katowice (dzia∏ka nr 27).

Granica biegnie od punktu nr 1 usytuowanego
w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci terenu i biegnie
w kierunku zachodnim wzd∏u˝ rzeki Czarnej (dzia∏ka
nr 34) do punktu nr 2, gdzie za∏amuje si´ i biegnie
w kierunku pó∏nocnym i przez punkty nr 3 i 4 dochodzi
do punktu nr 5, le˝àcego przy po∏udniowej stronie dro-
gi szybkiego ruchu Warszawa — Katowice. Linia ta sta-
nowi granice miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Z punktu nr 5 granica biegnie w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim, wzd∏u˝ po∏udniowej cz´Êci drogi szybkie-
go ruchu Warszawa — Katowice do punktu nr 6, na któ-
rym za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim
i biegnie po∏udniowà stronà kana∏u — wody p∏ynàce
(dzia∏ka nr 36) do punktu nr 7. Tam za∏amuje si´ na po-
∏udniowy zachód i biegnie wzd∏u˝ zachodniej strony
ul. Milenijnej (dzia∏ka nr 37/2) do punktu nr 1, od które-
go opis rozpocz´to.

Kompleks Zawadzka

W sk∏ad kompleksu z obr´bu nr 2 wchodzi dzia∏ka
nr 196/2. Punkty za∏amaƒ granicy kompleksu oznaczo-
ne sà kolejno nr od 1 do 11.

Granica biegnie od punktu nr 1, le˝àcego w po∏u-
dniowo-wschodniej cz´Êci terenu przy ul. Zawadzkiej
(dzia∏ka nr 1) i graniczniku dzia∏ki nr 198/2 na pó∏noc,
zachodnià granicà dzia∏ek nr 198/2 i 73/5 do punktu
nr 2, w którym za∏amuje si´ na zachód i biegnie po∏u-
dniowà granicà dzia∏ki nr 73/5 do punktu nr 3. Tam za-
∏amuje si´ pod kàtem 90 stopni w kierunku po∏udnio-
wym i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki nr 196/1 do
punktu nr 4, w którym skr´ca na zachód i biegnie do
punktu nr 5. Tam za∏amuje si´ na po∏udnie i biegnie do
punktu nr 6. W punkcie nr 6 zmienia kierunek na za-
chodni i po ogrodzeniu dochodzi do punktu nr 7. Od
punktu nr 3 przez punkty nr 4, 5, 6 do punktu nr 7 gra-
nica biegnie wschodnià i po∏udniowà granicà dzia∏ki
nr 196/1. Punkt nr 7 po∏o˝ony jest po wschodniej stro-
nie ul. Milenijnej (dzia∏ka nr 195) i pó∏nocnym granicz-
niku dzia∏ki nr 196/2. W punkcie nr 7 granica skr´ca na
po∏udnie i biegnie najpierw wzd∏u˝ ul. Milenijnej, a na-
st´pnie wschodnià granicà dzia∏ki nr 235 dochodzi do
punktu nr 8, w którym za∏amuje si´ na pó∏nocny
wschód i pó∏nocnà stronà ul. Zawadzkiej, po ogrodze-
niu Tomaszowskich Zak∏adów Drobiarskich
„ROLDROB” S.A., dochodzi do punktu nr 9, gdzie za∏a-
muje si´ pod kàtem prostym w kierunku pó∏nocnym
i biegnie wokó∏ siedliska (dzia∏ka nr 197) przez punkt
nr 10. Dalej za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie wschodnià granicà dzia∏ki nr 197 ponownie
do ul. Zawadzkiej, do punktu nr 11, w którym skr´ca na
wschód i ul. Zawadzkà dochodzi do punktu nr 1, od któ-
rego opis rozpocz´to.

Podstrefa Radomsko 

Kompleks I

Kompleks po∏o˝ony jest przy trasie Warszawa —
Katowice droga krajowa nr 1 (kierunek Katowice) —
obr´b geodezyjny nr 35 w Radomsku. Obiekt znajdu-
je si´ na kartach mapy sytuacyjno-wysokoÊciowej
w skali 1:1000 oznaczonych god∏ami: 132.433.242,
132.433.241, 132.433.243, 142.211.041 oraz na arku-
szach 1, 2, 3 mapy ewidencji gruntów miasta Radom-
ska.

Od pó∏nocy granica biegnie wzd∏u˝ drogi polnej,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1 i 302 w kierunku
po∏udniowym, ∏àczàc nast´pujàce kolejne punkty gra-
niczne nr: 492, 5490, 5488, 5486, 5484, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 58, 59, 60, 61, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 138, 139,
178, 179, 270, 271, 272, 329, 330, 405, 456, 481, 482,
534, 588, 639, 343, 690, 777, 825, 872, 917, 963, 962,
1024, 1067, 4a. W punkcie nr 4a granica za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i biegnie wzd∏u˝ drogi polnej
do punktu nr 5a. Granica biegnie rolà i nie posiada ele-
mentów charakterystycznych. Graniczna droga ozna-
czona jest w ewidencji gruntów nr 125 obr´b geodezyj-
ny nr 35. Nast´pnie w punkcie nr 5a zmienia kierunek
na pó∏nocny i biegnàc wzd∏u˝ drogi krajowej nr 1 kie-
ruje si´ do punktu nr 1a. Tu za∏amuje si´ nieznacznie
w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 2a przez
punkty nr 14a i 15a. W punkcie nr 2a kieruje si´ na pó∏-
noc i biegnie do punktu nr 3a. Stàd linià prostà zmierza
do punktu nr 10a i ∏àczàc punkty nr 100, 11a biegnie
wzd∏u˝ drogi krajowej nr 1 do punktu nr 13a, gdzie
skr´ca do punktu nr 492, od którego rozpocz´to opis.
Granice nie sà urzàdzone i nie posiadajà trwa∏ych ele-
mentów mogàcych pos∏u˝yç do ich opisania.
Ww. punkty sà punktami granicznymi operatu ewiden-
cji gruntów.

Kompleks II

Kompleks po∏o˝ony jest przy trasie Warszawa —
Katowice droga krajowa nr 1 (kierunek Warszawa) —
obr´b geodezyjny nr 36 w Radomsku, dzia∏ka nr 1 o po-
wierzchni 8,8267 ha. Obiekt znajduje si´ na kartach ma-
py sytuacyjno-wysokoÊciowej w skali 1:1000 oznaczo-
nych god∏ami: 132.433.242, 132.433.243, 142.211.041.

Od pó∏nocy granica biegnie wzd∏u˝ drogi polnej, ∏à-
czàc kolejno nast´pujàce punkty graniczne nr: 500, 501,
502, 503, 7436. Nast´pnie granica zmienia kierunek na
po∏udniowy i biegnie do punktu nr 7427. Od punktu
nr 7427 granica biegnie w kierunku zachodnim do
punktu oznaczonego w dokumentach geodezyjnych
nr 534. Nast´pnie za∏amuje si´ i biegnie wzd∏u˝ drogi
krajowej nr 1 do punktu nr 500, ∏àczàc kolejno nast´pu-
jàce punkty nr: 7224, 3080, 7223, 3081, 7222, 1934,
7221, 1933, 1932, 1930, 7220, 1909, 7219, 1928, 1927
i 1926. 

Ww. punkty sà punktami granicznymi ewidencji
gruntów. Granice nie sà trwale urzàdzone.
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Podstrefa Sieradz

Kompleks I

Obr´b nr 1 m. Sieradz.

Kompleks I tworzy grupa dzia∏ek nr 1/1, 1/13, 1/23,
4/6, 6/6, 5, 7/6, 8/2 o powierzchni 2,5299 ha.

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego
po stronie po∏udniowej ul. Wojska Polskiego, na grani-
cy z dzia∏kami nr 8/2 i 9. Z punktu nr 1 granica biegnie
w kierunku po∏udniowym linià ∏amanà pomi´dzy dzia∏-
kà nr 8/2 a dzia∏kà nr 9 do punktu nr 2, gdzie za∏amuje
si´ w kierunku zachodnim i biegnie w linii prostej do
punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku pó∏noc-
nym linià ∏amanà, wzd∏u˝ betonowego ogrodzenia
przez punkty nr 3a—3d do punktu nr 4. W punktach
(3a—3d) granica przebiega wzd∏u˝ Êcian istniejàcych
budynków. W punkcie nr 4 za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie po∏udniowà kraw´dzià ul. Wojska
Polskiego, wzd∏u˝ betonowego ogrodzenia do punktu
nr 5, gdzie za∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie do punktu
nr 6. Z punktu nr 6 skr´ca w kierunku wschodnim i po-
∏udniowà kraw´dzià ul. Wojska Polskiego dochodzi do
punktu 1, od którego opis rozpocz´to.

Kompleks II 

Obr´b nr 25 m. Sieradz.

Kompleks II tworzy grupa dzia∏ek nr 81/4, 81/8, 80/1,
80/2, 79/5, 79/8, 79/9 o ogólnej powierzchni 4,8754 ha.

Granica biegnie od punktu nr 7, zlokalizowanego
na skrzy˝owaniu ul. Wojska Polskiego i drogi nr 78
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ po∏udnio-
wej kraw´dzi ul. Wojska Polskiego do punktu nr 8,
gdzie za∏amuje si´ na po∏udnie i przez punkty nr 9, 10,
11, 12 dochodzi do punktu nr 13. Tam za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 14 i 15,
dochodzi do punktu nr 16. W punkcie nr 16 granica za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bie-
gnie po granicy z dzia∏kami nr 81/9 i 83 do punktu nr 17
stanowiàcego pó∏nocnà kraw´dê ul. Zak∏adników.
W punkcie nr 17 za∏amuje si´ w kierunku zachodnim
i biegnie pó∏nocnà kraw´dzià ul. Zak∏adników do punk-
tu nr 18, gdzie skr´ca na pó∏nocny wschód i biegnie po
granicy z dzia∏kà nr 79/12 do punktu nr 19. Dalej linià ∏a-
manà, przez punkty nr 20, 21, 22, 23, po granicy z dzia∏-
kami 79/12 i 79/3 biegnie do punktu nr 24, gdzie za∏a-
muje si´ pod kàtem prostym w kierunku po∏udniowo-
-zachodnim i dochodzi do punktu nr 25. Nast´pnie za-
∏amuje si´ w kierunku zachodnim i biegnie do punktu
nr 26 do drogi nr 78, skàd skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i wschodnià kraw´dzià drogi nr 78 docho-
dzi do punktu nr 27. Tam za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie przez punkt nr 28 do punktu nr 29.
Z punktu nr 29 biegnie w kierunku pó∏nocnym do punk-
tu nr 7, od którego opis rozpocz´to.

Kompleks III 

Obr´b 1 m. Sieradz.

Kompleks III tworzy grupa dzia∏ek nr 3, 4/2, 4/3, 6/2,
6/3, 7/2, 7/3 o powierzchni ogólnej 1,0841 ha.

Granica biegnie od punktu nr 30, zlokalizowanego
w pó∏nocnej kraw´dzi ul. Zak∏adników na styku dzia∏ek
nr 7/2 i 8/1. Z punktu nr 30 biegnie pó∏nocnà stronà
ul. Zak∏adników linià ∏amanà w kierunku zachodnim
przez punkty nr 31, 32, 33, 34 do punktu nr 35. Tam za-
∏amuje si´ na pó∏noc i biegnie granicà pomi´dzy dzia∏-
kami nr 2 i 3 do punktu nr 36, w którym za∏amuje si´
w kierunku po∏udniowo-wschodnim, i granicà z dzia∏-
kami nr 3, 1/20, 1/17 biegnie do punktu nr 37. W punk-
cie nr 37 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i biegnie granicà z dzia∏kami nr 1/17, 1/10 do punk-
tu nr 38, gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-
-wschodnim i dochodzi do punktu nr 39. W punkcie
nr 39 granica skr´ca na po∏udnie i wzd∏u˝ granicy po-
mi´dzy dzia∏kà nr 7/3 i 7/2 a dzia∏kà nr 8/1 biegnie do
punktu wyjÊciowego nr 30, od którego opis rozpocz´to.

Podstrefa Rawa Mazowiecka

Kompleks I Reymonta 

Obr´b nr 5.

Granica biegnie od strony pó∏nocnej od punktu
nr 262 w kierunku pó∏nocno-wschodnim, po∏udniowà
kraw´dzià projektowanej ulicy lokalnej wzd∏u˝ drogi
nr 8 Warszawa — Katowice w linii prostej do punktu
nr 280. W punkcie tym za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i biegnie w linii prostej poprzez punkt nr 271
do punktu nr 775. Tu za∏amuje si´ w kierunku zachod-
nim i biegnie w linii prostej do punktu nr 774, nast´p-
nie skr´ca na pó∏noc i biegnie poprzez punkty nr 773,
265 do punktu nr 262, od którego opis rozpocz´to.

Granica kompleksu na odcinku mi´dzy punktami
nr 280, 271 graniczy z dzia∏kà nr 6/5, natomiast na od-
cinku mi´dzy punktami nr 271, 775, 774, 773, 265, 262
z dzia∏kà nr 6/13.

Kompleks II Reymonta

Obr´b nr 4.

Granica biegnie od strony pó∏nocno-zachodniej od
punktu nr 3177 w kierunku po∏udniowo-zachodnim po-
przez punkty nr 6212, 6209, 6208, 6206. Na tym odcinku
graniczy z projektowanà drogà powiatowà ∏àczàcà
ul. Bia∏à z ul. Krakowskà. Nast´pnie za∏amuje si´ w kie-
runku po∏udniowym i poprzez punkt nr 6206 dochodzi
do punktu nr 6201. Tam za∏amuje si´ w kierunku
wschodnim i biegnie do punktu nr 6202, tu ponownie
za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschodnim i po-
przez punkty nr 6203 , 6204 dochodzi do punktu nr 2810. 

W punkcie nr 2810 granica za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocno-wschodnim i biegnie na odcinku ok. 600 m za-
chodnià kraw´dzià trasy szybkiego ruchu Warszawa —
Katowice, poprzez punkty nr 2809, 2808, 2807, 2806,
2805, 2804, 2803, 2802, 2801, 2800, 2799, 2798, 2797,
2796. W punkcie nr 2796 za∏amuje si´ w kierunku pó∏-
nocno-zachodnim i biegnie po∏udniowym brzegiem
rzeki Rylki na odcinku 462 m poprzez punkty nr 3215,
3214, 3213, 3212, 3211, 3210, 3209, 3208, 3207, 3206,
3205, 3204, 3203, 3202, 3201, 3200, 3199, 3198, 3197,
3196, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3190, 3189, 3188,
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3187, 3186, 3185, 3184, 3183, 3182, 3181, 3180, 3172,
3173, 3174, 3175, 3176 do punktu nr 3177, od którego
rozpocz´to opis granic.

Kompleks Skierniewicka 

Obr´b nr 1.

Granica biegnie od punktu nr 2589 linià ∏amanà
w kierunku pó∏nocno-zachodnim poprzez punkty
nr 1669, 1633, 1632, 1626, 1623 do punktu nr 2604,
gdzie za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-wschod-

nim i biegnie w linii prostej poprzez punkty nr 2605,
2606 do punktu nr 1709. W punkcie nr 1709 granica za-
∏amuje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim i bie-
gnie w linii prostej do punktu nr 1714, tu za∏amuje si´
w kierunku wschodnim i linià ∏amanà poprzez punkty
nr 1713, 1655, 1661, 1664 dochodzi do punktu nr 2593.
W punkcie nr 2593 granica skr´ca na pó∏noc i biegnie
linià prostà poprzez punkt nr 2592 do punktu nr 2591,
nast´pnie za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim i poprzez punkt nr 2590 linià prostà dochodzi do
punktu nr 2589, od którego rozpocz´to opis.
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