
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 paêdziernika 1998 r. w sprawie ustalenia planu
rozwoju ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(Dz. U. Nr 139, poz. 900) za∏àcznik otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota
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8. Obowiàzki zarzàdzajàcego

Lp. Zadanie Termin wykonania

1 Dostosowanie procedury przeprowadzania przetargów i rokowaƒ do roz- czerwiec 2005 r.
porzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w spra-
wie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przed-
si´wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców 
na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ma∏ej Przed-
si´biorczoÊci

2 Realizacja inwestycji infrastrukturalnych i gospodarowanie urzàdzeniami praca ciàg∏a
infrastruktury technicznej

3 Promocja strefy w kraju i za granicà praca ciàg∏a

4 Kontrola dzia∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie strefy w zakresie spe∏- praca ciàg∏a, nie póêniej
nienia warunków zezwoleƒ ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy

od up∏ywu terminu reali-
zacji warunku

5 Monitorowanie dzia∏alnoÊci przedsi´biorców w strefie i sporzàdzanie in- co kwarta∏
formacji o funkcjonowaniu strefy
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju
¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) 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,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.



I. Wst´p

Plan rozwoju ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej okreÊla w szczególnoÊci cele ustanowienia
strefy oraz dzia∏ania, Êrodki techniczne i organizacyjne
s∏u˝àce osiàgni´ciu tych celów, obowiàzki zarzàdzajà-
cego dotyczàce dzia∏aƒ zmierzajàcych do osiàgni´cia
celów ustanowienia strefy i terminy wykonania tych
obowiàzków.

¸ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zosta∏a
ustanowiona w dniu 29 maja 1997 r. w regionie, w któ-
rym dominujàcà bran˝à gospodarki by∏ przemys∏ tek-
stylny. Na ca∏ym Êwiecie, w tym równie˝ w Polsce,
przemys∏ lekki, a przede wszystkim przemys∏ w∏ókien-
niczy, charakteryzuje si´ ni˝szymi od przeci´tnych po-
ziomami rentownoÊci i p∏ac. Dlatego poziom przycho-
dów z tego przemys∏u, przekraczajàcy w wojewódz-
twie ∏ódzkim trzecià cz´Êç ogó∏u przychodów z ca∏ego
sektora przedsi´biorstw, skutkuje gorszym od prze-
ci´tnego stanem ekonomicznym i poziomem ˝ycia na
tym terenie. Dodatkowo na to niekorzystne zjawisko
na∏o˝y∏o si´ drastyczne ograniczenie produkcji, upa-
d∏oÊç wielu przedsi´biorstw, czego efektem by∏y ma-
sowe zwolnienia pracowników. Upadek paƒstwowego
przemys∏u w∏ókienniczego sprzyja∏ powstaniu licz-
nych firm prywatnych z bran˝y tekstylnej, które dzia∏a-
jà na bazie majàtku zlikwidowanych lub upad∏ych
przedsi´biorstw paƒstwowych i zatrudniajà zwolnio-
nych pracowników. Sà to jednak w wi´kszoÊci ma∏e
firmy konfekcyjne, niezdolne do zasadniczej przebu-
dowy gospodarczej regionu. Oczekiwany rozwój go-
spodarczy województwa ∏ódzkiego mo˝na osiàgnàç
przez zastosowanie specjalnych instrumentów ekono-
micznych, które przyciàgnà du˝ych inwestorów krajo-
wych i zagranicznych, zdolnych zagospodarowaç
przestrzeƒ pozosta∏à po dawnych gigantach przemy-
s∏owych (hale produkcyjne, pracownicy, rynek). Takim
instrumentem jest specjalna strefa ekonomiczna, ofe-
rujàca zwolnienia podatkowe przedsi´biorcom reali-
zujàcym na jej terenie nowe inwestycje. Wojewódz-
two ∏ódzkie ma wiele atutów, które w po∏àczeniu z ko-
rzyÊciami p∏ynàcymi z faktu posiadania strefy powin-
ny przyspieszyç proces przyciàgania inwestycji. Sà to:

— centralne po∏o˝enie województwa w kraju,

— du˝a kolejowa stacja rozrzàdowo-kontenerowa
¸ódê Olechów o zdolnoÊci obs∏ugi 200 wagonów
na dob´, wykorzystywana obecnie w ok. 50 %,

— istniejàce zaplecze naukowo-badawcze i bankowe,

— autostrady A1, A2 i S8,

— du˝e tradycje przemys∏owe oraz wieloletnie kon-
takty handlowe z rynkami wschodnimi, co jest
szczególnie wa˝ne w okresie odbudowy rynków
zbytu w Rosji i innych krajach, które powsta∏y po
rozpadzie by∏ego ZSRR,

— dzia∏alnoÊç targowo-wystawiennicza,

— kilkumilionowy rynek konsumentów.

Plan rozwoju strefy prezentuje strategi´ przyspie-
szonego wzrostu gospodarczego pobudzonego bodê-
cami proinwestycyjnymi. Zasoby dost´pne na terenie
strefy stanowià majàtek obejmujàcy grunty, budynki
i infrastruktur´. Zarzàdzajàcym strefà jest ¸ódzka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (¸SSE S.A.).

II. Cele ustanowienia strefy

Rozwój gospodarczy regionu ∏ódzkiego poprzez
wdra˝anie rozwiàzaƒ stymulujàcych optymalne wyko-
rzystanie dost´pnych zasobów ludzkich i infrastruktu-
ry technicznej. 

1. Cele strategiczne

— zaktywizowanie gospodarcze regionu, zgodnie
z programem zrównowa˝onego rozwoju, 

— dywersyfikacja dzia∏alnoÊci gospodarczej w regionie,

— z∏agodzenie spo∏ecznych i ekonomicznych skutków
restrukturyzacji przemys∏u lekkiego poprzez utwo-
rzenie na terenie strefy oraz w jej otoczeniu 11 tys.
miejsc pracy,

— pozyskanie inwestorów realizujàcych przedsi´-
wzi´cia wykorzystujàce nowoczesne technologie,

— pe∏ne wykorzystanie istniejàcego zaplecza nauko-
wo-badawczego i potencja∏u intelektualnego,

— efektywne zagospodarowanie infrastruktury tech-
nicznej.

2. Dzia∏ania

— promocja strefy w kraju i za granicà,

— preferowanie dzia∏alnoÊci w bran˝ach wykorzystu-
jàcych mocne strony regionu, zgodnie ze specyfikà
poszczególnych podstref,

— preferowanie dzia∏alnoÊci rozwijajàcej kooperacj´
z podmiotami dzia∏ajàcymi w regionie poza strefà,

— sta∏e monitorowanie wp∏ywu strefy na Êrodowi-
sko.

III. Infrastruktura techniczna

1. Podstrefa ¸ódê o powierzchni 76,7 ha

1.1. Kompleks „Centrum” — 13,1 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia sieç wodociàgowa
Ø 150 mm oraz sieç hydrantów zewn´trznych
Ø 200 mm (dla celów przeciwpo˝arowych).
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Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków sanitarnych
i technologicznych oraz wód opadowych zapewnia
sieç kanalizacji ogólnosp∏awnej Ø 300 mm.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia sieç kanalizacji ogólnosp∏awnej Ø 300 mm.

Energia elektryczna: Zasilanie w energi´ elektrycznà
zapewnia system energetyczny sk∏adajàcy si´ z wybu-
dowanych zewn´trznych dwutorowych i wewnàtrzza-
k∏adowych linii kablowych, zmodernizowanych stacji
energetycznych — G∏ówny Punkt Zasilania (GPZ) przy
ul. Milionowej i stacji podawczo-odbiorczych zlokali-
zowanych na terenie kompleksu.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia Baza Magazynowa Gazu
P∏ynnego o mocy 6 MW i sieç rozdzielcza, która mo˝e
byç rozbudowana w miar´ wzrostu zapotrzebowania.
W najbli˝szym sàsiedztwie kompleksu nie ma miej-
skiej sieci gazowej. 

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia doprowadzony do kompleksu 100-pa-
rowy kabel telefoniczny Telekomunikacji Polskiej S.A.

Komunikacja: Do poszczególnych obiektów komplek-
su i terenów niezabudowanych dogodny dojazd za-
pewnia wybudowana w latach 1998—2000 sieç dróg
wewn´trznych po∏àczona z ul. ks. Tymienieckiego.

Rozwój w zakresie infrastruktury: 

— remont uj´cia i urzàdzeƒ technicznych istniejàcej
na terenie kompleksu studni g∏´binowej,

— przebudowa odcinka zewn´trznej sieci hydranto-
wej ppo˝.,

— przebudowa odcinka sieci przesy∏owej gazu propa-
nu technicznego,

— wybudowanie linii kablowej zasilajàcej urzàdzenia
studni g∏´binowej w energi´ elektrycznà,

— wykonanie pod∏àczeƒ do istniejàcej infrastruktury
technicznej budowanych i remontowanych obiektów.

1.2. Kompleks „Dàbrowa” — 3,5 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia miejska sieç wodocià-
gowa w ul. Dostawczej Ø 200 mm i w ul. Puszkina
Ø 1 000 mm. 

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia sieç
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana przy granicy kom-
pleksu w ul. Dostawczej i w ul. Puszkina.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia kanalizacja deszczowa Ø 1 250 mm, Ø 500 mm
i Ø 300 mm zlokalizowana w ulicach przylegajàcych
do terenu kompleksu.

Energia elektryczna: Dostawy energii mogà byç reali-
zowane z dwóch êróde∏, tj. ze stacji transformatorowo-
-rozdzielczej 110/15 kV lub GPZ „EC-IV”. W obu przy-
padkach konieczne b´dzie u∏o˝enie kabli 15 kV odpo-
wiednio o d∏ugoÊci ok. 700 m lub 1 300 m.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia gazociàg Dn = 200 mm
o wydajnoÊci 600 Nm3/h w ul. Dostawczej.

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. zapew-
nia niezb´dnà iloÊç przy∏àczy telekomunikacyjnych.
Us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝ PTK „Cen-
tertel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Komunikacja: Istniejàcy system dróg zapewnia do-
godny dojazd do kompleksu, a ich stan techniczny nie
wymaga nak∏adów inwestycyjnych. W odleg∏oÊci od
0,3 km do 1,5 km znajduje si´ kilka czynnych bocznic
kolejowych, które mogà obs∏ugiwaç inwestorów.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

1.3. Kompleks „Dàbrowa II” — 5,2 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia wodociàg PHD
Ø 225 mm stanowiàcy element pierÊcieniowej sieci
wodociàgowej pobliskiej fabryki „Alfa” Sp. z o.o.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia kana∏
sanitarny Ø 300 mm.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia kanalizacja deszczowa zlokalizowana w uli-
cach okalajàcych teren kompleksu.

Energia elektryczna: Dostawy energii o mocy do kil-
ku MW zapewnia istniejàca na terenie strefy sieç elek-
troenergetyczna.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia istniejàcy w ul. Lodowej
gazociàg Êredniego ciÊnienia Ø 200 mm.

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. zapew-
nia dost´p do sieci telekomunikacyjnej. Us∏ugi teleko-
munikacyjne Êwiadczy równie˝ PTK „Centertel” S.A.
oraz Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Komunikacja: Dogodny dojazd zapewnia ul. Lodowa
i ul. Dàbrowskiego zlokalizowane przy granicy kom-
pleksu.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

1.4 Kompleks „Dàbrowa III” — 2,7 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia miejski wodociàg ma-
gistralny Ø 1 000 mm, który przebiega wzd∏u˝
wschodniej granicy kompleksu, i wodociàg Ø 200 mm
w ul. Technicznej. 

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia kolek-
tor sanitarny 600 mm x 1 100 mm zlokalizowany bez-
poÊrednio przy wschodniej granicy kompleksu.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia kanalizacja deszczowa Ø 400 mm biegnàca
wzd∏u˝ wschodniej granicy kompleksu.
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Energia elektryczna: Dostawy energii mogà byç realizo-
wane, w zale˝noÊci od zapotrzebowania, ze stacji zdaw-
czo-odbiorczych lub bezpoÊrednio z GPZ-110/15 kV
zlokalizowanego na terenie pobliskiej elektrociep∏owni
EC-4.

Gaz: Dostawy gazu ziemnego zapewnia gazociàg
Ø 110 mm w ul. Technicznej.

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. zapew-
nia niezb´dnà iloÊç przy∏àczy telekomunikacyjnych.
Us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝ PTK „Cen-
tertel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Komunikacja: Dogodny dojazd do kompleksu zapew-
nia ul. Techniczna zlokalizowana przy zachodniej gra-
nicy kompleksu.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

1.5. Kompleks „Dàbrowa IV” — 1,4 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia wodociàg Ø 200 mm
zlokalizowany w ul. Dostawczej i g∏ówna magistrala
wodociàgowa Ø 1 000 mm w ul. Puszkina.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia kolek-
tor sanitarny Ø 300 mm w ul. Dostawczej.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych
umo˝liwia kanalizacja deszczowa Ø 600 mm zlokalizo-
wana w ul. Dostawczej.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnia Rejo-
nowy Punkt Zasilania (RPZ) 110/15 kV w ul. Lodowej.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia gazociàg Êredniego
ciÊnienia Ø 200 mm w ul. Lodowej oraz Ø 180 mm
i Ø 90 mm w ul. Dostawczej.

Telekomunikacja: Dost´p do sieci i us∏ug telekomuni-
kacyjnych zapewnia Telekomunikacja Polska S.A. Us∏u-
gi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝ PTK „Center-
tel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Komunikacja:

Dogodny dojazd do kompleksu zapewniajà ulice:
Dàbrowskiego, Dostawcza i Turbinowa, zlokalizowane
w bezpoÊrednim sàsiedztwie kompleksu. 

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

1.6. Kompleks „Nowy Józefów - Srebrna” — 35,5 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia magistrala wodocià-
gowa Ø 600 mm w ul. Maratoƒskiej oraz po∏àczony
z nià wodociàg Ø 300 mm w ul. Józefów. Mo˝liwoÊci
poboru wody znacznie przekraczajà ewentualne zapo-
trzebowanie. Wodociàgi le˝à w bezpoÊrednim sà-
siedztwie po∏udniowej granicy strefy, co tworzy do-

godne warunki budowy przy∏àczy do zak∏adów funk-
cjonujàcych w strefie.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków sanitarnych
mo˝e odbywaç si´ poprzez kolektory sanitarne:

— 1,80 m x 1,75 m zlokalizowany w ulicy bez nazwy,

— kana∏ Ø 400 mm przebiegajàcy bezpoÊrednio przy
po∏udniowej granicy strefy w liniach regulacyjnych
ul. Nowy Józefów.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia rozbudowywana sieç podziemnych kana∏ów,
w sk∏ad której wchodzà:

— kolektor zbiorczy 2,5 m x 2,0 m zlokalizowany
w ul. Maratoƒskiej,

— kana∏y deszczowe Ø 800 mm w drodze dojazdowej
do terenu strefy i w odcinku ul. Nowy Józefów.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnià:

— doprowadzone do terenu strefy (na wysokoÊci
ul. Nowy Józefów) 4 linie kablowe 15 kV o prze-
kroju 3 x 240 mm2 ka˝dy, stanowiàce êród∏o zasila-
nia podstawowego i rezerwowego,

— budowane obecnie dwie stacje zdawczo-odbiorcze,

— przebiegajàce przez teren strefy napowietrzne linie
energetyczne 15 kV.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia gazociàg Êredniego
ciÊnienia Ø 225 mm w ul. Maratoƒskiej i realizowana
obecnie przez gestora (tylko do obs∏ugi inwestorów
strefowych) sieç przesy∏owo-rozdzielcza gazu ziemne-
go Ø 225 mm, Ø 180 mm i Ø 160 mm wzd∏u˝ po∏u-
dniowej, wschodniej i pó∏nocnej granicy kompleksu.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia jeden operator — Telefonia „DIALOG”
S.A.

Komunikacja: Dogodny dojazd do kompleksu zapew-
nia: 

— od strony po∏udniowej: ul. Maratoƒska, droga we-
wn´trzna strefy, zmodernizowany odcinek ul. No-
wy Józefów, 

— od strony pó∏nocnej: ul. ¸ódzka, ul. KoÊcielna, ulica
bez nazwy. 

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia
funkcjonowania kompleksu przewiduje si´:

— rozbudow´ istniejàcego uk∏adu komunikacyjne-
go o:

— ulic´ gminnà przebiegajàcà wzd∏u˝ wschod-
niej granicy kompleksu w Êladzie by∏ej boczni-
cy kolejowej,

— drog´ zbiorczà przebiegajàcà w Êladzie obec-
nej ulicy bez nazwy, na odcinku od ul. KoÊciel-
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nej w Konstantynowie ¸ódzkim do ul. Nowy
Józefów w ¸odzi,

— drog´ zbiorczà przebiegajàcà wzd∏u˝ pó∏noc-
nej granicy kompleksu na wysokoÊci ul. Wy-
szyƒskiego w ¸odzi,

— drog´ lokalnà przebiegajàcà w Êladzie obecnie
istniejàcej gruntowej ul. Langiewicza w ¸odzi,

— rozbudow´ sieci energetycznej o:

— linie kablowe zasilajàce w energi´ pó∏nocnà
cz´Êç kompleksu,

— ∏àcze telesterowania siecià energetycznà po-
mi´dzy stacjami zdawczo-odbiorczymi przy
ul. Nowy Józefów a RPZ „Lublinek” i GPZ
„Pabianice”,

— nowà lini´ 110 kV z RPZ „Konstilana” do RPZ
„Aleksandrów”,

— rozbudow´ sieci wodociàgowej o wodociàgi
gminne w ww. projektowanych ulicach,

— rozbudow´ sieci kanalizacji deszczowej,

— rozbudow´ sieci telekomunikacyjnej przez Teleko-
munikacj´ Polskà S.A.

1.7. Kompleks „Techniczna” — 3,8 ha

Woda: Zasilanie w wod´ umo˝liwia przebiegajàca
wzd∏u˝ pó∏nocnej i wschodniej granicy kompleksu
miejska sieç wodociàgowa Ø 1 000 mm, Ø 300 mm 
i Ø 200 mm.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia miej-
ska sieç kanalizacji sanitarnej 600 mm x 1 100 mm
i Ø 250 mm przebiegajàca wzd∏u˝ wschodniej, pó∏noc-
nej i zachodniej granicy terenu kompleksu.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia kanalizacja deszczowa Ø 400 mm przebiegajà-
ca wzd∏u˝ wschodniej, pó∏nocnej i zachodniej granicy
kompleksu.

Energia elektryczna: Dostawy energii, w zale˝noÊci od
zapotrzebowania, zapewniajà stacje zdawczo-odbior-
cze przy ul. Technicznej lub GPZ-110/15 kV zlokalizo-
wany na terenie pobliskiej elektrociep∏owni EC-4.

Gaz: Dostawy gazu mogà byç realizowane z gazociàgu
Ø 110 mm w ul. Technicznej po wybudowaniu przy∏àczy. 

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. zapew-
nia niezb´dnà iloÊç przy∏àczy telekomunikacyjnych.
Us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝ PTK „Cen-
tertel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Komunikacja: Dojazd do kompleksu zapewnia od stro-
ny zachodniej ul. Techniczna, a od strony pó∏nocnej
ul. Manewrowa.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

1.8. Kompleks „Lodowa” — 11,5 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia wodociàg miejski
Ø 500 mm w ul. Lodowej i ul. Wedmanowej.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia kolek-
tor sanitarny Ø 200 mm i Ø 300 mm w ul. Wedmano-
wej i ul. Lodowej.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia kana∏ deszczowy Ø 800 mm w ul. Wedmano-
wej i ul. Lodowej.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewniajà linie
kablowe 15 kV doprowadzone z pobliskiej stacji trans-
formatorowej. 

Gaz: Dostawy gazu ziemnego zapewnia gazociàg
Ø 200 mm w ul. Lodowej.

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. zapew-
nia niezb´dnà iloÊç przy∏àczy telekomunikacyjnych.
Us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝ PTK
„Centertel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.

Komunikacja: Dojazd do terenu strefy zapewnia od
strony po∏udniowej ul. Lodowa, a od strony zachod-
niej ul. Wedmanowa. Ulice te zlokalizowane sà bezpo-
Êrednio przy granicy kompleksu.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

2. Podstrefa Zgierz o powierzchni 22,4 ha

2.1. Kompleks „Boruta” — 13,8 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia sieç wodociàgowa
zlokalizowana na terenie ZPB „Boruta” S.A. Wydaj-
noÊç sieci znacznie przekracza zapotrzebowanie.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia sys-
tem kanalizacyjny ZPB „Boruta” S.A. po∏àczony
z miejskà oczyszczalnià Êcieków. 

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe odprowadza-
ne sà do rzeki Soko∏ówki, p∏ynàcej w odleg∏oÊci
ok. 200 m od granicy kompleksu.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnia zloka-
lizowana na terenie ZPB „Boruta” S.A. stacja transfor-
matorowa o mocy 110/15 kV.

Gaz: Zapewnienie dostaw gazu wymaga budowy sta-
cji redukcyjnej 1° oraz rurociàgu przesy∏owego Êred-
niego ciÊnienia o Êrednicy nominalnej Dn = 225 mm
i d∏ugoÊci ok. 2 km.

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. za-
pewnia niezb´dnà iloÊç przy∏àczy telekomunikacyj-
nych. Us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝
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PTK „Centertel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.

Komunikacja: Dojazd do terenu kompleksu zapewnia
ul. Konstantynowska. W bezpoÊrednim sàsiedztwie
kompleksu znajduje si´ bocznica kolejowa ZPB „Boru-
ta” S.A., która mo˝e obs∏ugiwaç kompleks.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Przewiduje si´ wy-
budowanie drogi dojazdowej o d∏ugoÊci ok. 850 m.

2.2. Kompleks „Rudunki” — 8,6 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia wodociàg Ø 160 mm
u∏o˝ony wzd∏u˝ drogi dojazdowej na wysokoÊci Zak∏a-
dów „Polopren” S.A. na odcinku od ul. Szczawiƒskiej
do ul. St´powizna, spinajàcy w jednà ca∏oÊç sieç wo-
dociàgów miejskich.

Kanalizacja sanitarna: Âcieki odprowadzane sà do
miejskiej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w rejonie
ul. PrzedwioÊnie poprzez ciÊnieniowy rurociàg t∏oczny
Ø 110 mm z przepompownià Êcieków.

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe odprowadza-
ne sà poprzez kanalizacj´ deszczowà Ø 400 mm, 
Ø 600 mm i Ø 800 mm.

Energia elektryczna: Zasilanie w energi´ elektrycznà
zapewnia kabel 15 kV o d∏ugoÊci ok. 500 m z pobliskie-
go GPZ oraz stacja podawcza trafo.

Gaz: Zasilanie w gaz zapewnia gazociàg Êredniego ci-
Ênienia u∏o˝ony w drodze dojazdowej od ul. Szczawiƒ-
skiej.

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. zapew-
nia niezb´dnà iloÊç przy∏àczy telekomunikacyjnych.
Us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝ PTK
„Centertel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.

Komunikacja: Dojazd do kompleksu zapewniajà dwie
drogi dojazdowe od ul. Szczawiƒskiej. W bezpoÊred-
nim sàsiedztwie kompleksu znajduje si´ czynna
bocznica kolejowa, która mo˝e obs∏ugiwaç inwesto-
rów. 

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

3. Podstrefa Ozorków o powierzchni 32,4 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia miejska sieç wodocià-
gowa znajdujàca si´ pomi´dzy ul. Wodnà a uj´ciem
wody przy ul. Sikorskiego.

Kanalizacja sanitarna: Âcieki sanitarne i technologicz-
ne odprowadzane sà do miejskiej sieci kanalizacyjnej
za poÊrednictwem kana∏ów sanitarnych grawitacyj-
nych i t∏ocznych oraz przepompowni Êcieków.

Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe odprowadza-
ne sà do rzeki Bzury poprzez system miejskiej sieci ka-
nalizacji deszczowej po∏àczony z otwartym kana∏em
przebiegajàcym wzd∏u˝ drogi w kierunku Grotnik.
Oczyszczenie wód powierzchniowych odbieranych
przez kanalizacj´ deszczowà zapewniajà separatory
i piaskowniki budowane przez poszczególnych inwe-
storów dzia∏ajàcych w strefie.

Energia elektryczna: Zasilanie w energi´ elektrycznà
odbywa si´ liniami kablowymi 15 kV prowadzonymi
z GPZ zlokalizowanego w pó∏nocnej cz´Êci miasta. 

Gaz: Dostawy gazu zapewnia gazociàg Êredniego ci-
Ênienia D = 225 mm w ul.: Zgierskiej, Po∏udniowej, Ko-
chanowskiego, Lipowej i Adamówek oraz gazociàg
Êredniego ciÊnienia D=180 mm w ul. Sikorskiego na
odcinku od ul. Nowe Miasto do Zak∏adu „Ceramika
Tubàdzin II” Sp. z o.o.

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. za-
pewnia niezb´dnà iloÊç przy∏àczy telekomunikacyj-
nych. Us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝
PTK „Centertel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.

Komunikacja: Dojazd zapewnia ul. Armii Krajowej
oraz droga dojazdowa od ul. Adamówek.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia
funkcjonowania strefy niezb´dne jest:

— wybudowanie nowego odcinka wodociàgu miej-
skiego w ul. Adamówek d∏. ok. 600 m,

— zmiana jednotorowego systemu zasilania kablowe-
go na system kabli dwutorowych, 

— wybudowanie nowej arterii drogowej d∏. ok. 6 km
z Grotnik poprzez ul. Adamówek w Ozorkowie do
po∏àczenia jej z drogà wojewódzkà w rejonie wsi
Wytrzyszczaki.

4. Podstrefa Ksawerów o powierzchni 35 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia wodociàg gminny
w ul. Szkolnej oraz doprowadzona do terenu strefy
sieç wodociàgowa Ø 250 mm w ul. Gie∏dowej. Przy za-
potrzebowaniu przekraczajàcym wydajnoÊç ww. uj´-
cia, pobór wody mo˝e byç realizowany z wodociàgu
miejskiego Pabianic.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia gmin-
ny kolektor sanitarny. Przewiduje si´ budow´ systemu
kanalizacji grawitacyjnej Ø 300 mm i t∏ocznej Ø 160 mm
w ul. Gie∏dowej.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych do
rzeki Dobrzynki zapewnia sieç kana∏ów otwartych. 

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewniajà na-
powietrzne linie energetyczne znajdujàce si´ w pobli-
˝u kompleksu oraz dwutorowe linie kablowe 15 kV
znajdujàce si´ u zbiegu ul. Szkolnej i Gie∏dowej.
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Gaz: Dostawy gazu zapewnia sieç gazownicza Êrednie-
go ciÊnienia Ø 250 mm w ul. Szkolnej. W przypadku
bardzo wysokiego zapotrzebowania wybudowany zo-
stanie w Pabianicach od ul. Widzewskiej gazociàg
o d∏ugoÊci ok. 1,6 km i stacja redukcyjna 1°.

Telekomunikacja: Telekomunikacja Polska S.A. za-
pewnia niezb´dnà iloÊç przy∏àczy telekomunikacyj-
nych. Us∏ugi telekomunikacyjne Êwiadczy równie˝
PTK „Centertel” S.A. oraz Polska Telefonia Cyfrowa
Sp. z o.o.

Komunikacja: Dojazd do strefy od strony ul. Rypu∏to-
wickiej zapewnia ul. Szkolna, natomiast do terenów
zlokalizowanych przy by∏ym ¸ódzkim Rolno-Spo˝yw-
czym Rynku Hurtowym (¸RSRH) — wàska droga tech-
nologiczna przeznaczona do obs∏ugi zbiorników Êcie-
ków bytowych. 

Najbli˝sze dost´pne bocznice kolejowe znajdujà
si´:

— na stacji Lublinek w odleg∏oÊci ok. 5,7 km od gra-
nic kompleksu, 

— w odleg∏oÊci ok. 5,5 km od granic kompleksu
(bocznica zak∏adów przemys∏owych miasta Pabia-
nic).

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pe∏-
nej infrastruktury niezb´dne jest:

— wybudowanie drogi dojazdowej od ul. Szkolnej
do pó∏nocnej cz´Êci kompleksu, 

— wybudowanie stacji energetycznej u zbiegu
ul. Szkolnej i ul. Gie∏dowej oraz poprowadzenie li-
nii kablowych do granic strefy,

— wybudowanie kana∏u sanitarnego od zbiorczego
kolektora gminnego do terenu strefy zlokalizowa-
nego przy by∏ym ¸RSRH,

— wybudowanie kanalizacji deszczowej w Êladzie
nowej sieci dróg dojazdowych.

5. Podstrefa Tomaszów Mazowiecki o powierzchni
40,2 ha

5.1. Kompleks „Wysoka” — 8,3 ha

Woda: Zasilanie w wod´ zapewnia wodociàg Ø 100 mm
zlokalizowany w ul. Wysokiej na terenie kompleksu.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia znaj-
dujàcy si´ na terenie kompleksu kolektor sanitarny
Ø 200 mm.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia kanalizacja deszczowa Ø 400 mm w ul. Wyso-
kiej.

Energia elektryczna: Zasilanie o niewielkiej mocy za-
pewnia linia niskiego napi´cia (NN) biegnàca wzd∏u˝
ul. Wysokiej.

Gaz: Zasilanie w gaz zapewnia gazociàg przesy∏owy
gazu ziemnego Ø 100 mm u∏o˝ony w liniach regulacyj-
nych ul. Wysokiej w odleg∏oÊci ok. 20 m od granicy
kompleksu.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia sieç teletechniczna Telekomunikacji
Polskiej S.A. w ul. Wysokiej.

Komunikacja: Dojazd zapewnia ul. Wysoka i lokalna
droga dojazdowa do terenu strefy.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Zasilanie terenu
w energi´ elektrycznà o du˝ej mocy wymaga budowy
sieci przesy∏owej o d∏ugoÊci ok. 1 400 m z najbli˝sze-
go GPZ. 

5.2. Kompleks „Przy Trasie” — 14,0 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia miejska sieç wodocià-
gowa w ul. Ujezdzkiej i ul. Milenijnej.

Kanalizacja sanitarna: Âcieki bytowe i poprodukcyjne
odprowadzane sà siecià kanalizacyjnà poza teren
kompleksu do Oczyszczalni Âcieków Zak∏adu „Para-
dy˝” Sp. z o.o. przy ul. Ujezdzkiej.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia sieç kanalizacji deszczowej i rowów otwar-
tych.

Energia elektryczna: Zasilanie w energi´ elektrycznà
zapewniajà istniejàce na terenie kompleksu przesy∏o-
we linie kablowe 15 kV i stacja energetyczna RPZ Za-
k∏adu „Parady˝” Sp. z o.o.

Gaz: Zaopatrzenie w gaz zapewnia gazociàg gazu
ziemnego Ø 150 mm w ul. Milenijnej. 

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia sieç teletechniczna Telekomunikacji
Polskiej S.A. w ul. Milenijnej i ul. Ujezdzkiej.

Komunikacja: Dojazd do strefy zapewnia ul. Milenijna
przebiegajàca wzd∏u˝ po∏udniowo-zachodniej granicy
strefy.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

5.3. Kompleks „Zawadzka” — 9,1 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia miejska sieç wodocià-
gowa w ul. Zawadzkiej i ul. Milenijnej.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia kana∏
sanitarny Ø 400 mm w ul. Zawadzkiej przebiegajàcy
w odleg∏oÊci ok. 250 m od po∏udniowo-zachodniej
granicy kompleksu. 

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia sieç kanalizacji deszczowej Ø 400 mm w ul. Za-
wadzkiej i ul. Milenijnej.
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Energia elektryczna: Dostawy energii zapewniajà prze-
sy∏owe sieci energetyczne linii napowietrznych i kable
zasilajàce NN i SN 15 kV. 

Gaz: Dostawy gazu ziemnego zapewnia miejska sieç
gazowa Ø 100 mm i Ø 150 mm w ul. Zawadzkiej
i ul. Milenijnej.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia sieç teletechniczna Telekomunikacji
Polskiej S.A. w ul. Milenijnej i ul. Zawadzkiej.

Komunikacja: Dojazd do strefy zapewnia ul. Milenijna
(od zachodu) i ul. Zawadzka (od po∏udnia).

Rozwój w zakresie infrastruktury: Zasilanie terenu
w energi´ elektrycznà o du˝ej mocy wymaga budowy
sieci przesy∏owej o d∏ugoÊci ok. 750 m z najbli˝szego
GPZ. 

5.4. Kompleks „Spalska” — 8,8 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia wodociàg Ø 250 mm.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia sieç
kanalizacji sanitarnej Ø 400 mm.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia sieç miejska Ø 500 mm.

Energia elektryczna: Zasilanie w energi´ elektrycznà
o mocy 1 MW zapewniajà istniejàce na terenie kom-
pleksu napowietrzne linie energetyczne i kable zasila-
jàce 15 kV.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia sieç teletechniczna Telekomunikacji
Polskiej S.A.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Nie przewiduje si´
dalszej rozbudowy istniejàcej infrastruktury technicz-
nej kompleksu.

6. Podstrefa ¸´czyca o powierzchni 16,1 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia sieç wodociàgowa 
Ø 90—280 mm o d∏ugoÊci ponad 1 500 m. 

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia sieç
kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych zapew-
nia sieç kanalizacji deszczowej Ø 250 mm i Ø 160 mm
oraz rowy otwarte.

Energia elektryczna: Zasilanie w energi´ elektrycznà
o mocy 1 MW zapewniajà istniejàce na terenie strefy
przesy∏owe sieci energetyczne sk∏adajàce si´ z linii na-
powietrznych i kabli zasilajàcych 15 kV.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia przesy∏owa sieç gazowa
Ø 90 mm i Ø 110 mm o ∏àcznej d∏ugoÊci ok. 700 m.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia sieç teletechniczna Telekomunikacji
Polskiej S.A.

Komunikacja: Dojazd do strefy zapewnia ul. Lotnicza
i prowadzàca przez miasto ulica dojazdowa. 

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

7. Podstrefa Kutno o powierzchni 32,6 ha

7.1. Kompleks „Odlewnicza” — 4,2 ha

Woda: Zaopatrzenie w wod´ zapewnia miejska sieç
wodociàgowa Ø 150 mm w ul. Skl´czkowskiej przy
granicy kompleksu.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia sieç
miejskiej kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm w ul. Skl´cz-
kowskiej i ul. Odlewniczej, przy granicy kompleksu. 

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia sieç kanalizacji deszczowej Ø 300 mm znajdu-
jàca si´ w ul. Skl´czkowskiej i ul. Odlewniczej, przy
granicy kompleksu. 

Energia elektryczna: Zasilanie w energi´ elektrycznà
zapewnia GPZ „Skl´czki” 110/15 kV z rezerwà mocy
wynoszàcà ok. 30 MW, znajdujàcy si´ bezpoÊrednio
przy granicy kompleksu.

Gaz: Zasilanie w gaz ziemny zapewnia magistralna
i rozdzielcza sieç gazowa Ø 300 mm i Ø 90 mm
w ul. Skl´czkowskiej i ul. Odlewniczej, przy granicy
kompleksu.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia sieç telekomunikacyjna ELEKTRIM
S.A. i TeleNet Polska Sp. z o.o., zlokalizowana
w ul. Skl´czkowskiej i ul. Odlewniczej.

Komunikacja: Dojazd do kompleksu zapewnia
ul. Skl´czkowska stanowiàca odcinek drogi mi´dzyna-
rodowej E30 Warszawa — Poznaƒ i ul. Odlewnicza
przebiegajàca wzd∏u˝ zachodniej granicy kompleksu.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Konieczna jest likwi-
dacja bàdê prze∏o˝enie energetycznych linii napo-
wietrznych, które utrudniajà docelowe zagospodaro-
wanie terenu strefy.

7.2. Kompleks „Wschodnia” — 23,8 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia miejski wodociàg ma-
gistralny Ø 315 mm zlokalizowany w ul. Wschodniej
przy granicy kompleksu.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia miej-
ska sieç kanalizacji sanitarnej: grawitacyjna Ø 500 mm
i t∏oczna Ø 180 mm. 
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Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewniajà rowy otwarte przebiegajàce przez teren
kompleksu. 

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewniajà prze-
biegajàce w pobli˝u kompleksu linie energetyki kole-
jowej 15 kV z rezerwà mocy wynoszàcà ok. 30 MW.

Gaz: Dostawy gazu ziemnego zapewnia gazociàg wy-
sokiego ciÊnienia Ø 500 mm zlokalizowany przy grani-
cy kompleksu.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia sieç teletechniczna ELEKTRIM S.A.
i TeleNet Polska Sp. z o.o. 

Komunikacja: Dojazd do kompleksu zapewnia droga
dojazdowa stanowiàca przed∏u˝enie ul. Stalowej.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pe∏-
nej infrastruktury konieczne jest:

— wybudowanie nowego odcinka ul. Metalowej, któ-
ra po∏àczy stref´ z drogà krajowà nr 2,

— rozbudowanie istniejàcej sieci gazowej o sieç roz-
dzielczà,

— wybudowanie kanalizacji deszczowej umo˝liwiajà-
cej odprowadzenie wód opadowych z ca∏ego tere-
nu strefy,

— wybudowanie podawczej stacji energetycznej.

7.3. Kompleks „Holenderska” — 4,6 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia miejska sieç wodocià-
gowa Ø 150 mm w ul. Holenderskiej i Ø 300 mm
w ul. Józefów.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia kana-
lizacja sanitarna Ø 600 mm znajdujàca si´ w ul. Józe-
fów, przy pó∏nocnej granicy kompleksu. 

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia zlokalizowana na terenie kompleksu kanaliza-
cja deszczowa Ø 400 mm oraz przebiegajàca przy po-
∏udniowej granicy kompleksu kanalizacja Ø 315 mm.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnia znaj-
dujàca si´ przy granicy kompleksu stacja transforma-
torowa i napowietrzna linia Êredniego napi´cia 15 kV
znajdujàca si´ na terenie strefy.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia miejska sieç gazownicza
o Êrednicy Ø 110 mm znajdujàca si´ w ul. Skl´czkow-
skiej w odleg∏oÊci 150 m od po∏udniowej granicy kom-
pleksu.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia istniejàca w pobli˝u kompleksu sieç te-
letechniczna ELEKTRIM S.A. i TeleNet Polska Sp. z o.o. 

Komunikacja: Dojazd do kompleksu zapewnia ul. Jó-
zefów i ul. Holenderska ∏àczàca teren kompleksu z dro-
gà mi´dzynarodowà E30 Warszawa — Poznaƒ.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Konieczne jest wy-
budowanie kanalizacji sanitarnej. 

8. Podstrefa Radomsko o powierzchni 24,8 ha

Woda: Teren nie ma bezpoÊredniego dost´pu do sieci
wodociàgowej. Najbli˝sza sieç wodociàgowa Ø 100 mm
znajduje si´ w odleg∏oÊci ok. 1,4 km, a sieç Ø 150 mm
w odleg∏oÊci 2,8 km od granic strefy.

Kanalizacja sanitarna: Teren nie ma bezpoÊredniego
dost´pu do sieci kanalizacji sanitarnej. Najbli˝sze ko-
lektory sanitarne Ø 200 mm znajdujà si´ w odleg∏oÊci
ok. 2,4—2,8 km od granic strefy.

Kanalizacja deszczowa: Teren nie ma bezpoÊredniego
dost´pu do sieci kanalizacji deszczowej. Najbli˝sza ka-
nalizacja deszczowa Ø 200 mm znajduje si´ w odleg∏o-
Êci ok. 2,4—2,8 km od granic strefy.

Energia elektryczna: Na terenie strefy i w jej bezpo-
Êrednim sàsiedztwie nie istnieje system sieci i urzà-
dzeƒ elektroenergetycznych. Najbli˝sza sieç energe-
tyczna zdolna do zasilenia strefy znajduje si´ w odle-
g∏oÊci ok. 3 km i sk∏ada si´ z kabli zasilajàcych oraz
przesy∏owych linii napowietrznych 110 kV i 15 kV.

Gaz: Na terenie strefy i w bezpoÊrednim jej sàsiedz-
twie brak jest sieci gazowej. Zaopatrzenie w gaz jest
mo˝liwe z odleg∏ego o ok. 1,7—2,8 km gazociàgu ga-
zu ziemnego Êredniego ciÊnienia.

Telekomunikacja: Na terenie strefy i w jej bezpoÊred-
nim sàsiedztwie nie ma sieci teletechnicznej. Najbli˝-
sze kablowe ∏àcza teletechniczne znajdujà si´ w odle-
g∏oÊci ok. 800 m od granicy strefy.

Komunikacja: Dojazd do strefy zapewnia droga gmin-
na. W bezpoÊrednim sàsiedztwie strefy przebiega dro-
ga szybkiego ruchu nr 1, a w odleg∏oÊci ok. 1,4 km od
niej droga krajowa nr 91.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pe∏-
nej infrastruktury konieczne jest:

— wybudowanie nowego uk∏adu drogowego pozwa-
lajàcego na po∏àczenie strefy z drogà szybkiego ru-
chu nr 1,

— doprowadzenie sieci gazowej do granicy strefy,

— wybudowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

— doprowadzenie do terenu strefy kabli zasilajàcych
i wybudowanie podawczej stacji energetycznej,

— doprowadzenie do granic strefy sieci telekomuni-
kacyjnej.

9. Podstrefa Rawa Mazowiecka o powierzchni 15,1 ha

Woda: Dostawy wody, w ograniczonym zakresie, mo-
gà byç realizowane z sieci wodociàgowej Ø 90 mm
znajdujàcej si´ w ul. Reymonta w odleg∏oÊci ok. 150 m
od granic strefy. 

Dziennik Ustaw Nr 81 — 5367 — Poz. 709



Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia sieç
kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Reymonta znaj-
dujàca si´ w odleg∏oÊci ok. 150 m od granic strefy.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia zlokalizowana w pobli˝u zachodniej granicy
strefy sieç kanalizacji deszczowej Ø 1 000 mm.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnia napo-
wietrzna linia energetyczna wysokiego napi´cia znaj-
dujàca si´ na terenie strefy.

Gaz: Dostawy gazu zapewniajà gazociàgi magistralne
wysokiego i Êredniego ciÊnienia zlokalizowane w od-
leg∏oÊci ok. 500 m od wschodniej granicy strefy.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia infrastruktura teletechniczna Teleko-
munikacji Polskiej S.A. 

Komunikacja: Dojazd do strefy zapewnia droga dojaz-
dowa przebiegajàca wzd∏u˝ zachodniej granicy strefy.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pe∏-
nej infrastruktury niezb´dne jest:

— doprowadzenie do granic strefy sieci wodociàgo-
wej o wi´kszych przekrojach pozwalajàcych na
zwi´kszenie poboru wody do celów socjalno-byto-
wych i produkcyjnych,

— doprowadzenie do granic strefy sieci kanalizacji sa-
nitarnej,

— wybudowanie energetycznej stacji podawczej i za-
instalowanie kabli zasilajàcych,

— rozprowadzenie po terenie strefy sieci rozdzielczej
gazociàgów przesy∏owych Êredniego ciÊnienia. 

10. Podstrefa Piotrków Trybunalski o powierzchni
17,8 ha

10.1. Kompleks I — 11,3 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia znajdujàcy si´ na te-
renie strefy wodociàg Ø 80 mm.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia sieç
kanalizacyjna Ø 200 mm i Ø 500 mm oraz kolektory
biegnàce w kierunku po∏udniowym, równolegle do
ul. Mareckiego.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia istniejàca na terenie strefy kanalizacja desz-
czowa Ø 400 mm.

Energia elektryczna: Zaopatrzenie w energi´ elek-
trycznà zapewniajà: istniejàce na terenie HSO Kara
S.A. dwie abonenckie stacje trafo, stacja trafo „Rolni-
cza” Zak∏adu Energetycznego ¸ódê-Teren S.A. oraz
istniejàce linie napowietrzne i kable ziemne przy
ul. Rolniczej.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia gazociàg Ø 250 mm za-
silajàcy zak∏adowà stacj´ redukcyjnà oraz gazociàg za-
silajàcy tereny dawnej HSG „Hortensja” S.A.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia infrastruktura teletechniczna Teleko-
munikacji Polskiej S.A.

Komunikacja: BezpoÊredni dojazd do strefy zapewnia-
jà ulice: Rolnicza, Topolowa i ¸ódzka, z których mo˝li-
wy jest dojazd do drogi Piotrków — ¸ódê, Warszawa
— Katowice oraz wyjazd w kierunku Wroc∏awia, 
Poznania, Radomia i Kielc.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

10.2. Kompleks II — 5,4 ha

Woda: Zasilenie w wod´ zapewnia wodociàg gminny
Ø 110 mm w ul. Glinianej.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia
gminny kolektor sanitarny Ø 600 mm w ul. Glinianej,
zlokalizowany w odleg∏oÊci ok. 400 m od granic kom-
pleksu.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia istniejàca na terenie kompleksu gminna sieç
kanalizacji deszczowej.

Energia elektryczna: Zaopatrzenie w energi´ elektrycznà
zapewnia linia kablowa 15 kV w ul. Glinianej oraz abo-
nencka stacja trafo zlokalizowana na terenie kompleksu. 

Gaz: Zaopatrzenie w gaz umo˝liwia gazociàg Êrednie-
go ciÊnienia Ø 150 mm w ul. Glinianej.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych umo˝liwia istniejàca w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie strefy infrastruktura teletechniczna Telekomuni-
kacji Polskiej S.A. i Pilickiej Telefonii Sp. z o.o.

Komunikacja: Dost´p do terenu zapewnia ul. Gliniana
przystosowana do obs∏ugi ci´˝kiego ruchu ko∏owego.
Kompleks po∏àczony jest z ulicami ∏àczàcymi si´ z au-
tostradà A1 i drogami krajowymi nr 8, nr 12 i nr 91. Te-
ren zlokalizowany jest w bezpoÊrednim sàsiedztwie li-
nii kolejowej relacji Katowice — Warszawa.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pe∏-
nej infrastruktury konieczne jest:

— rozbudowanie istniejàcej sieci kanalizacji sanitarnej
i doprowadzenie jej bezpoÊrednio do granic strefy,

— przeprowadzenie gruntownego remontu istniejà-
cej sieci kanalizacji deszczowej,

— rozbudowanie sieci gazowej w ul. Glinianej i do-
prowadzenie jej bezpoÊrednio do granic strefy.

10.3. Kompleks III — 1,1 ha

Woda: Zasilanie w wod´ zapewnia istniejàca na tere-
nie kompleksu gminna sieç wodociàgowa Ø 150 mm
i Ø 200 mm.
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Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków sanitarnych za-
pewnia gminna sieç kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia istniejàca na terenie kompleksu gminna sieç
kanalizacji deszczowej Ø 200 mm. 

Energia elektryczna: Zaopatrzenie w energi´ elek-
trycznà zapewnia zlokalizowana w sàsiedztwie kom-
pleksu stacja trafo Zak∏adu Energetycznego ¸ódê-Te-
ren S.A.

Gaz: Przy granicy terenu w ul. Sulejowskiej znajduje
si´ gazociàg niskiego ciÊnienia Ø 250 mm.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych umo˝liwia istniejàca w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie strefy infrastruktura teletechniczna Telekomuni-
kacji Polskiej S.A. i Pilickiej Telefonii Sp. z o.o. 

Komunikacja: Dojazd do terenu strefy zapewnia
ul. Sulejowska, która ∏àczy si´ z drogà krajowà nr 12.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Konieczne jest prze-
budowanie sieci gazowej w celu zwi´kszenia przepu-
stowoÊci gazu w gazociàgu.

11. Podstrefa S∏awno o powierzchni 17,47 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia uj´cie wody i sieç wo-
dociàgowa znajdujàca si´ na terenie kopalni piasku
kwarcowego w Grudzeniu Lesie, w odleg∏oÊci ok. 250 m
od granic strefy. 

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia zak∏a-
dowa oczyszczalnia Êcieków kopalni piasku kwarco-
wego w Grudzeniu-Lesie. 

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnia napo-
wietrzna linia energetyczna SN przebiegajàca w odle-
g∏oÊci ok. 100 m od granicy strefy.

Gaz: Dostawy gazu zapewnia sieç gazowa Êredniego
ciÊnienia znajdujàca si´ w odleg∏oÊci 250 m od granic
strefy.

Telekomunikacja: Dla zapewnienia dost´pu do us∏ug
telekomunikacyjnych niezb´dna jest rozbudowa infra-
struktury teletechnicznej z rejonu Kopalni Piasku
Kwarcowego Sp. z o.o.

Komunikacja: Dojazd do strefy zapewnia: 

— droga gminna o nawierzchni betonowej szerokoÊci
6 m, zlokalizowana w odleg∏oÊci ok. 300 m od gra-
nic strefy,

— bocznica kolejowa Kopalni Piasku Kwarcowego
Sp. z o.o., ∏àczàca si´ z linià kolejowà relacji Skar-
˝ysko-Kamienna — Tomaszów Mazowiecki, zlokali-
zowana w odleg∏oÊci ok. 400 m od terenu strefy, 

— droga krajowa nr 12 przebiegajàca w odleg∏oÊci
5 km od granic strefy.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Dla zapewnienia pe∏-
nej infrastruktury niezb´dne jest:

— wybudowanie drogi dojazdowej oraz przebudowa
drogi gminnej,

— doprowadzenie sieci wodociàgowej do granic strefy,

— wybudowanie kolektora sanitarnego odprowadza-
jàcego Êcieki do zak∏adowej oczyszczalni Êcieków
kopalni piasku kwarcowego,

— wybudowanie stacji podawczej transformatorowej
i zainstalowanie kabli zasilajàcych,

— wybudowanie kanalizacji deszczowej do odbioru
wód opadowych z terenu strefy,

— doprowadzenie sieci gazowej do granic strefy,

— doprowadzenie infrastruktury teletechnicznej do
granic strefy.

12. Podstrefa Sieradz o powierzchni 8,5 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia miejska sieç wodocià-
gowa Ø 300 mm w ul. Zak∏adników i Ø 160 mm
w ul. Wojska Polskiego.

Kanalizacja sanitarna: Odbiór Êcieków zapewnia miej-
ska sieç kanalizacji sanitarnej Ø 400 mm w ul. Zak∏ad-
ników i Ø 200 mm w ul. Wojska Polskiego.

Kanalizacja deszczowa: Odbiór wód opadowych za-
pewnia kolektor deszczowy Ø 1 000 mm w ul. Zak∏ad-
ników przy granicy strefy.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnia stacja
GPZ 110/15 kV „Sieradz” oraz linia 110 kV zlokalizowa-
na przy ul. Wojska Polskiego w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie strefy. 

Gaz: Dostawy gazu zapewnia gazociàg Êredniego ci-
Ênienia Ø 225 mm w ul. Zak∏adników.

Telekomunikacja: Dost´p do us∏ug telekomunikacyj-
nych zapewnia uzbrojenie teletechniczne Telekomuni-
kacji Polskiej S.A. zlokalizowane na obrze˝ach strefy.

Komunikacja: Strefa po∏o˝ona jest pomi´dzy drogà
krajowà nr 83 (ul. Wojska Polskiego) oraz drogà po-
wiatowà (ul. Zak∏adników). Drogi powiatowe spe∏nia-
jà wymagania dla taboru ci´˝arowego. Nie ma ograni-
czeƒ w ruchu taboru samochodowego ze wzgl´du na
parametry techniczne (noÊnoÊç mostów, noÊnoÊç wia-
duktów, skrajnie dróg, przyjazdów itp.).

Rozwój w zakresie infrastruktury: Istniejàca infrastruk-
tura techniczna w pe∏ni zaspokaja potrzeby inwesto-
rów.

13. Podstrefa Tubàdzin o powierzchni 4,4 ha

Woda: Dostawy wody zapewnia wodociàg Ø 300 mm
zlokalizowany w pobli˝u strefy. 
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Kanalizacja sanitarna: Strefa nie ma dost´pu do kana-
lizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa: Strefa nie ma dost´pu do ka-
nalizacji deszczowej.

Energia elektryczna: Dostawy energii zapewnia linia
energetyczna 15 kV zlokalizowana w pobli˝u strefy. 

Gaz: Dostawy gazu zapewnia gazociàg Êredniego ci-
Ênienia Ø 300 mm.

Telekomunikacja: Obs∏ug´ telekomunikacyjnà kom-
pleksu zapewniajà istniejàce w pobli˝u kable Êwiat∏o-
wodowe oraz sieç Telekomunikacji Polskiej S.A.

Komunikacja: Brak jest drogi dojazdowej do granic
strefy.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Konieczne jest wy-
budowanie drogi dojazdowej, wodociàgu oraz kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej do granic strefy.

IV. Dzia∏ania prawno-organizacyjne i ekono-
miczne

1. Warunki prawno-organizacyjne

1.1.  Zarzàdzanie strefà

Zarzàdzajàcym strefà jest ¸ódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. z siedzibà w ¸odzi. Zarzàdzajàcy
strefà prowadzi dzia∏ania zmierzajàce do osiàgni´cia
celów ustanowienia strefy zgodnie z planem rozwoju
oraz regulaminem strefy, w szczególnoÊci przez:
— promocj´ strefy,
— organizowanie rokowaƒ lub przetargów,
— zbywanie na rzecz inwestorów prawa w∏asnoÊci

nieruchomoÊci i u˝ytkowania wieczystego grun-
tów po∏o˝onych na terenie strefy,

— gospodarowanie infrastrukturà w sposób u∏atwia-
jàcy przedsi´biorcom prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

— podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodar-
czych z innymi podmiotami. 

1.2.  Regulamin strefy

Regulamin strefy okreÊla sposób wykonywania za-
rzàdu strefà, w szczególnoÊci okreÊla relacje pomi´dzy
zarzàdzajàcym a przedsi´biorcami prowadzàcymi
dzia∏alnoÊç gospodarczà na terenie strefy.

1.3.  Procedura udzielania zezwoleƒ

Ustalenie przedsi´biorców, którzy uzyskujà zezwo-
lenia, nast´puje w drodze przetargu lub rokowaƒ,
zgodnie z procedurà okreÊlonà w rozporzàdzeniu Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny
zamierzeƒ co do przedsi´wzi´ç gospodarczych, które
majà byç podj´te przez przedsi´biorców na terenie
¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U.
Nr 254, poz. 2544). Rokowania i przetargi przeprowa-
dza zarzàdzajàcy. 

Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki powierzy∏
zarzàdzajàcemu udzielanie zezwoleƒ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wykonywanie bie˝àcej kon-
troli dzia∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie strefy
oraz ustalanie zakresu tej kontroli.

W przypadku inwestycji, której planowane koszty
przekraczajà 10 mln euro, zarzàdzajàcy strefà wyst´-
puje do ministra w∏aÊciwego ds. gospodarki o opini´. 

2. Warunki ekonomiczne

2.1.  Udost´pnienie infrastruktury

Dost´pna na terenie strefy infrastruktura w istotny
sposób umo˝liwia inwestorom rozpocz´cie i prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej zarówno o charakte-
rze produkcyjnym, jak i us∏ugowym.

Udzia∏ zarzàdzajàcego w udost´pnianiu infrastruk-
tury polega w szczególnoÊci na:

— wspó∏dzia∏aniu w opracowaniu i realizacji progra-
mu rozwoju infrastruktury,

— opracowaniu planu modernizacji istniejàcej infra-
struktury,

— umo˝liwianiu inwestorom korzystania z infra-
struktury na umownych warunkach.

2.2.  Edukacja i szkolenia

Zaspokojenie oczekiwaƒ inwestorów w zakresie
doboru odpowiednio wyszkolonych kadr umo˝liwi
oferta instytucji szkolàcych dzia∏ajàcych w lokalnym
Êrodowisku. Wsparcie ze strony zarzàdzajàcego obej-
muje nast´pujàce dzia∏ania:

— nawiàzywanie kontaktów z instytucjami szkolàcy-
mi i wspomagajàcymi finansowanie szkoleƒ,

— koordynowanie dzia∏alnoÊci szkoleniowej,

— stymulowanie zmian profilu nauczania zgodnie
z potrzebami inwestorów.

2.3.  Otoczenie strefy

W zwiàzku z istotnà rolà strefy dla otoczenia
w aspekcie ekonomicznym, spo∏ecznym oraz kulturo-
wym zarzàdzajàcy podejmuje:

— wspó∏prac´ z instytucjami biznesowymi w celu
rozwijania doradztwa prawnego, organizacyjne-
go, finansowego i innych us∏ug konsultingowych,

— wspó∏prac´ z w∏adzami miast i gmin w∏aÊciwych
ze wzgl´du na po∏o˝enie strefy, przedsi´biorstwa-
mi i instytucjami w celu tworzenia przyjaznego
Êrodowiska dla inwestorów (rozwój mieszkalnic-
twa, hotelarstwa, bazy turystyczno-wypoczynko-
wej, komunikacyjnej itp.),

— wspó∏prac´ z instytucjami naukowo-badawczymi,

— wspó∏prac´ z instytucjami bankowymi i finanso-
wymi w zakresie finansowego wspierania przed-
si´wzi´ç gospodarczych,

— wspó∏prac´ z instytucjami spo∏ecznymi i politycz-
nymi, a tak˝e mass mediami ca∏ego regionu,
w celu tworzenia przyjaznego klimatu dla strefy.
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V. Strategia rozwoju strefy

1. Za∏o˝enia ogólne

Przy opracowywaniu strategii rozwoju przyj´to na-
st´pujàce za∏o˝enia:

— pozyskanie inwestorów reprezentujàcych ró˝ne
ga∏´zie przemys∏u,

— pozyskanie kilku inwestorów strategicznych, two-
rzàcych sieç firm kooperujàcych z przedsi´biorca-
mi dzia∏ajàcymi w strefie i poza strefà,

— oparcie strategii gospodarczej na ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstwach,

— preferowanie inwestycji trwale zwiàzanych z ob-
szarem strefy, generujàcych du˝à liczb´ miejsc
pracy lub reprezentujàcych nowoczesne technolo-
gie,

— utworzenie najwi´kszego w Polsce centrum pro-
dukcji artyku∏ów gospodarstwa domowego,

— minimalizacj´ wp∏ywu strefy na Êrodowisko, bie-
˝àcà wspó∏prac´ z instytucjami ochrony Êrodowi-
ska. 

2. Za∏o˝enia szczegó∏owe

Na podstawie analizy potencjalnych mo˝liwoÊci
rozwoju regionu, struktury bezrobotnych, uwarunko-
waƒ demograficznych przewiduje si´ preferowanie
nast´pujàcych dziedzin:

— przemys∏u chemicznego i farmaceutycznego
(w tym szczególnie biotechnologii),

— przemys∏u metalowego i precyzyjnego,

— przemys∏u wytwarzajàcego urzàdzenia dla ochro-
ny Êrodowiska,

— przemys∏u techniki medycznej,

— przemys∏u elektronicznego,

— przemys∏u materia∏ów budowlanych,

— produkcji cz´Êci, podzespo∏ów i akcesoriów moto-
ryzacyjnych,

— przemys∏u w∏ókienniczego,

— centrum AGD.

3. Dzia∏alnoÊç us∏ugowa

Jednym z podstawowych czynników decydujà-
cych o rozwoju strefy jest dost´pnoÊç i poziom us∏ug
oferowanych inwestorom. Na szczególne podkreÊle-
nie zas∏ugujà nast´pujàce us∏ugi:

— zwiàzane z dostawà mediów, odprowadzaniem
Êcieków i wykorzystaniem lub unieszkodliwia-
niem odpadów,

— remontowo-budowlane,

— transportowe,

— finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe), dorad-
cze (ekonomiczne, prawne, architektoniczne) itp.,

— telekomunikacyjne,

— celne.

Zarzàdzajàcy gromadziç b´dzie informacje po-
trzebne inwestorom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w strefie.

4. Pozyskiwanie inwestorów

4.1.  Zasady pozyskiwania inwestorów

Przyj´ta strategia rozwoju strefy wyznacza zasad-
nicze kierunki dzia∏aƒ promocyjnych, majàcych na ce-
lu pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych.
Przewiduje si´ nast´pujàce dzia∏ania promocyjne:

— promocj´ adresowanà w formie ofert kierowa-
nych do wybranych firm z wyselekcjonowanych
bran˝,

— wspó∏prac´ z rzàdowymi i pozarzàdowymi agen-
dami w promowaniu strefy,

— wspó∏prac´ z organami samorzàdowymi,

— kreowanie wizerunku strefy poprzez intensywne
dzia∏ania promocyjne w kraju i za granicà (og∏o-
szenia w czasopismach, udzia∏ w misjach gospo-
darczych, konferencjach i targach),

— badania i analiz´ trendów gospodarczych,
a zw∏aszcza zainteresowaƒ inwestorów okreÊlony-
mi ga∏´ziami przemys∏u,

— analiz´ rynku potencjalnych inwestorów pod kà-
tem strategii rozwoju strefy,

— wspó∏prac´ z lokalnymi i regionalnymi organiza-
cjami na rzecz kreowania przychylnego stosunku
do strefy.

Przewiduje si´ pozyskanie nast´pujàcych kategorii
inwestorów:

— strategicznych, anga˝ujàcych du˝y kapita∏ inwe-
stycyjny, wykorzystujàcych w istotnej cz´Êci majà-
tek strefy i zatrudniajàcych znacznà liczb´ pracow-
ników; dzia∏alnoÊç tych inwestorów okreÊli dyna-
mik´ i charakter rozwoju strefy,

— krajowych i zagranicznych, którzy stworzà nowe
ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa produkcyjne i za-
trudnià proporcjonalnie du˝à liczb´ pracowników,

— prowadzàcych dzia∏alnoÊç us∏ugowà (bez zezwo-
lenia) na rzecz obs∏ugi przedsi´biorców dzia∏ajà-
cych w strefie.

4.2.  Udost´pnianie majàtku

Udost´pnianie majàtku nast´puje w drodze umo-
wy cywilnoprawnej.
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5. Rozwój Êrodków technicznych 

Ârodki techniczne dost´pne na obszarze strefy
w postaci budynków i infrastruktury nie gwarantujà
osiàgni´cia jednego z g∏ównych celów, jakim jest
stworzenie ok. 11 000 nowych miejsc pracy. Oznacza
to koniecznoÊç wznoszenia przez inwestorów nowych
budynków oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji
infrastruktury. 

Konieczna jest budowa nast´pujàcych elementów
infrastruktury:

— dróg dojazdowych i dróg wewn´trznych,

— sieci wodociàgowej,

— kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

— stacji transformatorowych i zainstalowanie kabli
zasilajàcych,

— sieci gazowej,

— sieci telekomunikacyjnej.

6. Nak∏ady na rozwój strefy

Rozwój strefy wymaga poniesienia nak∏adów
przez:

— organy samorzàdowe gmin (w zakresie uzgod-
nieƒ formalnoprawnych, jak równie˝ w zakresie fi-
nansowania infrastruktury),

— inwestorów (zakup gruntów, budowa hal, wypo-
sa˝enie w maszyny i urzàdzenia, udzia∏ w budowie
i finansowaniu infrastruktury),

— zarzàdzajàcego (udzia∏ w rozbudowie infrastruktu-
ry, przygotowanie dokumentacji i obs∏ugi geode-
zyjnej, organizacja przetargów i rokowaƒ itp.).

6.1.  Nak∏ady organów samorzàdowych gmin

Gminy w swoich planach bud˝etowych uwzgl´d-
niajà koszty zwiàzane z finansowaniem bàdê wspó∏fi-
nansowaniem infrastruktury (budowy dróg, doprowa-
dzenia mediów itp.).

6.2.  Nak∏ady inwestorów

Przedsi´biorcy zamierzajàcy prowadziç dzia∏al-
noÊç w strefie ponoszà nak∏ady na kupno gruntu, bu-
dow´ hal i ich wyposa˝enie. Konieczny jest równie˝
udzia∏ inwestorów w rozbudowie infrastruktury, g∏ów-
nie w zakresie finansowania budowy przy∏àczy lokal-
nych.

6.3.  Nak∏ady zarzàdzajàcego

WysokoÊç wydatków przeznaczonych na marke-
ting i promocj´ b´dzie skorelowana z mo˝liwoÊciami
finansowymi zarzàdzajàcego.

Koszty utrzymania majàtku b´dàcego w∏asnoÊcià
zarzàdzajàcego ponosi sam zarzàdzajàcy. Przychody
z dzier˝awy bàdê sprzeda˝y majàtku znajdujàcego si´
na terenie strefy i poza nià sà êród∏em Êrodków na in-
westycje i dzia∏alnoÊç spó∏ki zarzàdzajàcej. W miar´
udost´pniania majàtku inwestorom koszty funkcjono-
wania strefy b´dà si´ zmniejszaç.

Zak∏ada si´, ˝e wydatki na wykonanie infrastruktu-
ry b´dà ponoszone wspólnie z gminami, inwestorami
i gestorami mediów. Udzia∏ poszczególnych podmio-
tów w finansowaniu budowy infrastruktury b´dzie
przedmiotem negocjacji.

Sta∏ym wydatkiem zarzàdzajàcego sà koszty funk-
cjonowania spó∏ki.

Szczegó∏owe prognozy kosztów i przychodów b´-
dà sporzàdzane w ramach okresowych planów ekono-
miczno-finansowych zarzàdzajàcego.

7. Etapy rozwoju strefy

Kszta∏towanie i rozwój strefy jest przedsi´wzi´-
ciem d∏ugofalowym. Plan rozwoju strefy ma charakter
strategiczny, d∏ugookresowy.

Wszystkie niezb´dne dzia∏ania zwiàzane z funkcjo-
nowaniem strefy mo˝na podzieliç na trzy etapy:
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Etap Okres G∏ówne cele etapu

I 2005—2009 — realizacja inwestycji infrastrukturalnych,

— gospodarowanie urzàdzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej,

— przyjmowanie inwestorów,

— monitorowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej na terenie strefy

II 2010—2012 osiàgni´cie docelowego poziomu aktywnoÊci gospodarczej i zatrudnienia

III 2013—2017 przygotowanie warunków do funkcjonowania obszaru przemys∏owego po wygaÊni´ciu
regulacji prawnych obowiàzujàcych w ciàgu 20 lat trwania strefy



Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 paê-
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Przemys∏u i Han-
dlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia pla-
nu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu
(Dz. U. Nr 154, poz. 749) za∏àcznik otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzà-
dzenia.

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

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota
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8. Obowiàzki zarzàdzajàcego

Lp. Zadanie Termin wykonania

1 Dostosowanie procedury przeprowadzania przetargów i rokowaƒ do roz- czerwiec 2005 r.
porzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w spra-
wie przetargów i rokowaƒ oraz kryteriów oceny zamierzeƒ co do przedsi´-
wzi´ç gospodarczych, które majà byç podj´te przez przedsi´biorców na 
terenie ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2 Realizacja inwestycji infrastrukturalnych i gospodarowanie urzàdzeniami praca ciàg∏a
infrastruktury technicznej

3 Promocja strefy w kraju i za granicà praca ciàg∏a

4 Kontrola dzia∏alnoÊci przedsi´biorców na terenie strefy w zakresie spe∏- praca ciàg∏a, nie póêniej 
nienia warunków zezwoleƒ ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy

od up∏ywu terminu reali-
zacji warunku

5 Monitorowanie dzia∏alnoÊci przedsi´biorców w strefie i sporzàdzanie in- co kwarta∏
formacji o funkcjonowaniu strefy

710

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 15 kwietnia 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) 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,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 15 kwietnia 2005 r. (poz. 710)

PLAN ROZWOJU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC

I. Wst´p

Plan rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Eu-
ro-Park Mielec okreÊla cele ustanowienia strefy, dzia-
∏ania, Êrodki techniczne i organizacyjne s∏u˝àce osià-
gni´ciu tych celów, obowiàzki zarzàdzajàcego doty-
czàce dzia∏aƒ zmierzajàcych do osiàgni´cia celów

ustanowienia strefy i terminy wykonania tych obo-
wiàzków.

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec
ustanowiona zosta∏a w dniu 7 paêdziernika 1995 r.
Utworzenie strefy w Mielcu mia∏o pomóc w rozwiàza-
niu problemu restrukturyzacji du˝ego obszaru przemy-
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