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Zamieszkaj    Zainwestuj Wypoczywaj
Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale¿y                    

do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje 
powierzchniê 19.924 hektarów, z czego 385 stanowi w³asnoœæ gminy (nieca³e 2%). 
Pozosta³a powierzchnia to w³asnoœæ prywatna.

Gmina le¿y w województwie ³ódzkim, powiecie zgierskim. Do £odzi jest 
st¹d   ok. 23 km, do Warszawy - ok. 140 km , do Poznania - 185 km, do Katowic - 215 km,              
do Krakowa - 290 km, zaœ do Gdañska - 330 km.

W 69 miejscowoœciach gminy zameldowanych jest na sta³e ponad 12 tys. mieszkañców        
i liczba ta wykazuje tendencjê rosn¹c¹.
Teren gminy zwi¹zany jest z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ prowadzon¹ przez ponad 1.040 
podmiotów gospodarczych. S¹ to œrednie i ma³e przedsiêbiorstwa.

Po³o¿enie gminy w centralnej Polsce, bliskoœæ aglomeracji ³ódzkiej oraz 
przebieg i krzy¿owanie siê na terenie gminy dróg o znaczeniu miêdzynarodowym    
i krajowym stwarzaj¹ korzystne warunki dla inwestowania. Du¿e znaczenie      
dla przysz³ych inwestorów ma zlokalizowanie na terenie gminy dwóch zjazdów 
z autostrady A2, tzw. wêze³ „Zgierz” i wêze³ „Pi¹tek” oraz bliskoœæ maj¹cego 
powstaæ do 2013 r. skrzy¿owania autostrad A1 i A2 pod Strykowem (ok. 22 
km od wêz³a „Zgierz”). Bêdzie to jednoczeœnie przeciêcie korytarzy 
TEN-T: II i VI – jednych z najwa¿niejszych w Europie.

W pobli¿u gminy zlokalizowane s¹ równie¿ Miêdzynarodowy Port 
Lotniczy £ÓD� im. W³adys³awa Reymonta (ok. 23 km)          
oraz dworce kolejowe £ódŸ Fabryczna (ok. 22 km) i £ódŸ 
Kaliska (ok. 21 km).

Gmina znajduje siê na obszarze dzia³ania £ódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Najbli¿ej znajduj¹ siê 
podstrefy: Ozorków (7 km), Zgierz (8,5 km), Aleksandrów 
£ódzki i £êczyca (po 20 km), Konstantynów £ódzki (22 km) 
oraz £ódŸ i Stryków (po 23 km).

Maj¹c na uwadze stworzenie atrakcyjnych miejsc do inwestowania, 
Rada Gminy Zgierz uchwali³a miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zgierz dla nastêpuj¹cych obrêbów geodezyjnych:

- S³owik Wschód i S³owik Zachód,
- Luæmierz Wschód i Luæmierz Zachód,
- Emilia Wschód i Emilia Zachód,
- D¹brówka Wielka Zachód,
- D¹brówka Wielka Pó³noc,

              - D¹brówka Wielka – Cegielniana,
              - Glinnik – Maciejów – Józefów.
Wspomniane opracowania obejmuj¹ teren o powierzchni oko³o 400 hektarów. 

W uchwalonych planach miejscowych wyznaczono tereny mieszkaniowe z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê mieszkaniow¹, 
jak równie¿ tereny us³ugowe z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê us³ugow¹ oraz tereny zabudowy rzemieœlniczej                    
z przeznaczeniem podstawowym dla funkcji rzemieœlniczej i us³ugowej. Mapa umieszczona na ostatniej stronie wskazuje tereny w gminie 
Zgierz objête planami miejscowymi wraz z ich przeznaczeniem.

W opracowaniu s¹ obecnie: plany miejscowe miejscowoœci Jedlicze A i B po³udnie, £agiewniki Nowe Wschód oraz £agiewniki Nowe 
Zachód oraz nowe „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.

Gmina Zgierz jest w³aœcicielem:

? 
2207.714 m

2
? 1 dzia³ki w Emilii o powierzchni 36.684 m

2
? 2 dzia³ek w S³owiku o ³¹cznej powierzchni 24.234 m
przeznaczonych pod inwestycje.

3 dzia³ek w D¹brówce Wielkiej o ³¹cznej powierzchni 
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2. Otoczenie.Oferta 1 – D¹brówka Wielka
Nieruchomoœæ jest otoczona gruntami rolnymi, w wiêkszoœci 
nieu¿ytkowanymi rolniczo. W bezpoœrednim otoczeniu brak Adres: D¹brówka Wielka (dzia³ka 267/1)
terenów zabudowanych i uci¹¿liwego s¹siedztwa. W pobli¿u 95-100 Zgierz
znajduj¹ siê zak³ady us³ugowe i produkcyjne oraz kopalnie W³aœciciel: Gmina Zgierz
kruszywa.

3. Infrastruktura techniczna.Charakterystyka terenu inwestycyjnego w miejscowoœci  
Przez dzia³kê przebiegaj¹ linie energetyczne œredniego i wysokiego D¹brówka Wielka, Gmina Zgierz.
napiêcia. Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 702 przebiegaj¹ linie 
telekomunikacyjne.1. Lokalizacja.

Nieruchomoœæ o pow. 20.941 m2 po³o¿ona jest w D¹brówce 
4. Droga dojazdowa.Wielkiej, Gmina Zgierz, przy drodze wojewódzkiej nr 702 Zgierz – 
Nieruchomoœæ po³o¿ona bezpoœrednio przy drodze wojewódzkiej Kutno.
nr 702 Zgierz – Kutno, oko³o 2,7 km na po³udnie od wêz³a „Zgierz” Nieruchomoœæ nie jest zabudowana. W du¿ej czêœci poroœniêta 
na autostradzie A2.m³odym lasem.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomoœæ znajduje siê na terenie, dla którego 
plan ustala realizacjê nowej zabudowy us³ugowej i magazynowo-
sk³adowej.
Gmina Zgierz jest jedynym w³aœcicielem nieruchomoœci.



2. Otoczenie.Oferta 2 – D¹brówka Wielka
Nieruchomoœæ jest otoczona gruntami rolnymi, w wiêkszoœci 
nieu¿ytkowanymi rolniczo. W bezpoœrednim otoczeniu brak Adres: D¹brówka Wielka (dzia³ka 268)
terenów zabudowanych i uci¹¿liwego s¹siedztwa. W pobli¿u 95-100 Zgierz
znajduj¹ siê zak³ady us³ugowe i produkcyjne oraz kopalnie W³aœciciel: Gmina Zgierz
kruszywa.

3. Infrastruktura techniczna.Charakterystyka terenu inwestycyjnego w miejscowoœci 
Przez dzia³kê przebiegaj¹ linie energetyczne œredniego i D¹brówka Wielka, Gmina Zgierz.
wysokiego napiêcia. Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 702 
przebiegaj¹ linie telekomunikacyjne.1. Lokalizacja.

Nieruchomoœæ o pow. 36.366 m2 po³o¿ona jest w D¹brówce 
4. Droga dojazdowa.Wielkiej, Gmina Zgierz, przy drodze wojewódzkiej nr 702 Zgierz 
Nieruchomoœæ po³o¿ona bezpoœrednio przy drodze wojewódzkiej – Kutno.
nr 702 Zgierz – Kutno, oko³o 2,7 km na po³udnie od wêz³a Nieruchomoœæ nie jest zabudowana. W du¿ej czêœci poroœniêta 
„Zgierz” na autostradzie A2.m³odym lasem.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomoœæ znajduje siê na terenie, dla którego 
plan ustala realizacjê nowej zabudowy us³ugowej i magazynowo-
sk³adowej.
Gmina Zgierz jest jedynym w³aœcicielem nieruchomoœci.



nieu¿ytkowanymi rolniczo. W bezpoœrednim otoczeniu brak Oferta 3 – D¹brówka Wielka
terenów zabudowanych i uci¹¿liwego s¹siedztwa. W pobli¿u 
znajduj¹ siê zak³ady us³ugowe i produkcyjne oraz kopalnie Adres: D¹brówka Wielka (dzia³ka 583/1)
kruszywa.95-100 Zgierz

W³aœciciel: Gmina Zgierz
3. Infrastruktura techniczna.
Przez dzia³kê przebiegaj¹ linie energetyczne œredniego i 
wysokiego napiêcia. Wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 702 Charakterystyka terenu inwestycyjnego w miejscowoœci 
przebiegaj¹ linie telekomunikacyjne.D¹brówka Wielka, Gmina Zgierz.

4. Droga dojazdowa.1. Lokalizacja.
Nieruchomoœæ po³o¿ona bezpoœrednio przy drodze wojewódzkiej Nieruchomoœæ o pow. 150.407 m2 po³o¿ona jest w D¹brówce 
nr 702 Zgierz – Kutno, oko³o 2,7 km na po³udnie od wêz³a Wielkiej, Gmina Zgierz, przy drodze wojewódzkiej nr 702 Zgierz 
„Zgierz” na autostradzie A2.– Kutno.

Nieruchomoœæ nie jest zabudowana. Stanowi nieu¿ytkowan¹ ³¹kê.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomoœæ znajduje siê na terenie, dla którego 
plan ustala realizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej.
Gmina Zgierz jest jedynym w³aœcicielem nieruchomoœci.

2. Otoczenie.
Nieruchomoœæ jest otoczona gruntami rolnymi, w wiêkszoœci 



2. Otoczenie.Oferta 4 – Emilia
Nieruchomoœæ jest otoczona gruntami rolnymi, czêœciowo 
nieu¿ytkowanymi rolniczo oraz terenami z jednorodzinn¹ Adres: Emilia (dzia³ka 88/9)
zabudow¹ mieszkaniow¹. W pobli¿u znajduj¹ siê zak³ady 95-100 Zgierz
us³ugowe.W³aœciciel: Gmina Zgierz

3. Infrastruktura techniczna.
W pobli¿u dzia³ki przebiega linia energetyczna niskiego napiêcia Charakterystyka terenu inwestycyjnego w miejscowoœci Emilia, 
i linie telekomunikacyjne.Gmina Zgierz.

4. Droga dojazdowa.1. Lokalizacja.
Do nieruchomoœci prowadzi droga dojazdowa nieutwardzona, Nieruchomoœæ o pow. 36.684 m2 po³o¿ona jest w Emilii, Gmina 
po³¹czona z drog¹ asfaltow¹ (ul. Podgórn¹ w Emilii) i poprzez ni¹ Zgierz, w pobli¿u drogi krajowej nr 1 Cieszyn – Katowice – £ódŸ 
z drog¹ krajow¹ nr 1. Nieruchomoœæ po³o¿ona oko³o 2,0 km na – Toruñ – Gdañsk.
pó³noc od wêz³a „Emilia” na autostradzie A2.Nieruchomoœæ nie jest zabudowana. Obecnie zagospodarowana 

jako ³¹ka.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomoœæ znajduje siê na terenie, dla którego 
plan ustala realizacjê nowej zabudowy produkcyjnej, magazynów, 
sk³adów.
Gmina Zgierz jest jedynym w³aœcicielem nieruchomoœci.



2. Otoczenie.Oferta 5 – S³owik
Nieruchomoœæ jest otoczona gruntami rolnymi, czêœciowo 
nieu¿ytkowanymi rolniczo oraz terenami z jednorodzinn¹ Adres: S³owik (dzia³ka 146/3)
zabudow¹ mieszkaniow¹. W pobli¿u znajduj¹ siê zak³ady 95-100 Zgierz
us³ugowe.W³aœciciel: Gmina Zgierz

3. Infrastruktura techniczna.
W pobli¿u dzia³ki przebiega linia energetyczna niskiego napiêcia Charakterystyka terenu inwestycyjnego w miejscowoœci S³owik, 
i linie telekomunikacyjne.Gmina Zgierz.

4. Droga dojazdowa.1. Lokalizacja.
Do nieruchomoœci prowadzi droga dojazdowa nieutwardzona, Nieruchomoœæ o pow. 10.080 m2 po³o¿ona jest w S³owiku, Gmina 
po³¹czona z drog¹ krajow¹ nr 1. Nieruchomoœæ po³o¿ona oko³o Zgierz, w pobli¿u drogi krajowej nr 1 Cieszyn – Katowice – £ódŸ 
2,5 km na pó³noc od wêz³a „Emilia” na autostradzie A2– Toruñ – Gdañsk.

Nieruchomoœæ nie jest zabudowana. Stanowi nieu¿ytkowan¹ ³¹kê.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomoœæ znajduje siê na terenie, dla którego 
plan ustala realizacjê nowej zabudowy produkcyjnej, magazynów, 
sk³adów.
Gmina Zgierz jest jedynym w³aœcicielem nieruchomoœci.



2. Otoczenie.Oferta 6 – S³owik
Nieruchomoœæ jest otoczona gruntami rolnymi, nieu¿ytkowanymi 
rolniczo oraz terenami autostrady A2.Adres: S³owik (dzia³ka 212/2)

95-100 Zgierz
3. Infrastruktura techniczna.W³aœciciel: Gmina Zgierz
W pobli¿u dzia³ki przebiegaj¹ linie energetyczne œredniego (wraz 
z transformatorem) i wysokiego napiêcia.

Charakterystyka terenu inwestycyjnego w miejscowoœci S³owiku, 
4. Droga dojazdowa.Gmina Zgierz.
Do nieruchomoœci prowadzi droga dojazdowa nieutwardzona, 
po³¹czona z drog¹ krajow¹ nr 1. Nieruchomoœæ po³o¿ona oko³o 1. Lokalizacja.
1,0 km na pó³noc od wêz³a „Emilia” na autostradzie A2.Nieruchomoœæ o pow. 14.154 m2 po³o¿ona jest w S³owiku, Gmina 

Zgierz, w pobli¿u drogi krajowej nr 1 Cieszyn – Katowice – £ódŸ 
– Toruñ – Gdañsk. 
Nieruchomoœæ nie jest zabudowana. W wiêkszoœci poroœniêta 
m³odym lasem.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomoœæ znajduje siê na terenie, dla którego 
plan ustala realizacjê nowej zabudowy produkcyjnej, magazynów, 
sk³adów.
Gmina Zgierz jest jedynym w³aœcicielem nieruchomoœci.
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