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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie ∏ódzkiej specjalnej strefy
ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183 oraz z 2005 r.
Nr 32, poz. 272 i Nr 158, poz. 1326) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
383,45 ha po∏o˝one na terenach miast: Piotr-
ków Trybunalski, Ozorków, Zgierz, ¸ódê, ¸´czy-
ca, Kutno, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko,

———————
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,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r.
Nr 167, poz. 1398.



Sieradz, Rawa Mazowiecka, Ko∏o oraz gmin:
S∏awno, Ksawerów, Tomaszów Mazowiecki,
Wróblew, Wolbórz i Widawa, w tym grunty
o powierzchni 51,28 ha przeznaczone na reali-
zacj´ nowych inwestycji, o których mowa
w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 paêdziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
z czego: 

1) 18,12 ha po∏o˝one w ¸odzi (obszar „Dàbro-
wa II” — 5,22 ha i Kompleks „Kurczaki” —
12,90 ha); 

2) 17,42 ha po∏o˝one w Kutnie — Kompleks
Wschodnia — obszar nr 1; 

3) 15,74 ha po∏o˝one w Piotrkowie Trybunal-
skim — Kompleks III.”; 

2) w szczegó∏owym opisie granic i terenu ∏ódzkiej
specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiàcym za-
∏àcznik do rozporzàdzenia, wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany: 

a) w Podstrefie ¸ódê:

— opis granic i terenu Kompleksu CENTRUM
otrzymuje brzmienie: 

„Kompleks CENTRUM

Obr´b ewidencyjny W-25 (ark. mapy nr 3).

Kompleks Centrum sk∏ada si´ z czterech ob-
szarów i po∏o˝ony jest mi´dzy ulicami: od
pó∏nocy Fabrycznà (dzia∏ka nr 57), od wscho-
du Magazynowà (dzia∏ka nr 25/1), od po∏u-
dnia Tymienieckiego (dzia∏ka nr 155/5) i od
zachodu Targowà (dzia∏ka nr 74/1).

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 2410, le˝àcego
na po∏udniowym skraju drogi wewn´trznej,
oznaczonej jako dzia∏ka nr 80/13. Z punktu
nr 2410 biegnie na wschód, wzd∏u˝ drogi we-
wn´trznej, do punktu nr 2415 i dalej na po∏u-
dniowy wschód do punktu nr 2416. Od punk-
tu nr 2416 granica biegnie na po∏udnie,
wzd∏u˝ drogi do punktu nr 2417, a dalej, po
zmianie kierunku na zachód, do punktu
nr 2419. W punkcie nr 2419 granica zmienia
kierunek na pó∏nocny i dochodzi do punktu
nr 2410, od którego rozpocz´to opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 2450, po∏o˝o-
nego w pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 80/11, wzd∏u˝ po∏udniowej kraw´-
dzi drogi wewn´trznej (dzia∏ka nr 80/13)
w kierunku wschodnim do punktu nr 2452.
Od punktu nr 2452 biegnie na po∏udnie,
wzd∏u˝ ul. Magazynowej do punktu nr 2120.
Z punktu nr 2120 biegnie na zachód do punk-
tu nr 2121, a dalej ponownie na po∏udnie do
punktu nr 2122, znajdujàcego si´ na granicy
dzia∏ki nr 80/11 i ul. Tymienieckiego (dzia∏ka
nr 155/5). Dalej granica biegnie wzd∏u˝ ul. Ty-
mienieckiego na po∏udniowy zachód i docho-
dzi do punktu nr 521, gdzie skr´ca na pó∏noc
i biegnie wzd∏u˝ drogi wewn´trznej (dzia∏ka

nr 80/13) do punktu nr 2450, od którego roz-
pocz´to opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 18, le˝àcego na
pó∏nocnej kraw´dzi drogi wewn´trznej,
w kierunku pó∏nocno-wschodnim do punktu
nr 19, w którym zmienia kierunek na po∏u-
dniowo-wschodni i dochodzi do punktu
nr 20. Z punktu nr 20 biegnie poczàtkowo na
po∏udnie do punktu nr 21, a dalej na zachód
do punktu nr 2118, z którego poczàtkowo bie-
gnie na po∏udniowy zachód do punktu
nr 2119, a dalej na po∏udnie do punktu nr 519
le˝àcego przy ul. Tymienieckiego. Z punktu
nr 519 granica biegnie na zachód, wzd∏u˝ uli-
cy do punktu nr 2458. W punkcie nr 2458
zmienia kierunek na pó∏nocno-zachodni i do-
chodzi do punktu nr 2459, z którego biegnie
linià ∏amanà, poczàtkowo w kierunku pó∏noc-
nym, a nast´pnie w kierunku pó∏nocno-za-
chodnim, po kraw´dzi drogi wewn´trznej
(dzia∏ka nr 80/13), przez punkty nr: 2460,
2463, 2464 i 2467 do punktu nr 18, od które-
go rozpocz´to opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 507, le˝àcego
u zbiegu ulic: Targowej i Fabrycznej, w kie-
runku wschodnim wzd∏u˝ ul. Fabrycznej do
punktu nr 444a. Z punktu nr 444a biegnie po-
czàtkowo na po∏udnie do punktu nr 444b, na-
st´pnie na wschód do punktu nr 424a. Tu
skr´ca na po∏udnie i biegnie wzd∏u˝ ul. Maga-
zynowej do punktu nr 2495. W punkcie
nr 2495 zmienia kierunek na zachodni i bie-
gnie linià ∏amanà, wzd∏u˝ pó∏nocnej, a na-
st´pnie zachodniej granicy drogi wewn´trz-
nej, przez punkty nr: 2489, 2485, 2483, 2480,
2479, 2473, 2471, 2469, do punktu nr 2468
w ul. Tymienieckiego. Z punktu nr 2468 gra-
nica biegnie wzd∏u˝ ul. Tymienieckiego do
punktu nr 878, i dalej na pó∏noc do punktu
nr 477, a nast´pnie na pó∏nocny zachód do
punktu nr 480. Z punktu nr 480 poczàtkowo
biegnie na pó∏noc do punktu nr 483, a na-
st´pnie na zachód do punktu nr 485. W punk-
cie nr 485 ponownie zmienia kierunek na pó∏-
nocny i biegnie wzd∏u˝ ul. Targowej do punk-
tu nr 507, od którego rozpocz´to opis.”,

— na koƒcu opisu granic i terenu Podstrefy
¸ódê dodaje si´ opis granic i terenu komplek-
sów: Dàbrowa V i Dàbrowa VI w brzmieniu:

„Kompleks Dàbrowa V

Obr´b ewidencyjny G-17 (ark. mapy 2)
m. ¸ódê dz. Górna.

Granica biegnie od punktu nr 5960, po∏o˝o-
nego na pó∏nocno-zachodnim naro˝niku
dzia∏ki nr 161/14, w kierunku wschodnim,
wzd∏u˝ dzia∏ki nr 161/14 do punktu nr 6135.
Od punktu nr 6135 granica biegnie w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim, wzd∏u˝ dzia∏ki
nr 161/14 do punktu nr 6136. Od punktu
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nr 6136 biegnie w kierunku wschodnim,
wzd∏u˝ dzia∏ek nr: 161/14 i 166/6, przez punkt
nr 6122 do punktu nr 6121. W punkcie
nr 6121 za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i biegnie wzd∏u˝ dzia∏ki nr 166/6
do punktu nr 6120. W punkcie nr 6120 skr´ca
w kierunku po∏udniowym i biegnie wzd∏u˝
dzia∏ek nr: 166/6 i 166/9, przez punkty
nr: 6123, 6124, 6125 i 6106, do punktu
nr 6107. W punkcie nr 6107 za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ dzia∏-
ki nr 166/9 do punktu nr 6130. W punkcie
nr 6130 skr´ca w kierunku pó∏nocnym i bie-
gnie wzd∏u˝ dzia∏ki nr 166/9 do punktu
nr 4248. W punkcie nr 4248 za∏amuje si´
w kierunku zachodnim i biegnie wzd∏u˝ dzia-
∏ek nr: 166/9, 166/8, 166/7 i 161/15, przez
punkty nr: 6131, 6272, 6129 i 4247, do punktu
nr 4246. W punkcie nr 4246 skr´ca w kierun-
ku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ dzia∏ek
nr: 161/15 i 161/14, przez punkt nr 6112, do
punktu nr 5960, od którego rozpocz´to opis. 

Kompleks Dàbrowa VI

Obr´b ewidencyjny G-7 (ark. mapy nr 6)
m. ¸ódê, dz. Górna.

Granica biegnie od punktu nr 1132, po∏o˝o-
nego w po∏udniowo-zachodnim naro˝niku
kompleksu, u zbiegu ul. Dostawczej (dzia∏ka
nr 13/17) i ul. Dàbrowskiego (dzia∏ka
nr 217/55) na pó∏noc, wzd∏u˝ ul. Dostawczej
do punktu nr 1139, a nast´pnie na wschód,
wzd∏u˝ dzia∏ki nr 10/3 do punktu nr 1133.
W punkcie nr 1133 zmienia kierunek na pó∏-
nocny i biegnie wzd∏u˝ zachodniej granicy
dzia∏ki nr 14/6 do punktu nr 1037. Od punktu
nr 1037 biegnie na wschód, równolegle do
ul. Dàbrowskiego, do punktu nr 1028 przy
ul. Choiƒskiej (dzia∏ka nr 20/6), a nast´pnie
po granicy tej ulicy na po∏udnie do punktu
nr 1053 i dalej na wschód do punktu nr 108.
Z punktu nr 108, le˝àcego u zbiegu ul. Choiƒ-
skiej (dzia∏ka nr 27) i wschodniej granicy
dzia∏ki nr 45, biegnie na po∏udnie po granicy
tej dzia∏ki do punktu nr 109 i dalej na zachód
do punktu nr 106. Od punktu nr 106 biegnie
na po∏udnie do punktu nr 853, po∏o˝onego
w po∏udniowo-wschodnim naro˝niku kom-
pleksu, b´dàcego wspólnym punktem dzia-
∏ek nr: 20/7, 46/2 i ul. Dàbrowskiego (dzia∏ka
nr 217/55). W punkcie nr 853 zmienia kieru-
nek na wschodni i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej
granicy ul. Dàbrowskiego, przez punkt nr 844
do punktu nr 1132, od którego rozpocz´to
opis.”,

b) w Podstrefie Ozorków:

— opis granic i terenu Obszaru nr 1 otrzymuje
brzmienie:

„Obszar nr 1

Obr´b ewidencyjny nr 12.

Granica biegnie od punktu nr 4, po∏o˝onego
u zbiegu ulic: Armii Krajowej i W∏adys∏awa

Sikorskiego, na po∏udniowy wschód, wzd∏u˝
ul. Sikorskiego, przecinajàc w punkcie nr 5
dzia∏k´ nr 14, do punktu nr 5a. W punkcie
nr 5a zmienia kierunek na po∏udniowy i bie-
gnie do punktu nr 5b, a dalej na wschód,
przecinajàc dzia∏ki nr: 15/2 i 20/2, do punktu
nr 5c. Z punktu nr 5c biegnie na pó∏noc, za-
chodnimi granicami dzia∏ek nr: 21/4 i 22,
przez punkty nr: 5d i 5e, do punktu nr 5f, przy
ul. Sikorskiego. Nast´pnie biegnie wzd∏u˝
ul. Sikorskiego na wschód do punktu nr 5g,
i dalej poczàtkowo na po∏udnie, a nast´pnie
na wschód, po granicy dzia∏ki nr 25/1, przez
punkt nr 5h do punktu nr 5j. Od punktu
nr 5j biegnie poczàtkowo na po∏udnie, a na-
st´pnie na wschód, po zachodniej granicy
dzia∏ek nr: 26 i 81, przez punkt nr 6a do punk-
tu 6b, w którym skr´ca na pó∏noc do punktu
nr 7. Dalej biegnie na po∏udniowy wschód,
pó∏nocnymi granicami dzia∏ek nr: 81/8, 81/10,
80/2, 79 i 78 do punktu nr 8a. Z punktu
nr 8a biegnie na pó∏noc do punktu nr 8b,
a dalej na wschód do punktu nr 10, przy
ul. Adamówek. Stàd biegnie poczàtkowo na
po∏udnie do punktu nr 11, a nast´pnie na za-
chód do punktu nr 12, po∏o˝onego na grani-
cy dzia∏ki nr 78, dalej biegnie po granicy
dzia∏ki nr 78 na po∏udnie do punktu nr 13,
a nast´pnie na zachód do punktu nr 14. Od
punktu nr 14 kieruje si´ na po∏udnie do punk-
tu nr 15, nast´pnie na zachód do punktu
nr 16, i omijajàc dzia∏k´ nr 81/11, przez punk-
ty nr: 16a, 16b i 16c dochodzi do ul. Adamó-
wek w punkcie nr 17. Z punktu nr 17 biegnie
pó∏nocnà stronà ul. Adamówek, omijajàc
dzia∏k´ nr 88/9, przez punkty nr: 21, 21a, 21b,
21c, do punktu nr 22. W punkcie nr 22 zmie-
nia kierunek na pó∏nocny i biegnie przez
punkty nr: 22a i 22b do punktu nr 23. Tu skr´-
ca na zachód i biegnie do punktu nr 24, w któ-
rym obiera kierunek pó∏nocny i biegnie
wzd∏u˝ wschodniej strony ul. Armii Krajowej,
omijajàc dzia∏ki nr: 92/9 i 93/12, przez punkty
nr: 24a, 24b, 25 i 26, do punktu nr 4, od które-
go rozpocz´to opis.”,

— na koƒcu opisu granic i terenu Podstrefy
Ozorków dodaje si´ opis granic i terenu Ob-
szaru nr 3 w brzmieniu:

„Obszar nr 3

Obr´b ewidencyjny nr 12.

Obszar nr 3 oddzielony jest od Obszaru nr 1
ul. Armii Krajowej. Obszar ma kszta∏t trójkà-
ta. Granica biegnie od punktu nr 27a, na pó∏-
noc, zachodnià kraw´dzià ul. Armii Krajowej
do punktu nr 28. Z punktu nr 28 biegnie na
wschód do punktu nr 27 i wraca do punktu
nr 27a, od którego rozpocz´to opis.”,

c) na koƒcu opisu granic i terenu ∏ódzkiej specjal-
nej strefy ekonomicznej dodaje si´ opis granic
i terenu Podstrefy Ko∏o w brzmieniu:
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„Podstrefa Ko∏o

Obr´b ewidencyjny nr 300901_1 (ark. mapy 12)
m. Ko∏o.

Granica biegnie od punktu nr 12198, b´dàcego
punktem granicznym pomi´dzy dzia∏kami
nr: 26, 27 i 25/5, w kierunku pó∏nocno-wschod-
nim do punktu nr 1, gdzie za∏amuje si´ pod kà-
tem prostym w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do punktu nr 2. Mi´dzy punktami nr: 1 i 2 grani-
ca biegnie zewn´trznà stronà Êciany budynku.
W punkcie nr 2 za∏amuje si´ w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim i biegnie zewn´trznà stronà
Êciany budynku do punktu nr 118, przez punkty
nr: 86, 87, 88, 3, 4, 92 i 91, które stanowià naro˝-
niki budynku. W punkcie nr 118 za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie po
zewn´trznej stronie Êciany budynku, przez
punkty nr: 5, 6, 7 i 50 do punktu nr 53. Z punktu
nr 53 biegnie do punktu nr 12243, b´dàcego
pó∏nocno-wschodnim naro˝nikiem dzia∏ki
nr 25/6. Nast´pnie biegnie do punktu nr 12134
i dalej do punktu nr 12267, b´dàcego po∏udnio-
wo-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ki nr 11/4. Tu
za∏amuje si´ w kierunku pó∏nocno-wschodnim
i biegnie przez punkty nr: 12136, 12138 i 12137
do punktu nr 12257. Nast´pnie za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu
nr 12256, tu skr´ca w kierunku pó∏nocno-
-wschodnim i przez punkty nr: 12255 i 12254 do-
chodzi do punktu nr 12044. Stàd biegnie wzd∏u˝
dzia∏ki nr 15/7 do punktu nr 8, gdzie za∏amuje

si´ pod kàtem prostym w kierunku po∏udnio-
wym do punktu nr 9, nast´pnie skr´ca w kierun-
ku po∏udniowo-wschodnim i przez punkt nr 10,
b´dàcy naro˝nikiem budynku, dochodzi do
punktu nr 11. Nast´pnie biegnie po zewn´trznej
stronie Êciany budynku, przez punkty nr: 137,
142 i 12 b´dàce naro˝nikami budynku, do punk-
tu nr 13. W punkcie nr 13 za∏amuje si´ pod kà-
tem prostym w kierunku po∏udniowo-zachod-
nim i biegnie przez punkt nr 12015A do punktu
nr 12017A. Tu za∏amuje si´ pod kàtem prostym
w kierunku pó∏nocno-zachodnim do punktu
nr 14, gdzie skr´ca pod kàtem prostym w kie-
runku po∏udniowo-zachodnim i biegnie przez
punkt nr 15 do punktu nr 16. Nast´pnie za∏amu-
je si´ pod kàtem prostym w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim i biegnie po zewn´trznej stronie
Êciany budynku do punktu nr 12229. W punkcie
nr 12229 skr´ca w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do punktu nr 12019 i biegnie dalej
wzd∏u˝ dzia∏ek nr: 24/1 i 24/2, przez punkty nr:
12266 i 12082 do punktu nr 12081. Tu skr´ca
w kierunku pó∏nocno-zachodnim i biegnie
wzd∏u˝ dzia∏ek nr: 31/1, 30, 29, 28 i 27, przez
punkty nr: 12194, 12195, 12196, 12197 do punk-
tu nr 12198, od którego rozpocz´to opis.”.

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

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organizacj´, szczegó-
∏owy sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji Orga-
nizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych,
zwanej dalej „Ewidencjà”, oraz tryb udzielania infor-
macji o danych obj´tych wpisem do Ewidencji.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) organie ewidencyjnym — oznacza to ministra w∏a-
Êciwego do spraw turystyki;

2) zabezpieczeniu finansowym — oznacza to form´
zapewnienia pokrycia kosztów powrotu klienta do
kraju oraz zwrotu wp∏at wniesionych przez klien-
tów w postaci umowy gwarancji bankowej, umo-
wy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubez-
pieczenia na rzecz klientów okreÊlonych w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o us∏ugach turystycznych;

3) przedsi´biorcy — oznacza to organizatora turystyki
i poÊrednika turystycznego prowadzàcego dzia∏al-
noÊç gospodarczà okreÊlonà w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych.

§ 3. 1. Wpisu do Ewidencji dokonuje si´ na podsta-
wie przekazanych przez marsza∏ka województwa:

1) kopii zaÊwiadczenia o wpisie do rejestru organi-
zatorów turystyki i poÊredników turystycznych;

2) kopii dokumentów potwierdzajàcych posiada-
nie zabezpieczenia finansowego wraz z za∏àczni-
kami.

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).
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