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Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy 
z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, 
z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy 
ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1554, z 2009 r. Nr 51, 
poz. 404 oraz z 2010 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 
1198,6951 ha, położone na terenach miast: Beł-
chatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kutno, 
Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Try-
bunalski, Płock, Raciąż, Radomsko, Rawa Ma-
zowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów 
Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, 
Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów 
Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Klesz-
czów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzy-
ce, Opatówek, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, 
Przykona, Sławno, Słupca, Stryków, Toma-
szów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, 
Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Ża-
bia Wola i Żychlin.”;

2)  w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis 
granic i terenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej:

a)  w Podstrefie Łódź w Kompleksie 1 dodaje się 
opis granic i terenu Obszaru 5 w brzmieniu:

„Obszar 5

Obręb ewidencyjny K-18, miasto Konstantynów 
Łódzki

Granica biegnie od punktu nr 1088, położonego 
w południowo-zachodnim narożniku działki 
nr 101/1, w kierunku północnym wzdłuż jej za-
chodniej granicy przez punkty nr: 340, 339, 338 
i 337 do punktu nr 318. Stąd biegnie na wschód 
wzdłuż północnych granic działek nr: 101/1, 
102/1, 103/1 i 104 przez punkty nr: 319, 320 i 321 
do punktu nr 322. Tu lekko skręca w kierunku 
północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północ-
nych granic działek nr: 105/1, 105/2 i 106 przez 
punkty nr: 552, 323 i 324 do punktu nr 325. Z te-
go punktu biegnie na południe wzdłuż ul. Łąko-
wej przez punkty nr: 351, 352, 353 i 1093 do 
punktu nr 1092, w którym skręca na zachód, 
i biegnie wzdłuż południowych granic działek 
nr: 101/1, 102/1, 103/1 i 107/1 przez punkty 
nr: 1091, 1090 i 1089 do punktu nr 1088, od któ-
rego rozpoczęto opis.”,

b)  w Podstrefie Radomsko opis granic i terenu 
Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 36, miasto Radomsko

Granica biegnie od punktu nr 341, położonego 
w południowo-zachodnim narożniku działki 
nr 300/3, w kierunku północnym wzdłuż zachod-
niej granicy działki nr 300/3 przez punkty nr: 302 
i 301 do punktu nr 300. Stąd biegnie na wschód 
przez punkty nr: 500—505 do punktu nr 506 
i dalej do punktu nr 314, w którym skręca na 
południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy 
działki nr 300/3 przez punkt nr 351 do punktu 
nr 340. Tu skręca na wschód i biegnie do punk-
tu nr 342, w którym załamuje się w kierunku 
południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż 
ul. Geodetów przez punkty nr: 369 i 343 do 
punktu nr 344. Stąd biegnie na zachód wzdłuż 
południowej granicy działki nr 5/32 przez punkt 
nr 334 do punktu nr 333. Tu skręca na północ 
i dochodzi do punktu nr 332, w którym załamuje 
się na zachód, i biegnie wzdłuż południowych 
granic działek nr: 5/10 i 5/9 przez punkty nr: 298 
i 309 do punktu nr 318. Tu załamuje się w kie-
runku południowym i biegnie do punktu nr 319, 
w którym skręca na wschód, i dochodzi do 
punktu nr 320. Stąd biegnie w kierunku połu-
dniowo-wschodnim i dochodzi do punktu 
nr 321, w którym skręca na południe, i biegnie 
wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/21 do 
punktu nr 307. Stąd biegnie na zachód wzdłuż 
granicy działki nr 5/21 przez punkty nr: 5035, 
5015, 5032, 5031, 5028, 5027, 5024 i 5023 do 
punktu nr 108. Tu skręca na północ i biegnie 
wzdłuż zachodnich granic działek nr: 5/21 i 5/9 
przez punkt nr 299 do punktu nr 1. Stąd biegnie 
w kierunku północno-zachodnim wzdłuż 
wschodnich granic działek nr: 5/9, 5/62 i 5/63 
przez punkty nr: 313, 365, 304, 303 i 110 do 
punktu nr 1100. Stąd biegnie na północ do 
punktu nr 341, od którego rozpoczęto opis.”,

c)  w Podstrefie Sieradz opisy granic i terenów 
Kompleksów: 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 30, położonego 
w północno-zachodnim narożniku działki nr 99, 
w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej przez punkty nr: 31—44 do 
punktu nr 45, znajdującego się w północno-
-wschodnim narożniku działki nr 112/1. Tu zała-
muje się w kierunku południowo-wschodnim 
i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 
nr 112/1 przez punkty nr: 1335 i 120 do punktu 
nr 1399. Stąd biegnie na zachód przez punkt 
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nr 1342 oraz kolejne punkty nr: 1398—1391, 
a następnie przez punkt nr 1407 i dalej przez 
punkty nr: 1384—1381 oraz punkty nr: 1378 
i 1379 do punktu nr 1375. Tu skręca w kierunku 
północno-zachodnim i dochodzi do punktu 
nr 1406, w którym skręca na północ, i biegnie 
wzdłuż zachodnich granic działek nr: 142/4, 
141/2 i 98/2 przez punkty nr: 1376, 1380 i 1405 
do punktu nr 1404. W tym punkcie załamuje się 
lekko w kierunku północno-wschodnim i bieg-
nie wzdłuż północnej granicy działki nr 98/2 do 
punktu nr 1403, w którym zmienia kierunek na 
północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy 
działki nr 99 do punktu nr 30, od którego rozpo-
częto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 23, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 121, poło- 
żonego w północno-zachodnim narożniku 
działki nr 114/1, w kierunku południowo-
-wschodnim wzdłuż północnych granic działek 
nr: 114/1—125/1 przez punkty nr: 122—129 i da-
lej przez punkty nr: 144—147 do punktu nr 148. 
Tu załamuje się w kierunku południowo-
-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1317, 
gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż 
wschodniej granicy działki nr 126/1 do punktu 
nr 1318. Stąd biegnie na południowy zachód 
wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 
nr 126/1 do punktu nr 1334. Tu załamuje się 
w kierunku północno-zachodnim i biegnie 
wzdłuż południowych granic działek nr: 
125/1—114/1 przez punkty nr: 1356, 1402, 1401, 
1349, 1340, 1347, 1345, 1339, 1346, 1400 i 1343 
do punktu nr 1341. Tu skręca na północ i bieg-
nie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 114/1 
do punktu nr 121, od którego rozpoczęto opis.”,

d)  w Podstrefie Ksawerów dodaje  się opis  granic  
i terenu Kompleksu 5 w brzmieniu:

„Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów

Granica biegnie od punktu nr 539, położonego 
w północno-zachodnim narożniku działki 
nr 2161/42, w kierunku wschodnim wzdłuż po-
łudniowych granic działek nr: 2161/26 i 2161/36 
przez punkty nr: 540, 8489 i 541 do punktu 

nr 9690. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż 
wschodniej granicy działki nr 2161/43 do punk-
tu nr 9689, w którym załamuje się w kierunku 
południowo-zachodnim, i przez punkty nr: 555, 
557, 558 i 559 dochodzi do punktu nr 560. Tu 
skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej 
granicy działki nr 2126/23 przez punkt nr 565 do 
punktu nr 572. Stąd biegnie na zachód przez 
punkt nr 573 do punktu nr 575, w którym skręca 
na południe, i dochodzi do punktu nr 7577. Tu 
załamuje się na zachód i biegnie do punktu 
nr 7576, w którym skręca na południe, i biegnie 
przez punkt nr 1552 do punktu nr 1554. Stąd 
biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy 
działki nr 2162/3 do punktu nr 1555, w którym 
załamuje się w kierunku północnym, i biegnie 
wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2161/11 
i 2161/37 przez punkty nr: 1544, 577, 570, 562, 
551, 550 i 549 do punktu nr 539, od którego roz-
poczęto opis.”,

e)  w Podstrefie Zduńska Wola skreśla się opis gra-
nic i terenu Kompleksu 3,

 f)  na końcu opisu granic i terenu Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic 
i terenu Podstrefy Płock w brzmieniu:

„Podstrefa Płock

Obręb ewidencyjny 13, miasto Płock

Granica biegnie od punktu nr 11323, położone-
go w północno-zachodnim narożniku działki 
nr 20/34, w kierunku wschodnim wzdłuż północ-
nej granicy działki nr 20/34 do punktu nr 11324. 
Tu załamuje się na południe i dochodzi do 
punktu nr 11325, w którym skręca na zachód, 
i biegnie do punktu nr 11326. Stąd biegnie na 
południe do punktu nr 11327, w którym skręca 
na zachód, i biegnie wzdłuż południowej grani-
cy działki nr 20/34 do punktu nr 11328. Tu zała-
muje się na północ i biegnie do punktu nr 11329, 
w którym zmienia kierunek na zachodni, i do-
chodzi do punktu nr 11330. Tu skręca na północ 
i dochodzi do punktu nr 11323, od którego roz-
poczęto opis.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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