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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 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, z 2005 r. Nr 32,
poz. 272 i Nr 158, poz. 1326 oraz z 2006 r. Nr 5, poz. 27)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
458,8287 ha po∏o˝one na terenach miast: Ko∏o,
Kutno, ¸´czyca, ¸ódê, Ozorków, Piotrków Try-
bunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sie-

———————
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.



radz, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Warsza-
wa i Zgierz oraz gmin: Ksawerów, Nowe Skal-
mierzyce, S∏awno, Tomaszów Mazowiecki, Wi-
dawa, Wolbórz i Wróblew, w tym: grunty o po-
wierzchni 126,8483 ha przeznaczone na realiza-
cj´ nowych inwestycji, o których mowa
w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 paêdziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
z czego: 

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

2) 18,12 ha po∏o˝one w ¸odzi (obszar „Dàbro-
wa II” — 5,22 ha i Kompleks „Kurczaki” —
12,90 ha);

3) 28,88 ha po∏o˝one w Nowych Skalmierzy-
cach — Podstrefa Nowe Skalmierzyce;

4) 15,74 ha po∏o˝one w Piotrkowie Trybunal-
skim — Kompleks III;

5) 21,87 ha po∏o˝one w Strykowie — Podstrefa
Stryków;

6) 24,82 ha po∏o˝one w Warszawie — Podstre-
fa Targówek.”;

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 Piotrków Trybunalski opis granic
i terenu Kompleksu II otrzymuje brzmienie: 

„Kompleks II

Kompleks po∏o˝ony jest w obr´bie ewidencyj-
nym nr 6 miasta Piotrkowa Trybunalskiego mi´-
dzy ulicami: Rakowskà, Spedycyjnà, Logistycz-
nà i Trasà nr 8.

Granica biegnie od punktu nr 1 po∏o˝onego na
dzia∏ce nr 8/3 w odleg∏oÊci 50 m od trasy War-
szawa — Katowice w kierunku wschodnim,
równolegle do trasy Warszawa — Katowice, do
punktu nr 2 le˝àcego na dzia∏ce nr 9/4. Dalej
granica biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim do punktu nr 3 zlokalizowanego na
dzia∏ce nr 13/2. Na odcinku mi´dzy punktami
nr: 2 i 3 granica pokrywa si´ z linià zabudowy
okreÊlonà planem zagospodarowania prze-
strzennego. Dalej granica biegnie w kierunku
po∏udniowo-zachodnim do punktu nr 4 zlokali-
zowanego na granicy dzia∏ek nr 9/5 i 10/2, a na-
st´pnie w kierunku po∏udniowym do punktu
nr 5, zgodnie z granicà mi´dzy dzia∏kami nr 9/5 
a 6-11. Z punktu nr 5 biegnie w kierunku za-
chodnim do punktu nr 6, znajdujàcego si´ na
granicy mi´dzy dzia∏kami nr 8/2 i 8/3, dalej
w tym samym kierunku do punktu nr 7, znajdu-
jàcego si´ na dzia∏ce nr 7/2, a nast´pnie w kie-
runku pó∏nocnym do punktu nr 8, znajdujàcego
si´ na dzia∏ce nr 7/2. Punkt nr 8 usytuowany jest

na linii zabudowy, 50 m od trasy okreÊlonej pla-
nem zagospodarowania przestrzennego dla te-
go terenu. Od punktu nr 8 granica biegnie w kie-
runku wschodnim i dochodzi do punktu nr 1, od
którego rozpocz´to opis.”,

b) na koƒcu opisu granic i terenu ∏ódzkiej specjal-
nej strefy ekonomicznej dodaje si´ opis granic
i terenów Podstref: Targówek, Stryków i Nowe
Skalmierzyce w brzmieniu:

„Podstrefa Targówek

Obszar o powierzchni 24,8217 ha przeznaczony
pod du˝e inwestycje okreÊlone w art. 5a ust. 5
ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjal-
nych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z póên. zm.).

Obr´by: 4-11-20, 4-11-19 m.st. Warszawa

Granica biegnie od punktu nr 0572 po∏o˝onego
po pó∏nocnej stronie ul. Zabranieckiej u zbiegu
z bocznicà kolejowà. Z punktu nr 0572 biegnie
na wschód, pó∏nocnà stronà ul. Zabranieckiej,
przez punkty nr: 0028, 0027, 0026, 0025, 0024,
0023, 0022, 0021, 0020, 0250 do punktu nr 0019
po∏o˝onego na skrzy˝owaniu ul. Zabranieckiej
i ul. Ksi´˝nej Anny przy trafostacji. Z punktu
nr 0019 granica biegnie na pó∏nocny wschód,
po pó∏nocnej stronie ul. Ksi´˝nej Anny, przez
punkty nr: 0255, 0018, 0017, 0016, 0015 do
punktu nr 0014 po∏o˝onego na zachodniej stro-
nie skrzy˝owania ulic: Ksi´˝nej Anny i Nowo-
rzecznej. Stàd biegnie na pó∏nocny zachód, za-
chodnià stronà ul. Noworzecznej, przez punkty
nr: 0184, 0188, 0542, 0013, 0012, 0011, 0010,
0009, 0008, 0007, 0269, 0268, 0203 do punktu
nr 0202 po∏o˝onego na skrzy˝owaniu ulic: No-
worzecznej i Niedotrzymskiej. W punkcie
nr 0202 za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód
i biegnie przez punkty nr: 0013, 0550, 0014 do
punktu nr 0017 po∏o˝onego w naro˝niku ogro-
dzenia, mi´dzy dzia∏kami nr: 60 i 64. Z punktu
nr 0017 granica biegnie na pó∏nocny zachód
przez punkty nr: 0018, 0544, 0548 do punktu
nr 0129 po∏o˝onego w naro˝niku ogrodzenia,
mi´dzy dzia∏kami nr: 60 i 63. W punkcie nr 0129
granica za∏amuje si´ na pó∏nocny wschód i bie-
gnie przez punkt nr 0128 do punktu nr 0123, sta-
nowiàcego wspólnà granic´ dzia∏ek nr: 60, 62
i 63. Dalej granica biegnie w kierunku pó∏nocno-
-zachodnim, wschodnià stronà ul. Narwiaƒskiej,
do punktu nr 0196, gdzie za∏amuje si´ na po∏u-
dniowy zachód do punktu nr 0195 po∏o˝onego
w naro˝niku ogrodzenia dzia∏ek nr: 47/1 i 60.
W punkcie nr 0195 za∏amuje si´ na pó∏nocny za-
chód i biegnie po ogrodzeniu do punktu
nr 0193. Dalej biegnie na po∏udniowy zachód
przez punkty nr: 0114 i 0106 do punktu nr 0192
znajdujàcego si´ po wschodniej stronie ul. Dzie-
wanny. Nast´pnie biegnie na po∏udniowy
wschód, wschodnià stronà ul. Dziewanny, do
punktu nr 0265 po∏o˝onego na skrzy˝owaniu
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ulic: Dziewanny i Niedotrzymskiej. Z punktu
nr 0265 biegnie w kierunku po∏udniowo-za-
chodnim, po∏udniowà stronà ul. Niedotrzym-
skiej, do punktu nr 0270. Punkt nr 0270 jest
wspólnym granicznikiem dzia∏ek nr: 58, 60 i 3/1
z obr´bu nr 4-11-20. W punkcie nr 0270 granica
za∏amuje si´ na po∏udniowy wschód do punktu
nr 0218. Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy zachód
do punktu nr 0208 po∏o˝onego przy ul. Wsze-
borskiej, skàd biegnie wschodnià stronà
ul. Wszeborskiej przez punkty nr: 0209 i 0258 do
punktu nr 0257. Tu za∏amuje si´ na po∏udniowy
zachód i biegnie przez punkty nr: 0256 i 0255 do
punktu nr 0254 po∏o˝onego na wschodniej stro-
nie ul. Hutniczej. Z punktu nr 0254 granica bie-
gnie wschodnià stronà ul. Hutniczej przez punk-
ty nr: 0253, 0266, 0261, 0002, 0001, do punktu
nr 0228, okalajàc dzia∏k´ nr 12/1. Z punktu
nr 0228 granica biegnie w kierunku zachodnim,
linià ∏amanà, przez punkty nr: 0558, 0241, 0043,
0042, 0041 do punktu nr 4566 po∏o˝onego po
wschodniej stronie bocznicy kolejowej. Z punk-
tu nr 4566 biegnie wschodnià stronà bocznicy
kolejowej przez punkty nr: 0567, 4567, 4568,
0568, 4573, 4572, 4571, 4570, 0573 do punktu
nr 0572, od którego rozpocz´to opis.

Podstrefa Stryków

Obszar o powierzchni 21,8745 ha przeznaczony
pod du˝e inwestycje okreÊlone w art. 5a ust. 5
ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjal-
nych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z póên. zm.).

Obr´b Smolice, gmina Stryków.

Granica biegnie od punktu nr 1873, b´dàcego
pó∏nocno-zachodnim naro˝nikiem dzia∏ek
nr: 545/2, 546/2 i 472 (droga gruntowa). Z punk-
tu nr 1873 granica biegnie w kierunku po∏udnio-
wo-wschodnim, wzd∏u˝ po∏udniowej strony
drogi (dzia∏ka nr 472) przez punkty nr: 1874,
1879, 1880, 1885, 1886, 1891, 1892, 1897, 1898,
1905, 1906, 1911, 1912, 1917, 1918, 1923, 1925,
1929, 1930, 1935, 1936 do punktu nr 1941, gdzie
skr´ca na po∏udniowy zachód i przez punkt
nr 1940 biegnie wzd∏u˝ zachodniego brzegu
drogi (dzia∏ka nr 346/2) do punktu nr 2280.
W punkcie nr 2280 skr´ca na pó∏nocny zachód
i biegnie wzd∏u˝ pó∏nocnej strony autostrady 
A-2, przez punkty nr: 2279—2261 do punktu
nr 2260. W punkcie nr 2260, znajdujàcym si´
mi´dzy dzia∏kà nr 550/2 a dzia∏kà nr 551/1, za∏a-
muje si´ w kierunku po∏udniowo-zachodnim
i biegnie do punktu nr 2259, gdzie skr´ca na
pó∏nocny zachód i biegnie po pó∏nocnej stronie
autostrady A-2 przez punkty nr: 2258—2253.
W punkcie nr 2253 granica za∏amuje si´ w kie-
runku pó∏nocno-zachodnim i biegnie mi´dzy
dzia∏kami nr: 545/2 i 546/2 przez punkt nr 1872,
zamykajàc zachodnià stron´ dzia∏ki nr 546/2
o d∏ugoÊci 462,66 m, do punktu nr 1873, od któ-
rego rozpocz´to opis.

Podstrefa Nowe Skalmierzyce

Obszar o powierzchni 28,8834 ha przeznaczony
pod du˝e inwestycje okreÊlone w art. 5a ust. 5
ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjal-
nych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,
poz. 600, z póên. zm.).

Obr´b ewidencyjny Skalmierzyce, arkusz mapy
nr 8.

Obr´b ewidencyjny Ocià˝, arkusz mapy nr 1.

Granica biegnie od punktu nr 1 po∏o˝onego
w naro˝niku dzia∏ki nr 344/7 oraz drogi (dzia∏ka
nr 1376) do punktu nr 2, pokrywajàc si´ ze
wschodnià granicà wsi Ocià˝ i Skalmierzyce.
W punkcie nr 2 za∏amuje si´ w kierunku po∏u-
dniowym i dochodzi do punktu nr 3, usytuowa-
nego przy drodze gminnej (dzia∏ka nr 1372/2).
Dalej biegnie wzd∏u˝ drogi do punktu nr 4 b´dà-
cego naro˝nikiem drogi na terenie kolejowym
(dzia∏ka nr 1375). W punkcie nr 4 za∏amuje si´
w kierunku pó∏nocnym i biegnie wzd∏u˝ terenu
kolejowego przez punkt nr 5 do punktu nr 6, zlo-
kalizowanego przy dzia∏ce nr 1352/5. W punkcie
nr 6 skr´ca na zachód i biegnie wzd∏u˝ dzia∏ek
nr: 1352/4 i 1352/6 do punktu nr 7. W punkcie
nr 7 za∏amuje si´ w kierunku po∏udniowym
i biegnie mi´dzy dzia∏kami nr: 1352/6 i 344/4 do
punktu nr 8, gdzie ponownie skr´ca w kierunku
zachodnim i biegnie wzd∏u˝ terenu kolejowego
przez punkt nr 9 do punktu nr 10. Z punktu nr 10
dalej biegnie wzd∏u˝ terenu kolejowego do
punktu nr 11, w którym za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i biegnie pó∏nocnà granicà dzia∏ki
nr 224/1 do punktu nr 12. Tu skr´ca na zachód
do punktu nr 13, po czym skr´ca na pó∏noc do
punktu nr 14, a nast´pnie skr´ca pod kàtem pro-
stym na wschód i dochodzi do punktu nr 15. Od
punktu nr 15 biegnie wzd∏u˝ by∏ego toru kolejo-
wego (dzia∏ki nr: 245/1 i 222) do punktu nr 16,
gdzie za∏amuje si´ na zachód i biegnie po grani-
cy dzia∏ek nr: 222 i 221 do punktu nr 17. Tu skr´-
ca pod kàtem prostym w kierunku pó∏nocnym
i dochodzi do punktu nr 18, gdzie skr´ca pod kà-
tem prostym na wschód i biegnie do punktu
nr 19. W punkcie nr 19 za∏amuje si´ w kierunku
pó∏nocnym i biegnie do punktu nr 20, usytu-
owanego przy granicy wsi Ocià˝ i Skalmierzyce.
W punkcie nr 20 skr´ca ostro w kierunku po∏u-
dniowo-wschodnim i biegnie, pokrywajàc si´
granicami ww. wsi, do punktu nr 1, 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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