
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 listopada 2017 r. 

Poz. 2172 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej 

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 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1024 i 1275) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1754,6376 ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Kalisz, Koło, 
Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, 
Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduń-
ska Wola, Zgierz i Żyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Kleszczów, Koluszki, Krośniewice, Ksawe-
rów, Nowe Skalmierzyce, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Rozprza, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazo-
wiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz i Żychlin.”; 

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY 
EKONOMICZNEJ: 

a) w Podstrefie Piotrków Trybunalski na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu: 

„Kompleks 3 

Obręby ewidencyjne: 41 i 42, miasto Piotrków Trybunalski 

Granica biegnie od punktu nr 2550, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 191, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 191 i 274 przez punkty nr: 2559, 2694, 2708, 2734, 2745, 207, 
2401, 497 i 699 do punktu nr 863, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy 
działki nr 274 przez punkty nr: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 i 66 do punktu nr 3662. Tu zmienia kierunek na 
północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 274 i 191 przez punkty nr: 210, 211, 218, 219, 177, 206 
i 205 do punktu nr 173. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 191 przez 
punkty nr: 174, 175, 176, 47, 50, 179, 51, 54, 182, 183, 59, 185 i 60 do punktu nr 61, w którym zmienia kierunek 
na południowo-wschodni, i przez punkt nr 188 biegnie do punktu nr 189. Tu skręca w kierunku południo-
wo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 191 do punktu nr 62, w którym skręca w kierunku północno-
-zachodnim, i przez punkty nr: 194 i 158 biegnie do punktu nr 157. Stąd biegnie w kierunku północno-
-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 191 przez punkty nr: 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 
146, 145 i 144 do punktu nr 143. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 191 przez 
punkty nr: 125, 124, 123 i 122 do punktu A. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy 
działki nr 191 przez punkty nr: 73, 74, 75, 76, 77, 40, 46, 48 i 49 do punktu nr 2550, od którego rozpoczęto 
opis.”, 
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b) w Podstrefie Sieradz na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 7 w brzmieniu: 

„Kompleks 7 

Obręb ewidencyjny 20, miasto Sieradz 

Granica biegnie od punktu nr 1279, położonego w północnym narożniku działki nr 260/4, w kierunku południo-
wo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 260/4, 261/2, 262/2 i 263/2 przez punkty nr: 1280, 1281 i 1282 do 
punktu nr 1283, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granicy działki nr 263/2 biegnie 
do punktu nr 1982, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 264/4 do-
chodzi do punktu nr 1981. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 264/4 biegnie 
do punktu nr 1980. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 264/4, 265/2 
i 266/2 przez punkty nr: 1284, 1285 i 1286 do punktu nr 1287, w którym załamuje się w kierunku południowym, 
i wzdłuż granicy działki nr 266/2 biegnie do punktu nr 1288. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni 
i biegnie wzdłuż granicy działki nr 267/2 przez punkty nr: 1289, 1290, 1291 i 1292 do punktu nr 1293, w którym 
zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie do punktu nr 1294. Stąd biegnie w kierunku południowym 
wzdłuż granicy działki nr 267/2 przez punkt nr 276 do punktu nr 279. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim 
i biegnie wzdłuż granic działek nr: 267/2, 266/2, 265/2, 264/4, 263/2, 262/2 i 261/2 przez punkty nr: 591, 590, 
589, 588, 587, 586 i 585 do punktu nr 584, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punk-
tu nr 1834. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 260/4 do punktu nr 1845. Tu 
skręca w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 260/4 biegnie przez punkt nr 1856 do punktu 
nr 1279, od którego rozpoczęto opis.”, 

c) w Podstrefie Opoczno na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu: 

„Kompleks 3 

Obręb ewidencyjny 0007 Januszewice, gmina Opoczno 

Granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 606/2 od punktu nr 133.213-5143, położonego w północno-zachodnim 
narożniku tej działki, w kierunku wschodnim do punktu nr 7-7144, w którym załamuje się w kierunku północno-
-wschodnim, i przez punkt nr 7-7145 biegnie do punktu nr 7-7146. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie 
przez punkt nr 133.213-4102 do punktu nr 7-1840. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty 
nr: 7-3462, 7-1805 i 7-1799 do punktu nr 7-130, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu 
nr 7-131, a następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 7-132. Tu załamuje się w kierunku po-
łudniowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-135. Stąd biegnie w kierunku południowym przez punkty 
nr: 7-143, 7-1976, 7-1969 i 7-1973 do punktu nr 7-3526. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie 
przez punkty nr: 7-1884, 10-3326, 10-3325, 10-3324, 10-3323, 7-1885, 7-1887, 10-3322, 7-1889, 10-3321, 
10-3320, 10-3319, 7-1901, 7-1903, 7-1905, 10-3313, 7-1907, 10-6351, 7-1909, 10-3312, 7-1911, 10-3311, 
7-1913, 10-3310, 7-1915, 10-3309, 10-3308, 10-3307, 10-3306, 10-3237, 10-3236, 7-1917, 7-1919, 7-1921, 
7-1922, 10-3235, 10-3233, 7-1924, 7-1926 i 7-1928 do punktu nr 7-1930. Stąd biegnie w kierunku północnym 
przez punkty nr: 7-1932, 10-3305, 7-1934, 10-3304, 10-3303, 10-3302, 7-1936, 10-3301, 10-6381, 10-3290, 
7-1938, 10-3300, 10-3299, 10-3298, 7-1940, 10-6337, 133.213-4099, 7-2273, 10-224, 10-3297, 7-1943, 7-1945, 
10-7, 10-3296, 7-1946, 10-3295, 133.213-4100, 7-1951, 10-3294, 7-1950, 7-1949, 10-3293, 7-1948, 10-3292, 
7-1947 i 10-3291 do punktu nr 133.213-5143, od którego rozpoczęto opis.”, 

d) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONO-
MICZNEJ dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Rozprza w brzmieniu: 

„Podstrefa Rozprza  

Obręby ewidencyjne: 5 Budy Porajskie, 7 Gieski, 2 Biała Róża i 33 Wola Niechcicka Stara, gmina Rozprza 

Granica biegnie od punktu nr 2-407, położonego w południowym narożniku działki nr 166, w kierunku północ-
no-zachodnim przez teren działki nr 157 do punktu nr 0-12, i dalej wzdłuż granicy działki nr 157 do punktu 
nr 0-11. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 57/2 do punktu 
nr 5-2009. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 5-1016, 5-1017 i P.1012-4558 do 
punktu nr P.1012-4550. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkt nr P.1012-4549 dochodzi do punktu 
nr P.1012-4552. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr P.1012-4559, gdzie zmienia kie-
runek na północny, i wzdłuż granicy działki nr 57/2 przez punkty nr: P.1012-4560, P.1012-4561 i G.1010-4868 
dochodzi do punktu nr G.1010-4869. Tu skręca na wschód i biegnie przez punkty nr: 5-720 i 5-757 do punktu 
nr 5-758, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 57/2 przez 
punkty nr: 5-759, 5-760 i 5-761 do punktu nr 5-762. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek 
nr: 57/2, 26/2 i 58/8 przez punkty nr: 5-738 i 5-719 do punktu nr 5-763. Stąd biegnie w kierunku zachodnim 
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wzdłuż granicy działki nr 58/8 przez punkty nr: 5-764, 5-765, 5-766, 5-767 i 5-768 do punktu nr G.1010-4872, 
w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 58-8 przez punkty nr: 
G.1010-4873, G.1010-4874, G.1010-4875, G.1010-4876, G.1010-4877, G.1010-4878, G.1010-4879, 
G.1010-4880, G.1010-4881, G.1010-4882, G.1010-4883, G.1010-4884 i G.1010-4886 do punktu 
nr G.1010-4889. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr G.1010-4888. Stąd 
biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 58/8 przez punkt nr 5-770 do punktu nr 5-715, 
w którym zmienia kierunek na wschodni, i wzdłuż granicy działki nr 58/8 biegnie przez punkt nr 5-717 do punktu 
nr 0-87. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 0-85, 0-79, 0-78, 0-75 i 0-73 do punktu 
nr 7-1013, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 276 przez punkty 
nr: 7-1014, 7-1016, 7-1086, 7-1085, 7-1087, 7-1088, 7-1089, 7-1090, 7-1091, 7-1092, 7-1093, 7-1094, 7-1095, 
7-1096, 7-1097, 7-1098, 7-1099, 7-1100, 7-1101, 7-1102, 7-1103, 7-1104, 7-1105, 7-1106, 7-1511, 7-1512 
i 7-1122 do punktu nr 7-593. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 
nr 276 przez punkty nr: 7-1120, 7-1118, 7-1116, 7-1114, 7-1112 i 7-1108 do punktu nr 7-594, w którym zmienia 
kierunek na wschodni, i biegnie przez punkty nr: 7-1107, 7-1111, 7-1113, 7-1115, 7-1117, 7-1119, 7-1121, 
7-1123, 7-1124 i 7-1125 do punktu nr 7-1126. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki 
nr 276 przez punkty nr: 7-1128, 7-1299, 7-571, 7-569, 7-568, 7-1468, 7-1466, 7-1464, 7-1462, 7-1460, 7-1458, 
7-1456, 7-1454, 7-1452, 7-1450, 7-1448, 7-596 i 7-1002 do punktu nr 0-225. Tu skręca na południowy zachód 
i biegnie wzdłuż granicy działki nr 275 przez punkty nr: 0-223, 0-221, 0-219, 0-2365, 0-2366, 7-4960, 33-5042, 
33-4051 i 33-5023 do punktu nr 0-109, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie 
wzdłuż granicy działki nr 9 przez punkt nr 33-1267 do punktu nr 33-1266. Stąd biegnie na zachód przez punkty 
nr: 0-115, 2-227, 2-226 i 2-230 do punktu nr 2-217. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż 
wschodniej granicy działki nr 166 przez punkty nr: 2-216, 2-215, 2-222, 2-221, 2-324, 2-118, 2-119, 2-120, 
2-521, 2-121, 2-122, 2-123, 2-124, 2-125, 2-126, 2-117, 2-127, 2-128, 2-129, 2-130, 2-131 i 2-132 do punktu 
nr 2-133. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 2-407, od którego rozpoczęto opis.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 
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