


Tomaszów Mazowiecki to wyjątkowe i malownicze miejsce. Jego wa-
lory przyrodnicze zachwyciły już niejednego turystę. Nasze miasto 
założyła rodzina Ostrowskich, która wpisała się w historię regionu 
złotymi głoskami. Dziś mamy sytuację, w której Tomaszów Mazo-
wiecki może powrócić do lat świetności z początku swojego istnie-
nia. Wchodzimy na drogę zrównoważonego, ale szybkiego rozwoju. 
Miasto ma przed sobą ogromną szansę. Realizowanych jest szereg 
inwestycji zarówno infrastrukturalnych jak i społecznych. Tomaszów 
staje się miastem nowoczesnym, otwartym na nowe rozwiązania 
i technologie. W czasach, gdy ich rozwój jest bardzo szybki, brak dzia-
łań prowadzących w kierunku Smart City, poczyniłby nieodwracalne 
szkody. Dziś inwestujemy nie tylko w sport, młodzież, seniorów ale 
i w ekologiczne rozwiązania, dzięki którym mamy szansę stać się 
miastem samowystarczalnym energetycznie. Prowadzimy działania 
na rzecz poszerzenia terenów inwestycyjnych. Inwestujemy w geo-
termię, która daje ogromne możliwości. Silny ośrodek centralny to 
również silny region, a silny region otwiera wiele nowych możliwości. 
Nasze miasto położone jest w centralnej części Polski, dzięki temu jest 
świetnie skomunikowane z pozostałą częścią kraju. Każdy kto chce 
zainwestować w naszym regionie może liczyć na pomoc urzędników 
magistratu oraz moją. Będziemy pomagać w przejściu ewentualnych 
procedur, by nie były one uciążliwe i wszystko odbyło się w jak naj-
krótszym czasie. Gorąco zapraszam do Tomaszowa Mazowieckiego.

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego 

Tomaszów Mazowiecki is a unique and picturesque place. Its natural 
beauty captivated many tourists. Our town was founded by the Os-
trowscy family, famous for their history. Today, Tomaszów Mazowiecki 
can return to the glory. We are are developing rapidly, yet in a sus-
tainable way. The town has a bright future. Various infrastructure and 
social investments are being implemented. Tomaszów is becoming a 
modern town, open to new solutions and technologies. At a time of 
such rapid development, no action leading towards Smart City would 
be associated with irreparable damage. Today, we invest not only in 
sports, youth and seniors, but also in ecological solutions in order to 
become self-suffi  cient. We are carrying out activities to expand our 
investment areas. We invest in geothermal energy, which gives great 
opportunities. A strong central resort means a strong region, which 
opens many new opportunities. Our town is located in the central part 
of Poland, which is why it is well connected with the rest of the coun-
try. Each potential investor can count on the help of the magistrate’s 
offi  cials and mine. We will help with procedures to make the whole 
process quick and effi  cient. Come and visit Tomaszów Mazowiecki.

President of Tomaszów Mazowiecki
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Powiat Tomaszowski położony jest w centralnej Polsce, przez któ-
ry przebiegają ważne szlaki komunikacyjne co sprawia, ze jest 
to świetne miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Siedziba Powiatu Tomaszowskiego – Starostwo Powiatowe zloka-
lizowane jest w centrum miasta w nowoczesnym budynku, gdzie 
wykwalifikowana i kompetentna kadra pracowników administra-
cyjnych pomaga we wszelkich procedurach niezbędnych przy re-
alizowaniu inwestycji i codziennym załatwianiu spraw urzędowych. 
Rozwój powiatu tomaszowskiego to także zasługa szkolnictwa za-
wodowego, które jest na wysokim poziomie.
W dziedzinie szkolnictwa zawodowego współpracujemy z wielo-
ma przedsiębiorcami, aby jak najlepiej przygotować uczniów do 
pracy zawodowej. Obecnie Powiat Tomaszowski realizuje zadanie 
pt. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”, 
na które pozyskano dofi nansowanie ze środków Unii Europejskiej. 
Powiat tomaszowski znalazł się na pierwszym miejscu w woje-
wództwie łódzkim jako powiat powyżej 70 tys. mieszkańców, który 
pozyskał najwięcej środków z Unii Europejskiej, z wartością dofi nanso-
wania 126 817 689,16 zł. Dzięki tej inwestycji będziemy mogli kształcić 
specjalistów w wielu zawodach oraz odpowiadać na bieżące potrzeby 
rynku pracy. Dzięki położeniu, środowisku geografi cznemu, klimatowi, 
historii oraz kulturze ludowej Powiat Tomaszowski zapewnia aktywny 
odpoczynek po pracy. Lasy Nadpilickie, Spała, Inowłódz, Zalew Sule-
jowski przyciągają swoimi walorami przyrodniczymi i rekreacyjnymi. 
To najczęściej odwiedzane miejsca przez turystów w województwie 
łódzkim. Zachęcamy do odwiedzania i inwestowania.

Starosta Powiatu Tomaszowskiego

Tomaszów county is located in the central Poland and has important 
transport routes, which makes it a great place to conduct business. 
The Seat of Tomaszów county, the County Office, is located in a 
modern building the centre of the city, where skilled and com-
petent administrative staff assists in all procedures necessary 
for the implementation of investments and daily official affairs. 
The development of Tomaszów county is also to the credit of high 
level vocational education.
We cooperate with many entrepreneurs to prepare the students 
for professional work. Currently, Tomaszów county is implement-
ing the task “Modernization and adaptation of the Centre of Prac-
tical Training in the Secondary School no. 3 in Tomaszów Mazow-
iecki”, for which a grant has been obtained from the EU. Due to 
this investment, we will be able to educate professionals in many 
areas and respond to the current needs of the labour market. 
Thanks to its location, geographical environment, climate, history and 
folk culture, Tomaszów county provides active leisure. Lipice forests, 
Spała, Inowłódz, Sulejów Reservoir attract with their natural and rec-
reational qualities. This is the most visited place in Łódź province. 
Visit us and invest. 

Foreman of Tomaszów County
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Powiat tomaszowski
www.powiat-tomaszowski.pl

Powiat tomaszowski położony jest we wschod-
niej części województwa łódzkiego. Jest to powiat 
korzystnie zlokalizowany geograficznie, bardzo 
dobrze skomunikowany. Blisko położone są sto-
lica regionu- Łódź oraz stolica Polski-Warszawa. 

Powiat składa się z następujących gmin: gmina wiejska Tomaszów Ma-
zowiecki, Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, 
Rokiciny, Rzeczyca, Ujazd i Żelechlinek oraz miasto Tomaszów Ma-
zowiecki. Specjalizacja gospodarcza powiatu tomaszowskiego opiera 
się na sześciu podstawowych fi larach, którymi są: przemysł ceramicz-
no-budowlany, wydobywanie surowców skalnych, przemysł drzewny 
i meblarski oraz papierniczy, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł 
chemiczny oraz elektromaszynowy. Silny wizerunek gospodarczy 
opiera się głównie na dynamicznie rozwijającej się branży ceramicz-
no-budowlanej oraz na przetwórstwie rolno-spożywczym o poten-
cjale konsolidacji i budowy klastra. Uzupełnieniem głównego profi lu 
gospodarczego powiatu tomaszowskiego są: przemysł włókienniczy 
i odzieżowy, przemysł metalowy i budownictwo. Ważnym gospodar-
czym fi larem jest także turystyka. Powiat realizuje szereg inwestycji 
w celu poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy infrastruktury 
drogowej oraz infrastruktury społecznej. W 2018 roku powiat toma-
szowski otrzymał certyfi kat za największe pozyskanie środków z Unii 
Europejskiej w kategorii powiatów powyżej 70 tys. mieszkańców. 

Atuty Powiatu Tomaszowskiego: 
� umiejscowienie powiatu tomaszowskiego w pobliżu dróg o dużym 
znaczeniu krajowym oraz regionalnym; 
� bogactwo środowiska przyrodniczego będące podstawą do rozwoju 
turystyki oraz rekreacji; 
� walory krajobrazowe (doliny, lasy, zbiorniki wodne, rzeki); 
� złoża surowców naturalnych, które dają podstawy do rozwoju prze-
mysłu (ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramiczno-budowla-
nej oraz produkcji szkła); 
� około 20 terenów inwestycyjnych; 
� powstający kompleksowy system obsługi inwestora w ścisłej współ-
pracy pomiędzy j.s.t. powiatu, gmin powiatu oraz miasta Tomaszów 
Mazowiecki; 
� dobrze rozwinięte szkolnictwo dopasowane do potrzeb rynku pracy. 

Tomaszów
Mazowiecki

POWIERZCHNIA: 1 025 KM2

LICZBA LUDNOŚCI: 118 234
SURFACE AREA: 1 025 KM2

POPULATION: 118 234

Tomaszów county 
www.powiat-tomaszowski.pl

It is located in the eastern part of Łódź province. The 
county has a favourable geographical location and has 
great communication. Łódź and Warsaw are located 
near the county. 

The county consists of the following communes: rural commune To-
maszów Mazowiecki, Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, 
Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Ujazd and Żelechlinek and the town 
Tomaszów Mazowiecki. The economic specialization of Tomaszów 
county is based on six basic pillars: ceramics and construction indus-
try, extraction of raw materials, wood, furniture and paper industry, 
agricultural and food processing, chemical industry and electrome-
chanical industry. Strong economic image is mainly based on the 
dynamically developing ceramics and construction industry and ag-
ricultural and food processing industry with the potential of consoli-
dation and cluster construction. The economic profi le of the county 
is complemented by the textile and clothing industry, metal indus-
try and construction. Tourism is also an important economic pillar.
The county implements a number of investments in order to im-
prove the quality of life, road infrastructure and social infrastructure. 
In 2018, Tomaszów county received a certifi cate for the biggest ac-

quisition of EU funds in the category of counties with more than 70 
thousand residents. 

Advantages of Tomaszów county: 
� location near roads of major national and regional importance;
� rich natural environment which is the basis for the development 
of tourism and recreation; 
� scenic landscape (valleys, forests, water bodies, rivers); 
� natural deposits of raw materials that provide the basis for the 
development of the industry (with special emphasis on the ceramics 
and construction industry and glass production); 
� about 20 investment areas; 
� the developing comprehensive system of investor support in 
close cooperation with the local government units of the commune, 
county and the town Tomaszów Mazowiecki; 
� well-developed schooling tailored to the needs of the labour market. 

POWIAT TOMASZOWSKI
TOMASZÓW COUNTY
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Miasto Tomaszów Mazowiecki
www.tomaszow-maz.pl

Tomaszów Mazowiecki – stolica powiatu tomaszowskie-
go to miasto położone w samym sercu Polski na tere-
nie województwa łódzkiego. Jego powierzchnia wynosi 
4130 ha. Obecnie mieszka w nim ponad 60 tys. osób. 

Atrakcyjność turystyczną miasta wyznacza pięć przepływających przez 
nie rzek jak również bliskość Lasów Spalskich, oraz jednych z najcie-
kawszych zjawisk przyrody w Europie wywierzysk wapiennych pn.: Re-
zerwat „Niebieskie Źródła”. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje 
się Skansen Rzeki Pilicy, który ma na celu dokumentowanie i popula-
ryzowanie bogatego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego oraz 
kulturowego Pilicy i jej dopływów. Gratką dla turystów jest również 
Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Nagórzyckie” – pierwszy tego 
rodzaju obiekt w rejonie centralnej Polski. W bezpośrednim sąsiedz-
twie miasta leży Zalew Sulejowski. Zainteresowanie miastem wzbudza 
również pierwsza w Polsce Arena Lodowa. To obiekt przystosowany 
do organizowania zawodów sportowych łyżwiarstwa szybkiego rangi 
krajowej i międzynarodowej. Spełnia również wymogi związane z or-
ganizacją koncertów czy wystaw. W Tomaszowie wspierany jest rów-
nież sport amatorski. Każdy biegacz może skorzystać z bezpłatnych 
zajęć z Wandą Panfi l (maratonka, mistrzyni świata), która uczy jak po-
prawnie i efektywnie biegać. Nie brakuje też emocji związanych z in-

nymi dyscyplinami sportu, np. siatkówką (Lechia Tomaszów – I liga). 
Plac Kościuszki, centralny punkt miasta, zrewitalizowany przy wspar-
ciu funduszy europejskich to wizytówka nowego wizerunku Toma-
szowa Mazowieckiego. Stał się on miejscem integracji społecznej, 
turystyki, rekreacji i wypoczynku, spotkań i wydarzeń kulturalnych. 
Tomaszów posiada również bogatą ofertę kulturalną. Najbardziej 
znane imprezy to oczywiście Dni Tomaszowa, Piknik Organizacji Po-
zarządowych „Lokalni Niebanalni” czy Love Polish Jazz Festival, pod-
czas którego występują największe gwiazdy tego nurtu muzycznego.

POWIERZCHNIA: 41,30 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 60 724

SURFACE AREA: 41.30 KM²
POPULATION: 60 724

Tomaszów Mazowiecki Town
www.tomaszow-maz.pl

Tomaszów Mazowiecki – the capital of Tomaszów 
county is a town located in the heart of Poland, on 
the territory of Łódź province. Its surface area is 4130 
ha. Currently, it has more than 60 thousand residents.

The touristic attractiveness of the town is based on fi ve rivers through 
the town, the proximity of Spała forests and the only one limestone 
rising spring in Europe: “Blue Springs” Reserve. In the immediate vi-
cinity, there is the Museum of the River Pilica, whose goal is to docu-
ment and popularize the rich natural, cultural and historical heritage 
of the Pilica River and its tributaries. A treat for tourists is also the 
Underground Tourist Route “Nadgórzyckie Caves” - the fi rst such at-
traction in the central Poland. In the immediate vicinity of the town 
lies Sulejów Reservoir. Also the fi rst Polish Ice Arena raises interest 
in the town. This object is adapted to speed skating competitions in 
national and international level. It also meets the requirements as-
sociated with concerts or exhibitions. Tomaszów Mazowiecki also 
supports amateur sports. Each runner can take advantage of ff ree 
classes with Wanda Panfil (marathon runner, world champion), 

who teaches how to run properly and effi  ciently. There are alo oth-
er sport disciplines, e.g. volleyball (Lechia Tomaszów - 1st league). 
 Kościuszko Square, the central point of the town, revitalized with 
the support of EU funds, is a showcase of the new image of To-
maszów Mazowiecki. It has become the place of social integra-
tion, tourism, recreation and leisure, meetings and cultural events. 

Tomaszów 
Mazowiecki

POWIAT TOMASZOWSKI
TOMASZÓW COUNTY
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Gmina Tomaszów Mazowiecki
http://gminatomaszowmaz.pl

Gmina Tomaszów Mazowiecki  położona jest 
we wschodniej  części  województwa łódzkie-
go,  w  powiecie tomaszowskim. Jest  to dru-
ga pod względem ludności (10,3 tys.) i  pierw-
sza pod względem zajmowanej  powierzchni 
(ponad 150 km2) gmina powiatu tomaszowskiego.

Gmina odznacza się korzystną lokalizacją w  pobliżu więk-
szych ośrodków miejskich takich jak Tomaszów Mazowiec-
ki ,  Opoczno, Piotrków Trybunalski  czy aglomeracja łódz-
ka. Władze wykorzystują atrakcyjne położenie gminy przy 
trasie ekspresowej S8 (Warszawa-Wrocław). System transportowy 
gminy uzupełnia linia kolejowa relacji Tomaszów Mazowiecki – Skar-
żysko Kamienna. Odległość do najbliższego międzynarodowego 
portu lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta wynosi ok. 60 km.
Gmina rozwija się w sposób zrównoważony, godząc funkcję do-
brego miejsca do zamieszkania, tradycyjnej działalności rolni-
czej oraz atrakcyjnego ośrodka turystycznego i gospodarczego.
Dla inwestorów gmina oferuje atrakcyjne tereny inwestycyj-
ne o powierzchni ok. 14 ha w miejscowości Łazisko, zlokalizo-
wane przy trasie S8, dla których obecnie opracowywany jest 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tereny in-
westycyjne będą, w najbliższym czasie, wyposażone w  infra-
strukturę techniczną typu kanalizacja sanitarna oraz wodociąg. 
Na terenie gminy znajdują się największe w kraju i Europie zaso-
by piasków kwarcowych serii białogórskiej w Niecce Tomaszow-
skiej, dzięki którym funkcjonuje dobrze rozwinięty przemysł cera-
miczny i budowlany, a także rozwijają się usługi z nim powiązane.
Gmina stwarza sprzyjające warunki dla osiedlania się nowych miesz-
kańców, tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
równocześnie poprawiając jakość życia poprzez rozbudowę infrastruk-
tury technicznej i społecznej. Na terenie poszczególnych miejscowo-
ści mieszkańcy realizują swoje pasje sportowo-artystyczne, korzys-
tając z odpowiedniego zaplecza oraz infrastruktury czasu wolnego.
„GMINA WIELU MOŻLIWOŚCI”
Gmina dąży do przywrócenia w pełni funkcji rekreacyjnych i sporto-
wych Zalewu Sulejowskiego i rozwoju usług okołoturystycznych. Atrak-
cyjne położenie geografi czne, istniejący potencjał gospodarczy, ciągle 
rozwijająca się infrastruktura techniczna oraz dobre warunki do rozwo-
ju bazy turystycznej, tworzą przyjazny klimat do powstawania nowych 
inwestycji gospodarczych. Motto gminy: „GMINA WIELU MOŻLIWOŚCI”.

Tomaszów Mazowiecki commune
http://gminatomaszowmaz.pl

Tomaszów Mazowiecki commune is located in the 
eastern part of Łódzkie province, in Tomaszów dis-
trict. The commune is the second in terms of popula-
tion (10.3 thousand) and the fi rst in terms of surface 
area (over 150 km2) in Tomaszów district.

The commune has a favourable location near major urban cen-
tres, such as Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Piotrków Try-
bunalski or Łódź agglomeration. The authorities use the at-
tractive location of the commune along the expressway S8 
(Warsaw-Wrocław). The transport system also includes the railway 
line Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna. The nearest in-
ternational airport Władysław Reymont Łódź is approx. 60 km away.
The commune is developing in a sustainable way. combining residen-
tial approach, traditional agricultural activities and the touristic and 
economic attractiveness. The commune off ers attractive investment 
areas with a surface area of approx. 14 ha in Łazisko, located near the 
route S8, for which a local zoning plan is currently being developed. 
In the near future, investment areas will be equipped with techni-
cal infrastructure, including sewerage system and water supply. In 
the commune, there are the largest quartz sand reserves (Białogóra 
series in Tomaszów basin) in Poland and in Europe, thanks to which 

there is a well-developed ceramic industry and construction, as well 
as related services. The commune creates favourable conditions for 
new residents, creating local zoning plans and improving the quality 
of life through the development of technical and social infrastructure. 
In individual villages, the residents pursue their sports and art pas-
sions by using leisure facilities and infrastructure.
“THE COMMUNE OF POSSIBILITIES”
The commune seeks to restore the full recreational and sporting 
functionalities of Sulejów Lake and to develop related services. At-
tractive geographic location, economic potential, growing techni-
cal infrastructure and good conditions for the development of 
tourism form a friendly climate for new business investments. 
The motto of the commune: “THE COMMUNE OF POSSIBILITIES”.

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Tomaszów
Mazowiecki

POWIERZCHNIA: 151,3 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 10 372

SURFACE AREA: 151.3 KM²
POPULATION: 10 372

POWIAT TOMASZOWSKI
TOMASZÓW COUNTY
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Gmina Będków
http://gmina.bedkow.com.pl/

Gmina Będków to obszar stanowiący powierzchnię 
5788 ha, czyli około 5,6 % powierzchni powiatu. Na 
terenie gminy mieszka 3 430 osób. W skład gminy 
wchodzi 19 wsi sołeckich: Będków, Brzustów, Cenia-
wy, Drzazgowa Wola, Ewcin, Gutków, Kalinów, Łak-
narz, Magdalenka, Nowiny, Prażki, Remiszewice, Roso-
cha, Rudnik, Rzeczków, Sługocice, Teodorów, Wykno, 
Zacharz. 

Gmina znajduje się w obszarze korzystnego połączenia komunikacyjne-
go. Zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od: Piotrkowa Trybunal-
skiego (24 km), Tomaszowa Mazowieckiego (22 km), Łodzi (41 km) czy 
Warszawy (136 km). Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka 
Koluszki - Piotrków Trybunalski. Znajduje się tu również magistrala 
kolejowa Częstochowa - Piotrków Trybunalski - Koluszki - Warszawa.
Większość obszaru gminy należy do zlewni rzeki Wolbórki i jej dopły-
wów: Miazgi i Łaznowianki. Północnowschodnia część gminy położona 
jest w dorzeczu Czarnej. Gmina Będków jest gminą typowo rolniczą; 
aż 84,14 % powierzchni zajmują użytki rolne (4870 ha), lasy stanowią 
7,8 % obszaru gminy, czyli 451 ha. Produkcja rolnicza prowadzona jest 
przede wszystkim w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których 
średnia pow. wynosi 6,8 ha. Walory krajobrazowe i czyste środowi-
sko naturalne sprzyjają także rozwojowi agroturystyki i osadnictwu 
letniskowemu głównie w m. Gutków, Drzazgowa Wola i Łaknarz. 

Gmina Będków, to obszar charakteryzujący się występowaniem war-
tościowych elementów środowiska kulturowego, które w połączeniu 
z walorami środowiska naturalnego - położenie w dolinie rzeki Wol-
bórki, na nieco pofalowanym terenie, z licznymi otwartymi terenami 
zielonymi kompleksami lasów - tworzą zespoły architektoniczno-krajo-
brazowe. Walory te stanowią w dużej mierze o atrakcyjności turystycz-
nej gminy. W Gminie występują obszary i obiekty chronione - Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Kuluszkowsko-Lubochniański” oraz Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Doliny Wolbórki”, które są elementami sys-
temu obszarów chronionych województwa łódzkiego, a także pomniki 
przyrody ożywionej i parki - w Remiszewicach (XX w .), Rudniku (XVIII-
-XIX w .), Drzazgowej Woli (XIX w .) i Będkowie (XX w .) - wpisane do 
rejestru zabytków. Znajdują się tam skupiska starych drzew np. lipa 
drobnolistna, kasztanowiec biały, klon zwyczajny. W Gminie występują 
obszary i obiekty chronione - Obszar Chronionego Krajobrazu „Kulusz-
kowsko-Lubochniański” oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Doli-
ny Wolbórki”, które są elementami systemu obszarów chronionych 
województwa łódzkiego, a także pomniki przyrody ożywionej i parki 
- w Remiszewicach (XX w .), Rudniku (XVIII-XIX w .), Drzazgowej Woli 
(XIX w .) i Będkowie (XX w .) - wpisane do rejestru zabytków. Znajdują 
się tam skupiska starych drzew np. lipa drobnolistna, kasztanowiec 
biały, klon zwyczajny. 

Będków commune
http://gmina.bedkow.com.pl/

Będków commune is an area with the surface area 
of 5788 hectares, or about 5.6% of the surface area 
of the county. 3 430 people live in the commune. The 
commune consists of 19 villages: Będków, Brzustów, 
Ceniawy, Drzazgowa Wola, Ewcin, Gutków, Kalinów, 
Łaknarz, Magdalenka, Nowiny, Prażki, Remiszewice, 
Rosocha, Rudnik, Rzeczków, Sługocice, Teodorów, 
Wykno, Zacharz. 

The commune is characterized by convenient communication.
It is located not far from: Piotrków Trybunalski (24 km), To-
maszów Mazowiecki (22 km), Łódź (22 km) or Warsaw (136 
km). The regional road Koluszki - Piotrków Trybunalski runs 
through the commune. There is also the railway main line 
Częstochowa - Piotrków Trybunalski -  Koluszki -  Warsaw.
Most of the commune belongs to the basin of Wolbórka and its 
tributaries: Miazga and Łaznowianka. The northern-east part of 
the commune is located in the basin of Czarna river. Będków com-
mune is a typical farming commune; up to 84.14% are agricultural 
land (4870 ha), while forests are 7.8%, which is 451 ha. Agricul-
tural production is carried out primarily by individual farms, with 
the average surface area of 6.8 ha. Landscapes and clean envi-
ronment are conductive to the development of agrotourism and 
holiday homes, mainly in Gutków, Drzazgowa Wola and Łaknarz. 

Będków commune is characterized by the presence of valuable 
cultural elements, which, in combination with the advantages of 
the natural environment - location in the valley of Wolbórka river, 
on a slightly uneven terrain, with numerous open green areas and 
forests - form architectural and landscape combinations. These ad-
vantages translate into the touristic attractiveness of the commune.
In the commune, there are protected areas and objects - Protect-
ed Landscape Area “Kuluszkowsko-Lubochniański” and Protected 
Landscape area “Valley of Wolbórka”, which are the elements of the 
system of protected areas in Łódzkie province, as well as natural 
monuments and parks - in Remiszowice (20th century), Rudnik (18th-
19th century), Drzazgowa Wola (19th century) and Będkowo (20th 
century) - entered in the register of monuments. There are clusters 
of old trees, e.g. littleleaf linden, conker tree and Norway maple.

Tomaszów
Mazowiecki

POWIERZCHNIA: 57,88 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 3 430

SURFACE AREA: 57.88 KM²
POPULATION: 3 430 
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Gmina Budziszewice
http://www.budziszewice.com.pl

Gmina Budziszewice leży w północno – zachodniej 
części powiatu tomaszowskiego. Gmina zlokalizowana 
jest w odległości 34 km od Piotrkowa Trybunalskie-
go, 18 km od Tomaszowa Mazowieckiego i 39 km od 
Łodzi. Odległość gminy do Warszawy wynosi 110 km. 

Gmina posiada korzystne położenie komunikacyjne. Przez teren gminy 
przechodzi droga wojewódzka Nr 715 relacji Brzeziny-Koluszki-Ujazd.
Gmina Budziszewice z trzech stron otoczona jest dużymi komplek-
sami leśnymi. W przeważającej mierze są to lasy iglaste, co ma 
wpływ na tworzenie się specyfi cznego mikroklimatu. Dzięki takiemu 
położeniu obszar gminy jest mniej narażony na zanieczyszczenia.
W miejscowości Węgrzynowice, w parku otaczającym dworek, w któ-
rym niegdyś żył i tworzył J.Ch.Pasek znajdują się 4 pomniki przyrody 
– dęby szypułkowe. Przez teren gminy przebiega granica Piliczańsko-
-Radomszczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten 
obejmuje południowo-wschodni kraniec gminy tj. okolice miejscowo-
ści Agnopol.Teren gminy jest terenem równinnym. Przeważają małe 
i średnie gospodarstwa rolne. Jest to układ, który sprzyja prowadzeniu 
gospodarki mało inwazyjnej dla środowiska.

Na terenie gminy Budziszewice znajdują się następujące zabytki ujęte 
w rejestrze zabytków:
• dwór drewniany – położony przy drodze gminnej w miejsco-

wości Węgrzynowice, wybudowany z drewna modrzewiowego 
w połowie XVIII wieku, łączony z rodem Jana Chryzostoma Paska. 

• park – otaczający w/w dwór, w którym znajdują się cztery dęby 
szypułkowe o obwodach pni 334, 276, 360 i 660 cm, stanowiące 
pomniki przyrody.

• zabytkowy Kościół, usytuowany przy ul. J. Ch. Paska 83 w Budzi-
szewicach. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Budziszewi-
cach zbudowany został w latach 1907-1909 w stylu neogotyckim.

Budziszewice commune
http://www.budziszewice.com.pl 

Budziszewice commune is located in the north-west-
ern part of the Tomaszów county. The commune is 
located 34 km from Piotrków Trybunalski, 18 km from 
Tomaszów Mazowiecki and 39 km from Łódź. The 
commune is 110 km from Warsaw.

It has a convenient communication. The regional road no. 715 Brzez-
iny-Koluszki-Ujazd runs through the commune. Budziszewice com-
mune is surrounded by large forest complexes on three sides. There 
are mainly the coniferous forests, which translates into the forma-
tion of a specifi c microclimate. Thanks to its location, the commune is 
less vulnerable to contamination. At the park surrounding the manor 
house of the late J.Ch.Pasek, in the village of Węgrzynowice, there 
are 4 natural monuments - common oaks. The border of Pilczański-
Radomszczański Protected Landscape Area runs through the com-
mune. This area is mainly the south-east end of the commune, i .e. 
around Agnopol. The terrain of the commune is fl at. It mainly consists 
of small and medium-sized farms. This favours the economy that is 
less invasive to the environment.

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Budziszewice

POWIERZCHNIA: 30 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 2 236

SURFACE AREA: 30 KM²
POPULATION: 2 236

The following monuments entered into the register are located 
in the commune:
• wooden manor – located near the local road, in Węgrzynowice, 

made of larch wood in the middle of the 18th century, associated 
with the family of Jan Chryzostom Pasek. 

• park – surrounding the above-mentioned manor, which has four 
common oaks with trunk circumferences 334, 276, 360 and 660 
cm, which are natural monuments.

• historic church, located at J. Ch. Paska 83 in Budziszewice. The 
church of Transfi guration in Budziszewice was built in the years 
1907 - 1909 in neo-Gothic style.
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Gmina Czerniewice
http://czerniewice.pl

Położona malowniczo Gmina Czerniewice (położe-
nie wśród lasów sosnowych) ze swoją infrastruk-
turą oraz terenami inwestycyjnymi zachęca do in-
westycji gospodarczych, szczególnie wzdłuż trasy 
popularnie nazywaną trasą Warszawa – Wrocław S8.

Dodatkowym atutem jest położenie w bezpośredniej bliskości 
większych i mniejszych aglomeracji miejskich (Warszawa, Łódź, 
Częstochowa, Piotrków Tryb, Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazo-
wiecka). Gmina Czerniewice nie posiada własnych terenów, które 
mogłaby wydzierżawić lub sprzedać. Posiada natomiast miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice z 2004 r., 
oraz liczne zmiany planu, w których duża część powierzchni gminy 
przeznaczona jest pod działalność produkcyjno-usługową (tere-
ny prywatne z możliwością wykupu od indywidualnych rolników). 
Są to tereny przy drodze krajowej Nr 8. W chwili obecnej istnieje 
możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej jak również sieci 
wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Obecnie prowadzone są rozmo-
wy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o .o . oddział w Warszawie 

w celu wykonania nitki gazociągu. Gmina Czerniewice znajduje się 
poza strefami oddziaływania na obszary chronione „Natura 2000”.
Największa powierzchnia pod tereny usługowo-produkcyjne znajdu-
je się w miejscowości Podkonice Duże. W planie zagospodarowania 
przestrzennego tereny inwestycyjne znajdują się również w miejsco-
wości Lipie, Wólka Jagielczyńska, Czerniewice i Studzianki. Na terenach 
inwestycyjnych w miejscowości Podkonice Duże swoją inwestycję 
zrealizowała Firma GOLPASZ Spółka Akcyjna z siedzibą w miejsco-
wości Golub Dobrzyń woj. kujawsko – pomorskie, która wykupiła 
teren od prywatnych właścicieli. Gmina Czerniewice jest przyjazna 
dla nowych inwestorów, dlatego zapraszamy do współpracy oraz 
oferujemy pomoc przy ustaleniu konkretnej lokalizacji inwestycji. 

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Czerniewice

POWIERZCHNIA: 127,7 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 5 113

SURFACE AREA: 127.7 KM²
POPULATION: 5 113 

Czerniewice commune
http://czerniewice.pl

Picturesquely located Czerniewice commune (among 
pine forests), with its infrastructure and investment 
areas, encourages economic investments, espe-
cially along the route called Warsaw - Wrocław S8. 

An additional advantege is the immediate vicinity of small and 
large urban agglomerations (Warsaw, Łódź, Częstochowa, Pi-
otrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Rawa Mazowiecka).
Czerniewice commune does not have its own land for sale or lease. 
However, it has a local zoning plan from 2004 with further chang-
es, in which a large part of the commune is intended for produc-
tion and service activities (private lands possible to buy-back from 
individual farmers). These are the terrains by the national road 
no. 8. At the moment, it is possible to establish connection to the 
electricity grid, water supply and sewage system. Currently, talks 
are carried out with Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o .o ., War-
saw branch, about the construction of a gas pipeline. Czernie-
wice commune is located outside “Nature 2000” protected areas.

The largest area for service and production is located in Pod-
konice Duże. In the zoning plan, investment areas are also located 
in Lipie, Wólka Jagielczyńska, Czerniewice and Studzianki. In the in-
vestment areas in Podkonice, GOLPASZ Spólka Akcyjna, ased in 
Golub Dobrzyń, Kujawsko-Pomorskie voivodship, realized its invest-
ment and bought the land from private owners. Czerniewice com-
mune is friendly for new investors, therefore we invite you to co-
operate and offer help with finding specific investment locations. 
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Gmina Inowłódz
http://www.inowlodz.pl/

Gmina Inowłódz położona jest w województwie łódz-
kim, w południowo-wschodniej części powiatu toma-
szowskiego. Jest jedną z najstarszych gmin tego regionu. 

Powierzchnia gminy wynosi 98 km2 i   obejmuje swym za-
s ięg iem 10 so łectw (ale jednocześnie 11 miejscowości) .
Centralne usytuowanie w  kraju oraz bliskość ośrodków miej-
skich takich jak: Opoczno (18 km), Tomaszów Mazowiec-
ki (20 km), Rawa Mazowiecka (30 km), Łódź (67 km) i  Warsza-
wa (107 km) decydują o  bardzo dobrej dostępności gminy.
Gmina Inowłódz usytuowana jest po obu stronach Pilicy, na terenie dawnej 
Puszczy Pilickiej. Ciekawa rzeźba terenu w połączeniu z bogatymi zaso-
bami leśnymi decyduje o dużej atrakcyjności turystycznej gminy. Lasy 
zajmują ponad połowę obszaru gminy stanowiąc dominujący element 
krajobrazu. Lasy Spalskie wraz z pozostałością Puszczy Pilickiej są jed-
nym z największych kompleksów leśnych w środkowej Polsce. Wysoka 
wartość walorów przyrodniczych i potrzeba ich zachowania była mo-
tywacją do utworzenia na tym terenie Spalskiego Parku Krajobrazo-
wego, który swoją ochroną objął ponad połowę powierzchni gminy. 
Najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia tereny, będące siedli-
skami wielu gatunków roślin i zwierząt, chronione są w rezerwatach.
Bogata, sięgająca średniowiecza historia regionu, zaowocowała 
cennymi zabytkami kultury materialnej. Zwiedzając gminę warto 

zobaczyć Kościół św. Idziego w Inowłodzu, zrekonstruowany za-
mek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, Kościół p.w. św. Michała 
Archanioła w Inowłodzu, Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Ko-
rony Polski w Spale, Synagogę w Inowłodzu, posąg żubra, grotę 
św. Huberta w Spale, Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników 
i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta, cmentarz wojenny w Ino-
włodzu, Trasę Turystyczną Bunkier w Konewce i wiele innych.
Gmina Inowłódz może poszczycić się bogatą bazą turystyczno – 
wypoczynkową. Tworzą ją hotele, pensjonaty oraz inne obiekty 
noclegowe o zróżnicowanym standardzie. Posiadają one boga-
te zaplecze sportowe, rekreacyjne i gastronomiczne. Większość 
obiektów przystosowana jest do obsługi szkoleń, konferencji, spo-
tkań integracyjnych i rodzinnych. Turyści indywidualni szukający 
ciszy i spokoju mogą wypocząć w funkcjonujących na terenie gmi-
ny gospodarstwach agroturystycznych i kwaterach prywatnych.
Dla osób preferujących aktywny wypoczynek, poza istniejącymi 
szlakami turystycznymi, powstał ciąg pieszo – rowerowy na od-
cinku Tomaszów Maz. – Inowłódz. Prężnie rozwija się przemysł 
kajakarski. Niewątpliwą atrakcją gminy jest OPO COS w Spale. 
Ośrodek jest miejscem treningów kadry narodowej i olimpij-
skiej. Odbywają się tu prestiżowe imprezy sportowe, również 
o randze międzynarodowej. Posiada nowoczesną bazę sporto-
wą, świadczy usługi z zakresu odnowy biologicznej i rehabilitacji.

Inowłódz commune
http://www.inowlodz.pl/

Inowłódź commune is located in Łódź province, in the 
south-eastern part of Tomaszów county. It is one of the 
oldest communes of the region. 

The surface area of the commune is 92 km2 and includes 10 villages 
(and 11 towns at the same time). Its central location and the proximity 
of urban centres, such as: Opoczno (18 km), Tomaszów Mazowiecki 
(20 km), Rawa Mazowiecka (30 km), Łódź (67 km) and Warsaw (107 
km), decide about very good accessibility of the commune. Inowłódz 
commune is located on both sides of the Pilica, in the former Pilica 
Forest. An interesting terrain combined with rich forest resources 
translate into the touristic attractiveness of the commune. Forests 
occupy more than half of the commune area, being the dominant 
landscape element. Spała forests along with the remnants of Pilica 
Forest are one of the biggest forest complexes in Central Poland. High 
value of natural assets and the need for their preservation led to the 
creation of the Natural Landscape Park of Spała, whose protection 
covers more than half of the commune. The most valuable natural 
areas, habitats of many species of plants and animals, are protected 
in reserves. Rich history of the region, which goes back to the Middle 
Ages, resulted in valuable monuments of material culture. When visit-
ing the commune, it is worth to see the St. Giles church in Inowłódz, 
reconstructed castle of Casimir the Great in Inowłódz, St. Michael 
the Archangel church, Our Lady Queen of the Polish Crown church, 
synagogue in Inowłódz, bison statue, St. Hubertus cave, Adam Loret 

Tomaszów
Mazowiecki

POWIERZCHNIA: 98 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 3 852

SURFACE AREA: 98 KM²
POPULATION: 3 852

House of Strugglle and Martyrdom of Polish Foresters, war ceme-
tery in Inowłódz, Tourist Route Bunker in Konewka, and many more.
Inowłódz commune has a rich tourist and leisure base. Its consists 
of hotels, guest houses and other accommodation sites of diff erent 
standards. They have a wide range of sports, leisure and dining fa-
cilities. Most is adapted to support trainings, conferences, integra-
tion and family meetings. Tourists looking for peace and tranquilli-
ty can relax in agritourism farms and private accommodation sites.
For those who prefer active leisure, in addition to the existing hi-
king trails, there is a hiking and bike trail Tomaszów Mazowiecki - 
Inowłódz. The canoeing industry is developing rapidly. OPO COS in 
Spała is, without a doubt, an attraction. This resorts is a place of tra-
ining of the national team and the Olympic team. It hosts prestigio-
us sporting events, including international. Is has a modern sports 
base, provides services in the field of wellness and rehabilitation.
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Gmina Lubochnia
https://www.lubochnia.pl/

Gmina Lubochnia to gmina wiejska położona w cen-
tralnej części powiatu tomaszowskiego, znajdująca się 
we wschodniej części województwa łódzkiego. Istot-
nym czynnikiem, który pozytywnie wpływa na rozwój 
gminy jest bliskość ośrodków miejskich: Tomaszowa 
Mazowieckiego – 11 km; Rawy Mazowieckiej – 28 km; 
Piotrkowa Trybunalskiego – 36 km; Łodzi – 54 km; 
Warszawy 101 km. 

Teren gminy przecina droga ekspresowa S8 Warszawa - Wrocław. Na 
terenie gminy zlokalizowane są 3 węzły komunikacyjne: Lubochnia, 
Jakubów i Tomaszów-Północ. Obszar gminy jest stosunkowo rozległy 
– wynosi 131,6 km2, co stanowi 12,82% ogólnej powierzchni powiatu 
tomaszowskiego oraz 0,72% powierzchni województwa łódzkiego. 
Gmina Lubochnia jest drugą pod względem powierzchni w powiecie 
tomaszowskim. W skład gminy wchodzą tereny: rolne – 4985 ha (38% 
powierzchni ogólnej); lasy i grunty leśne - 7219 ha (54,8%); pozostałe 
tereny – 951 ha, (7,2%). Na terenie gminy znajduje się 29 jednostek 
osadniczych, w tym 20 sołectw oraz jednostka pomocnicza Osiedle 
Nowy Glinnik. Na terenie gminy znajduje się również Jednostka Woj-
skowa w Nowym Glinniku. Gmina Lubochnia posiada tereny inwe-
stycyjne zlokalizowane przy drodze ekspresowej S8 w miejscowości 
Lubochnia Dworska i Emilianów oraz przy drogach powiatowych w Lu-
bochni i w Glinniku. Lokalizacja przy tak ważnych drogach o znacze-

niu krajowym i regionalnym to niepowtarzalny atut gminy Lubochnia, 
który umożliwia szybkie i bezpośrednie skomunikowanie z ważnymi 
ośrodkami kraju. Gmina Lubochnia posiada na swoim terenie nie-
liczne, ale jakże piękne zabytki. W Dąbrowie znajduje się malownicza 
drożniczówka z początku XX wieku. W Małczu jest XIX – wieczny dwór 
i park. Piękną wizytówką Lubochni jest neobarokowy kościół para-
fi alny, który został wzniesiony przez społeczeństwo w latach 1914-
1920.W gminie Lubochnia działa Biblioteka Publiczna i Gminne Cen-
trum Kultury, w którym funkcjonuje m.in.: Młodzieżowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Lubochnianie”, Teatr Młodych im. W. Bogusławskiego. Dumę 
gminy stanowią prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich, które 
biorą udział w licznych imprezach na szczeblu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim a także ogólnopolskim.Gmina Lubochnia słynie z ręcz-
nie wyrabianego masła. Corocznie organizowany jest Lubocheński 
Festiwal Masła, podczas którego odbywa się konkurs ubijania masła 
organizowany z udziałem KGW z całego powiatu tomaszowskiego. 

Lubochnia commune
https://www.lubochnia.pl/

Lubochnia commune is a rural commune located in 
the central part of Tomaszów county, in the eastern 
part of Łódź province. An important factor that con-
tributes to the development of the commune is the 
proximity of urban centres: Tomaszów Mazowiecki 
– 11 km; Rawa Mazowiecka – 28 km; Piotrkowa Try-
bunalskiego – 36 km; Łodzi – 54 km; Warsaw 101 km.

Expressway S8 Warsaw - Wrocław runs through the commune. In the 
commune, there are 3 communication hubs: Lubochnia, Jakubów and 
Tomaszów-Północ. The commune is relatively expansive - the surface 
area is 131.6 km2, which is 12% of Tomaszów district 0.72% of Łódź 
province. Lubochnia commune is the second in terms of surface area 
after Tomaszów district. The commune consists of: agricultural areas 
- 4985 ha (38% of the total surface area); forests and woodlands - 
7219 ha (54.8%); other areas - 951 ha (7.2%). In the commune, there 
are 29 settlement units, including 20 villages and minor unit Osiedle 
Nowy Glinnik. There is also a Military Unit in Nowy Glinnik. Luboch-
nia commune has investment areas located along the expressway S8 
in Lubochnia Dworska and Emilianów, as well as along county roads 
in Lubochnia and Glinnik. The proximity of such important roads of 
national and regional importance is a unique asset of Lubochnia com-
mune, which allows fast and direct access to important national cen-
tres. Lubochnia commune has a few, but very beautiful monuments. 

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Lubochnia

POWIERZCHNIA: 131,6 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 7 600

SURFACE AREA: 131.6 KM²
POPULATION: 7 600 

In Dąbrowa, there is a picturesque rail shed from the beginning of 
the 20th century. In Małcz, there is a manor with a park from the 19th 
century. A beautiful showcase of Lubochnia is a neo-Baroque parish 
church built by the community in the years 1914-1920.
In Lubochnia commune, there is the Local Cultural Centre and Pub-
lic Library, in which there are: Youth Song and Dance Ensemble 
“Lubochnianie”, W . Bogusławski Theatre of the Young. The pride of 
the commune are Farmers’ Wives’ Associations that participate in nu-
merous events at the commune, district, regional and national levels.
Lubochnia commune is famous for its hand-made butter. Each 
year, there is the Lubochnia Butter Festival, during which there 
is a butter churning contest organized with the participation of 
Farmers’ Wives’ Associations from the entire Tomaszów county. 
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Gmina Rokiciny
http://www.rokiciny.net

Gmina Rokiciny to atrakcyjne miejsce łączące tradycje 
i kulturę wsi z wymaganiami jakie stawia współcze-
sność. Rokiciny to przyjazna, otwarta i dynamicznie 
rozwijająca się gmina rolnicza w woj. łódzkim znaj-
dująca się na granicy łączącej powiat tomaszowski 
z łódzkim-wschodnim. Położona jest w doskonałym 
miejscu komunikacyjnym na szlaku kolejowym Często-
chowa – Koluszki. 

W jej centrum krzyżują się także dwie drogi wojewódzkie nr 713 relacji 
Łódź - Opoczno oraz nr 716 relacji Piotrków-Trybunalski - Koluszki.
Bliskie położenie aglomeracji łódzkiej oraz ośrodków przemysłowych 
takich jak Tomaszów Maz. 24 km i Piotrków Tryb. 31 km sprawia, że 
jest to także obszar atrakcyjny dla inwestorów oraz osób szukających 
miejsca na stałe osiedlenie się. Świadczy o tym wzrost liczby miesz-
kańców na przestrzeni ostatnich lat. 
Gmina ma charakter typowo rolniczy. Na obszarze gminy wystę-
pują dobrej jakości gleby III klasy bonitacyjnej, co sprzyja pro-
wadzeniu działalności rolniczej. Główne kierunki gospodarki rol-
nej to uprawa zbóż, pszenżyta, ziemniaków i roślin pastewnych 
oraz hodowla bydła mlecznego i  trzody chlewnej. Na terenie 
gminy zarejestrowanych jest 345 przedsiębiorstw, z których naj-
większe działają w branży przetwórstwa rolno-spożywczego.
Gmina jest otwarta na nowych inwestorów mimo, że nie posiada wła-

snych terenów inwestycyjnych. Już w najbliższym czasie planowane 
jest utworzenie terenów inwestycyjnych przy drodze wojewódzkiej 
Nr 713 w miejscowości Łaznowska Wola. Pozwoli to przyciągnąć 
nowych przedsiębiorców i stworzyć możliwość rozwoju poten-
cjału gospodarczego na naszym obszarze. Prospołeczna polityka 
władz gminy inwestujących w rozbudowę infrastruktury technicznej 
i społecznej, a także inwestycja w edukację stwarza coraz lepsze 
warunki zamieszkania i podnosi jakość życia mieszkańców, jak rów-
nież zwiększa atrakcyjność gminy dla przedsiębiorców, których liczba 
z roku na rok sukcesywnie wzrasta. Zaletą gminy są również malow-
nicze krajobrazy i piękne lasy z perełką jaką jest rezerwat jodłowy 
“Łaznów”, a także urokliwe przydrożne kapliczki. Wszyscy szukający 
spokoju i ciszy mogą spędzić swój wolny czas na długich spacerach 
czy przejażdżkach konnych w pięknych rokicińskich plenerach. Mogą 
także podążyć śladami reżysera J.J. Kolskiego i wyruszyć tropem krę-
conych tu fi lmów takich jak “Historia kina w Popielawach”, “Pogrzeb 
kartofla” czy “Zabić bobra”. Amatorzy kultury natomiast znajdą tu 
ślady lat minionych w postaci zabytkowego zajazdu poczty konnej 
z 1848 r., gdzie obecnie mieści się Gminny Ośrodek Kultury, dworca 
kolei warszawsko - wiedeńskiej z II połowy XIX w., czy drewnianego 
kościółka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, wzniesionego 
w latach 1755-56.

Rokiciny commune
http://www.rokiciny.net

Rokiciny commune is an attractive location that com-
bines rural tradition and culture with the require-
ments posed by modernity. Rokiciny is a friendly, 
open and dynamically developing rural commune 
in Łódź province, located on the border between To-
maszów county and Łódź East county. It has a favour-
able location, on the railway line Częstochowa - Koluszki. 

In its centre, two provincial roads intersect: no. 713 Łódź - Opocz-
no and no. 716 Piotrków Trybunalski - Koluszki. Close proximity of 
the Łódź agglomeration and industrial centres, such as Tomaszów 
Mazowiecki (24 km) and Piotrków Trybunalski (31 km), makes is an 
attractive area for investors and people looking for a place of per-
manent residence. This is evidenced by an increase in the number 
of residents over the last few years. The commune is agricultural. In 
the commune, there is good quality soil, 3rd valuation class, which fa-
vours the agricultural industry. The main directions of the agricultural 
economy are the cultivation of cereal crops, triticale, potatoes, fodder 
plants, breeding of dairy cattle and swine. In the commune, there are 
345 registered enterprises, the largest of which operate within the ag-
ricultural and food processing fi eld. The commune is open to new in-
vestors, even though it does not have its own investment areas. In the 
near future, it planned to create investment areas along the provincial 
road no. 713, in Łaznowska Wola. This will attract new businesses 
and create the possibility of development of the economic potential.

Tomaszów
Mazowiecki

POWIERZCHNIA: 90,5 KM2

LICZBA LUDNOŚCI: 6 073

SURFACE AREA: 90.5 KM2

SURFACE AREA: 6 073 

Pro-social politics of the authorities investing in the expan-
sion of the technical and social infrastructure, as well as invest-
ment in education, create better conditions for residency, raise 
the quality of life and increase the attractiveness of the com-
mune for investors, whose number is increasing gradually.
The commune has beautiful landscapes and forests, with a fir re-
serve “Łaznów”, as well as charming roadside shrines. All those 
looking for peace and tranquillity can spend their free time on 
long walks or horseback rides in the beautiful Rokicin landscapes. 
They can also follow the footsteps of director J.J. Kolski and check 
out the places of movies such “History of Cinema in Popielawy”, 
“Potato funeral” or “To Kill a Beaver”. Culture lovers will fi nd traces 
of the past in the historic pony express offi  ce from 1848, that cur-
rently houses the Commune Culture Centre, the train station War-
saw-Vienna from the second half of the 19th century, or the Our 
Lady of the Rosary church in Łaznów, built in the years 1755-56.
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Gmina Rzeczyca
http://rzeczyca.pl

Rzeczyca jest jedną z 10 gmin powiatu tomaszowskie-
go, położoną we wschodniej części województwa łódz-
kiego i zajmuje powierzchnię 10 829 ha. Gmina ma 
dobre położenie geografi czne - do dwóch metropolii: 
Łodzi i Warszawy odległość wynosi mniej niż 100 km.
 
Daje to szanse zarówno na zbyt produkcji rolnej jak i zabudo-
wanie oferty turystycznej dla mieszkańców tych dużych miast. 
Bliskość dróg S8 i A2 zwiększa tą możliwość. Atutem gminy jest 
bliskie usytuowanie trasy ekspresowej Warszawa-Katowice.
Rzeczyca to gmina wiejska i rolnicza z tradycjami, otwarta na zmiany 
i wyzwania. Czyste środowisko, piękne krajobrazy pozwalają rozwi-
jać ekorolnictwo i turystykę oraz na kultywowanie tradycji i kultury. 
Największy potencjał turystyczny gminy wiąże się z przepływa-
jącą przez jej teren rzeką Pilicą. Tereny gminy wchodzą w skład 
szerszej przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej regionu, którą 
jest Obszar Turystyczny Doliny Rzeki Pilicy. W granicach gmi-
ny Rzeczyca znajdują się także zabytki m. in. Kościół p.w. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej,  Kapliczka w  Grotowicach oraz 

dworki z drugiej połowy XIX wieku w Bartoszówce i na Glinie.
Wybudowana infrastruktura komunikacyjna zapewnia poruszanie 
się po gminie poprzez gminną sieć dróg asfaltowych, chodników 
i ścieżek rowerowych. Teren gminy jest zwodociągowany w nie-
malże 100%, skanalizowany w 15%. Gmina posiada rozbudowaną 
infrastrukturę sportową i rekreacyjną wykorzystywaną przez miesz-
kańców oraz zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Intensywnie 
rozwija się przedsiębiorczość w klastrze budowlanym: betoniarnia, 
kopalnie piasku, przemysł przetwórstwa drzewnego oraz produk-
cja odzieży. W oparciu o lokalne produkty rolnicze lokują się za-
kłady produkcji i przetwórstwa mięsnego oraz warzyw i owoców.

Rzeczyca commune
http://rzeczyca.pl

Rzeczyca is one of 10 communes in Tomaszów county, 
located in the eastern part of Łódź province, with an 
area of 10.829 ha. It has a good geographical location. 
The distance from two main cities, Warsaw and Łódź, 
is less than 100 km. 

This translates into agricultural production and the development 
of tourism offer for the inhabitants of these cities. Close proxim-
ity of roads S8 and A2 is also benefi cial. The advantage of the com-
mune is its close proximity to the expressway Warsaw-Katowice.
Rzeczyca is a rural and agricultural commune with tradi-
tion, open to changes and challenges. Clean environment and 
beautiful landscapes allow for the development of ecologi-
cal farming and tourism, and to nurture tradition and culture. 
Tourist potential of the commune is associated with the Pil-
ica river flowing through its territory. The commune is part of the 
wider tourism and leisure area of the region, which is the Tour-
ist Area of the Valley of the Pilica river. In Rzeczyca commune, 
there are also monuments, among others St. Catherine of Al-
exandria church, Chapel in Grotowice and manor houses from 
the second half of the 19th century in Bartoszówka and in Glina.
The communication infrastructure allows to commute via the network 

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Rzeczyca

POWIERZCHNIA: 108,3 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 4 971

SURFACE AREA: 108.3 KM²
POPULATION: 4 971 

of commune asphalt roads, pavements and bicycle paths. The com-
mune has waterworks in almost 100% of the area, and water sewage 
system in 15%. The commune has an extensive sport and recreation 
infrastructure, used by its residents, as well as developed public 
space. Entrepreneurship in the construction cluster is developing 
rapidly: batching plant, sand quarry, wood-processing industry and 
clothing production. Local production facilities and meat, fruit and 
vegetable processing plants are based on local agricultural products.
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Gmina Ujazd
http://www.ujazd.com.pl

Gmina Ujazd jest miejscem o ogromnym potencjale 
rozwojowym, wykorzystywanym zgodnie z wizją gmi-
ny, która brzmi: „Gmina Ujazd miejscem równowagi 
pomiędzy rozwojem gospodarczym, a odpoczynkiem 
i aktywnym spędzaniem czasu wolnego blisko natury”.

Polityka inwestycyjna jest prowadzona w sposób proporcjonalny 
i przemyślany, a jej działania inwestycyjne dedykowane są przede 
wszystkim społeczności gminnej i posiadają szerokie spektrum. Poczy-
nając od infrastruktury drogowej, technicznej, poprzez infrastrukturę 
społeczną, edukacyjną, sportową czy rekreacyjną. Inwestycje w gminie 
Ujazd to wizytówka tego miejsca. Budżet gminy nie pozwala w całości 
zaspokajać potrzeb inwestycyjnych, dlatego priorytetem władz gminy 
jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z różnych źródeł, zarówno 
krajowych jak i europejskich. Dzięki temu w Gminie Ujazd powsta-
nie między innymi najnowocześniejsze przedszkole w woj. łódzkim.
Na ogromną uwagę zasługują również starania władz gminy w po-
zyskiwaniu nowych inwestorów, zwłaszcza tych, zakładających 
średnie i duże przedsiębiorstwa, które pozytywnie wpływają na 
wzrost poziomu zatrudnienia lokalnej społeczności. W gminie ist-
nieje ciągle wiele terenów inwestycyjnych, które mogą stać się ide-
alnym miejscem, w którym powstaną nowe przedsiębiorstwa, tym 
bardziej, że na terenie gminy znajdują się udokumentowane złoża 

naturalnego piasku. Wśród przedsiębiorców zdecydowanie trze-
ba wyróżnić fi rmy należące do rodzaju średnich i dużych przedsię-
biorstw, a wśród nich najważniejsze: Huta Szkła Euroglas - fi rma cór-
ka szwajcarskiej Glas Troesch, która jest europejskim producentem 
szkła płaskiego i powlekanego; Eurobox Polska Sp. z o.o. – czołowy 
producent tektury falistej i opakowań w Europie; oraz Kreisel Tech-
nika Budowlana Sp. z o.o. – producent materiałów budowlanych. 
Największym atutem gminy Ujazd jest położenie w centralnej czę-
ści kraju oraz doskonały system dróg powiatowych, wojewódzkich 
i krajowych. Nieodległe położenie dużych ośrodków miejskich spra-
wia, że gmina Ujazd leży w sferze oddziaływania zarówno aglome-
racji łódzkiej, jak i miasta Tomaszów Mazowiecki, co stanowi jeden 
z kluczowych czynników zewnętrznych warunkujących rozwój lokal-
ny. Stale rozwijająca się infrastruktura drogowa, a także społeczna 
powodują, że gmina Ujazd jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania 
i inwestowania, co przyciąga coraz większą liczbę nowych mieszkań-
ców. Wielkim atutem jest bardzo dobrze rozwinięty system oświaty. 
Edukację dzieci i młodzieży na wysokim poziomie zapewniają usytu-
owane w Ujeździe i Osiedlu Niewiadów, dwa przedszkola samorzą-
dowe oraz dwie szkoły łączące szkołę podstawową i dotychczasowe 
gimnazjum. Dzięki wynikom testów w szkołach i udogodnieniom 
jakie placówki edukacyjne zapewniają swoim podopiecznym, gmi-
na Ujazd uzyskała tytuł Wzorowej Gminy w kategorii Lider Edukacji.

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Ujazd

POWIERZCHNIA: 96,96 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 7 747

SURFACE AREA: 96.96 KM²
POPULATION: 7 747

Ujazd commune
http://www.ujazd.com.pl

Ujazd commune is a place with great potential for 
development, used in accordance with the vision of 
the commune: “Ujazd commune as a place of balance 
between economic development, leisure and active 
recreation close to nature”.

Its investment policy is carried out in a proportionate and well-
thought-out manner, and its investment activities have a broad spec-
trum and are dedicated mainly to all local communities. Starting from 
the road infrastructure, technical infrastructure, through social, educa-
tional, sports or leisure infrastructure. Investments in Ujazd commune 
are its showcase. The budget does not entirely satisfy the investment 
needs, therefore, the priority of the authorities is to acquire exter-
nal funds, both domestic and European. Thanks to this, one of the 
most modern kindergartens is being constructed in Ujazd commune.
It is worth to notice the eff orts of the commune authorities in attract-
ing new investors, especially those establishing medium and large 
enterprises, which improve the level of employment growth in the lo-
cal community. In the commune, there are growing investment areas 
that can become the perfect place for new enterprises, all the more 
that there are documented sand deposits in the commune. Among 
the entrepreneurs, it is worth to mention medium and large compa-
nies, among them the most important: Huta Szkła Euroglas - daughter 

company of Swiss Glas Troesch, an European manufacturer of fl at and 
coated glass; Eurobox Polska Sp. z o.o. – leading producer of corru-
gated cardboard and packaging; and Kreisel Technika Budowlana Sp. 
z o.o. – producer of building materials. The biggest advantage of Ujazd 
commune is its location in the central part of the country and an ex-
cellent system of county, provincial and national roads. Close vicinity 
of large urban centres means that Ujazd commune lies in the sphere 
of both the Łódź agglomeration, as well as the town of Tomaszów 
Mazowiecki, which is one of the key external factors determining lo-
cal development. Constantly developing infrastructure, including road 
and social infrastructure, makes Ujazd commune an attractive place 
to live and invest, attracting a growing number of new residents. A big 
advantage is its very well developed education system. High level of 
education for children and young people is ensured by two local kin-
dergartens and two schools combining primary school with secondary 
school in Ujazd and Osiedle Niewiadów. Results of school tests and 
facilities such as educational establishments have won the title of the 
Model Commune in the category Leader in Education.
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Gmina Żelechlinek
http://www.zelechlinek.pl

Położona w  województwie łódzkim, a  dokład-
niej w północnej części powiatu tomaszowskie-
go, Gmina Żelechlinek zajmuje powierzchnię 
około 92 km2, którą zamieszkuje 3470 osób. Naj-
mniejsza w powiecie średnia gęstość zaludnienia - 
niespełna 37 os./km2, jest niewątpliwie atutem gmi-
ny, związanym z uwarunkowaniami środowiskowymi. 

Gmina posiada bliskie powiązania komunikacyjne: od wschodu z dro-
gą krajową nr 8 – Warszawa–Katowice od północy z drogą krajową nr 
72 – Łódź–Rawa Mazowiecka od zachodu i południowego zachodu 
z drogą wojewódzką nr 715 – Ujazd–Koluszki. Niegdyś rolnicza funk-
cja terenu, z uwagi na niską wartość użytkową gleb (głównie V i VI 
klasy bonitacyjne), ulega zmianie na rolniczo-usługowo-przemysłową. 
Zwiększa się liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem. Stopa bez-
robocia nie odbiega od aktualnej stopy w powiecie tomaszowskim 
i wynosi ok. 8,20%. Bardzo dobrze rozwija się infrastruktura technicz-
na, powstają osiedla o zabudowie jednorodzinnej, następuje przejmo-
wanie przez ludność miejskiego stylu życia. Znajdujące się na terenie 
gminy zakłady przemysłowe posiadają lokalizację rozproszoną. Naj-
ważniejszymi surowcami niezbędnymi do rozwoju przemysłu 

są produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Na ich bazie roz-
winął się przemysł młynarski i przetwórstwo mięsne, działają prężnie 
piekarnie. Funkcjonują również zakłady produkujące opakowania 
z tworzyw sztucznych i opakowania kartonowe. Gmina może pochwa-
lić się dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Teren gminy jest 
zwodociągowany niemalże w 100 %, skanalizowany w 25%, drogi są 
utwardzone, a obiekty użyteczności publicznej stanowią dobre zaple-
cze do realizacji zadań mających na celu zaspakajanie podstawowych 
potrzeb wspólnoty. Ważnym atutem jest też fakt, iż gmina posiada 
plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 100% jej terenu, 
co wpływa na proces decyzyjny potencjalnych inwestorów.

Tomaszów
Mazowiecki

POWIERZCHNIA: 92,01 KM²
LICZBA LUDNOŚCI: 3 470

SURFACE AREA: 92.01 KM²
POPULATION: 3 470

Żelechlinek commune
http://www.zelechlinek.pl

Located in Łódź province, more specifically, in the 
northern part of Tomaszów county, Żelechlinek com-
mune occupies an area of approximately 92 km2 and 
has 3470 residents. The smallest average density of 
population in the county, less than 37 persons/km2, 
is undoubtedly an asset related to environmental de-
terminants. 

The commune has a convenient communication: from the east with 
the national road no. 8 - Warsaw-Katowice from the north with the 
national road no. 72 - Łódź-Rawa Mazowiecka from the west and 
south-west with the provincial road no. 715 - Ujazd-Koluszki. Once ag-
ricultural, the function of the terrain has been changed to agriculture, 
services and industry due to its low soil class (mainly V and VI class). 
The number of people employed outside agriculture is growing. The 
unemployment rate does not diff er from the rate in Tomaszów county 
and is approx. 8.20%. Technical infrastructure is developing very well, 
housing estates are being constructed, the residents are adopting the 
urban way of life. Industrial plants in the commune are scattered. The 
most important raw materials necessary for the development of the 
industry are plant and animal products. Based on them, the milling 

and meat processing industries have grown, as well as bakeries. There 
are also plants producing plastic and cardboard packaging. The com-
mune has a well-developed technical infrastructure. The commune 
has waterworks in almost 100% of its territory and water sewage sys-
tem in 25%. Roads are paved and public facilities are a good basis for 
carrying out tasks aimed satisfying the basic needs of the community. 
An important advantage is the fact that the commune has a local zon-
ing plan covering 100% of its land, which aff ects the decision-making 
process of potential investors.

POWIAT TOMASZOWSKI
TOMASZÓW COUNTY
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Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Orzeszkowej - Zawadzka

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Teren prywatny / Private owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

teren inwestycyJny orzeszKoweJ - zawaDzKa

powierzchnia 
NIERuCHomośCI / 
area of property

5,5498 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl

INfRASTRukTuRA I PoŁĄCZENIA TRANSPoRToWE/ ExISTINg INfRASTRuCTuRE ANd TRANSPoRT LINkS

eLektryczność / 
ElEctricity

droga asfaLtowa 
dojazdowa/

asphaLt access road

koLej / raiLway

tomaszów 
mazowiecki

2,5 km

droga krajowa s8 /
access to nationaL road s8

0,5 km

Lotnisko międzynarodowe

nearest internationaL airport 
Łódź / warszawa

54 km / 110 km

 

Tomaszów
Mazowiecki

PoWIAT TomASZoWSkI /  
tomaszów county

Lokalny Punkt Informacji gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

teren inwestycyJny orzeszKoweJ - zawaDzKa

TErEn InWESTYcYjnY OrzESzKOWEj - zAWADzKA

Teren prywatny / Private owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Hallera

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Teren prywatny / Private owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Budynek hali produkcyjnej o pow. 2179 m²
Production hall area 2179 m 

TEREN INWESTYCYJNY HALLERA

powierzchnia 
NIERuCHomośCI / 
area of property

0,12 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

INfRASTRukTuRA I PoŁĄCZENIA TRANSPoRToWE/ ExISTINg INfRASTRuCTuRE ANd TRANSPoRT LINkS

Lotnisko międzynarodowe

nearest internationaL airport 
Łódź / warszawa

54 km / 110 km

droga asfaLtowa 
dojazdowa /

asphaLt access road

koLej / raiLway

tomaszów 
mazowiecki

3 km

droga krajowa s8 /
access to nationaL road s8

2 km

teLefon / 
teLephone

eLektryczność / 
ElEctricity

woda / water gaz / gas kanaLizacja /
sewage discharge

Tomaszów
Mazowiecki

PoWIAT TomASZoWSkI /  
tomaszów county

Lokalny Punkt Informacji gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

TEREN INWESTYCYJNY HALLERA

TErEn InWESTYcYjnY HALLErA

Teren prywatny / Private owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Popiełuszki-Spalska

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Teren prywatny / Private owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
TAK Budynek administracyjno - biurowy, piętrowy
YES Administrative building - office, two-storey 

TEREN INWESTYCYJNY PoPIEŁuSZkI - SPALSkA

powierzchnia 
NIERuCHomośCI / 
area of property

2,7282 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

INfRASTRukTuRA I PoŁĄCZENIA TRANSPoRToWE/ ExISTINg INfRASTRuCTuRE ANd TRANSPoRT LINkS

eLektryczność / 
ElEctricity

droga asfaLtowa 
dojazdowa /

asphaLt access road

koLej / raiLway

tomaszów 
mazowiecki

1,6 km

droga krajowa s8 /
access to nationaL road s8

4 km

Lotnisko międzynarodowe

nearest internationaL airport 
Łódź / warszawa

54 km / 110 km

teLefon / 
teLephone

woda / water kanaLizacja /
sewage discharge

Tomaszów
Mazowiecki

PoWIAT TomASZoWSkI /  
tomaszów county

Lokalny Punkt Informacji gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

TEREN INWESTYCYJNY PoPIEŁuSZkI - SPALSkA

TErEn InWESTYcYjnY POPIEłUSzKI - SPALSKA

Teren prywatny / Private owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Włókiennicza

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Teren prywatny / Private owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
TAK łączna powierzchnia użytkowa budynków - 
16.025m2; w tym bud.administracyjno - socjalne - 
1.820m2, budynki pod hale produkcyjne - 1.019,5m2

TEREN INWESTYCYJNY WŁókIENNICZA

powierzchnia 
NIERuCHomośCI / 
area of property

3,9093 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

INfRASTRukTuRA I PoŁĄCZENIA TRANSPoRToWE/ ExISTINg INfRASTRuCTuRE ANd TRANSPoRT LINkS

koLej / raiLway

tomaszów 
mazowiecki

1,4 km

droga wojewódzka 713 - 200m

droga krajowa s8 - 800m /
access to district road 713 - 200m

nationaL road s8 - 800m

Lotnisko międzynarodowe

nearest internationaL airport

Łódź / warszawa 
54 km / 110 km

teLefon / 
teLephone

woda / watereLektryczność / 
ElEctricity

Tomaszów
Mazowiecki

PoWIAT TomASZoWSkI /  
tomaszów county

YES total usable floor area of buildings - 16.025m2; 
including administrative - social buildings - 
1.820m2, buildings for the production - 1.1019,5m2

Lokalny Punkt Informacji gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

TEREN INWESTYCYJNY WŁókIENNICZA

TErEn InWESTYcYjnY WłóKIEnnIczA

Teren prywatny / Private owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Węzeł drogowy S8
Tomaszów - Centrum

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Osoby prywatne i miasto Tomaszów Maz./ 
Private owners and Tomaszów Maz. city

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

TEREN INWESTYCYJNY WęZEŁ dRogoWY S8 TomASZóW-CENTRum

powierzchnia 
NIERuCHomośCI / 
area of property

10,81 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

INfRASTRukTuRA I PoŁĄCZENIA TRANSPoRToWE/ ExISTINg INfRASTRuCTuRE ANd TRANSPoRT LINkS

Tomaszów
Mazowiecki

PoWIAT TomASZoWSkI /  
tomaszów county

droga asfaLtowa 
dojazdowa /

asphaLt access road

kanaLizacja /
sewage discharge

gaz / gaseLektryczność / 
ElEctricity

autostrada / highway

a1 30km

a2 60km

woda / water

koLej / raiLway

tomaszów 
mazowiecki

4 km

droga krajowa s8 - bezpośredni 
dostęp /

nationaL road s8 - immediate 
access

Lotnisko międzynarodowe / 
nearest internationaL airport

Łódź - 60 km

warszawa - 108 km

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny węzeł drogowy s8 Tomaszów-cenTrum

Teren InWeSTycyjny Węzeł drOgOWy S8 TOMASzóW-cenTrUM

Teren prywatny / Private owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny łazisko

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
gmina Tomaszów Mazowiecki
/ commune Tomaszów Mazowiecki

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

Teren InwesTycyjny łazIsKo

powIerzchnIa 
nIeruchomoścI / 
area of properTy

13,75 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTruKTura I połĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransporT lInKs

powIaT TomaszowsKI /  
Tomaszów counTy

 

Tomaszów
Mazowiecki

Kolej / Railway

Tomaszów 
mazowiecKi

5 Km

DRoga KRajowa s8 /
access To naTional RoaD s8

1 Km

Kanalizacja /
sewage DischaRge

Lotnisko międzynarodowe /
neaResT inTeRnaTional aiRpoRT

Łódź 60 km

warszawa 108 km

auTosTRaDa /
highway

a1 30km

a2 60 km

DRoga asfalTowa 
DojazDowa /

asphalT access RoaD

gaz / gas eLektryczność / 
elecTRiciTy

woDa / waTeR

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny łazIsKo

Teren InWeSTycyjny łAzISKO

gmina Tomaszów Mazowiecki / commune Tomaszów Mazowiecki

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Swolszewice Małe

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Powiat Tomaszowski / district Tomaszów

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
TAK 50 domków campingowych, 4 pawilony hotelowe, 
w tym 1 uszkodzony, 2 kioski gastronomiczne, budynek 
stołówki, kuchnia turystyczna, pawilon sanitarny, 
zaplecze magazynowe oraz garaż samochodowy

Teren InwesTycyjny swolszewIce małe

powIerzchnIa 
nIeruchomoścI / 
area of properTy

10,6651 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTruKTura I połĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransporT lInKs

powIaT TomaszowsKI /  
Tomaszów counTy

 

Tomaszów
Mazowiecki

eLektryczność / 
elecTRiciTy

DRoga asfalTowa DojazDowa 
5,5m szeR. /

asphalT access RoaD 
5,5 m wiDTh

Kolej / Railway

Tomaszów 
mazowiecKi

6 km

DRoga KRajowa s8 /
access To naTional RoaD s8

5 Km

Lotnisko międzynarodowe /
neaResT inTeRnaTional aiRpoRT

Łódź 64 km

warszawa 120 km

Telefon / 
Telephone

woDa / waTeR Kanalizacja /
sewage DischaRge

yeS 50 camping houses, 4 hotel pavilions, 
including 1 damaged, 2 food kiosks, can-
teen building, tourist kitchen, sanitary pa-
vilion, storage facilities and car garage Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /

Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny swolszewIce małe

Teren InWeSTycyjny SWOLSzeWIce MAłe

Powiat Tomaszowski / district Tomaszów

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny czerniewice

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Kilku właścicieli / Few owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

Teren InwesTycyjny czernIewIce

powIerzchnIa 
nIeruchomoścI / 
area of properTy

15 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTruKTura I połĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransporT lInKs

 

eLektryczność / 
elecTRiciTy

DRoga seRwisowa 
uTwaRDzana 5 m szeR./
asphalT access RoaD 

5 m wiDTh

Kolej / Railway

Tomaszów 
mazowiecKi

25 Km

DRoga KRajowa s8 /
naTional RoaD s8

Bezpośredni dostęp / immediate 
access

Lotnisko międzynarodowe /
neaResT inTeRnaTional aiRpoRT

Łódź 50 km

warszawa 100 km

woDa / waTeR

gmina czerniewice / 
commune czerniewice

powIaT TomaszowsKI /  
Tomaszów counTy

Tomaszów
Mazowiecki

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny czernIewIce

Teren InWeSTycyjny czernIeWIce

Kilku właścicieli / Few owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Lipie

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Kilku właścicieli / Few owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

TErEn InwESTycyjny LIPIE

powIerzchnIa 
nIeruchomoścI / 
area of properTy

9 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTruKTura I połĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransporT lInKs

 
gmina czerniewice / 
commune czerniewice

eLektryczność / 
elecTRiciTy

DRoga seRwisowa 
uTwaRDzana 5 m szeR. /

asphalT access RoaD 
5 m wiDTh

Kolej / Railway

Tomaszów 
mazowiecKi

25 Km

DRoga KRajowa s8 /
naTional RoaD s8

Bezpośredni dostęp / immediate 
access

Lotnisko międzynarodowe /
neaResT inTeRnaTional aiRpoRT

Łódź 50 km

warszawa 100 km

woDa / waTeR

powIaT TomaszowsKI /  
Tomaszów counTy

Tomaszów
Mazowiecki

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

TErEn InwESTycyjny LIPIE

Teren InWeSTycyjny LIPIe

Kilku właścicieli / Few owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Podkonice duże

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Kilkunastu właścicieli / Several owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

Teren InwesTycyjny podKonIce duże

powIerzchnIa 
nIeruchomoścI / 
area of properTy

50 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTruKTura I połĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransporT lInKs

 
gmina czerniewice / 
commune czerniewice

eLektryczność / 
elecTRiciTy

DRoga seRwisowa 
uTwaRDzana 8 m szeR. /

asphalT access RoaD 
8 m wiDTh

Kolej / Railway

Tomaszów 
mazowiecKi

25 Km

DRoga KRajowa s8 /
naTional RoaD s8

Bezpośredni dostęp / immediate 
access

Lotnisko międzynarodowe /
neaResT inTeRnaTional aiRpoRT

Łódź 50 km

warszawa 100 km

woDa / waTeR Kanalizacja /
sewage DischaRge

powIaT TomaszowsKI /  
Tomaszów counTy

Tomaszów
Mazowiecki

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny PodkonIce duŻe

TEREN INWESTYCYJNY PODKONICE DUŻE

Kilkunastu właścicieli / Several owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Wólka Jagielczyńska

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Kilku właścicieli / Few owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

Teren InwesTycyjny wólka jagIelczyńska

powierzchnia 
nIeruchomoścI / 
area of property

8 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrukTura I PoŁĄczenIa TransPorTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransPorT lInks

 
Gmina Czerniewice / 
Commune Czerniewice

ElEktryczność / 
ElEctricity

Droga sErwisowa 
utwarDzana 5 m szEr. /

asphalt accEss roaD 
5 m wiDth

kolEj / railway

tomaszów 
mazowiEcki

25 km

Droga krajowa s8 /
national roaD s8

BEzpośrEDni Dostęp / immEDiatE 
accEss

lotnisko mięDzynaroDowE /
nEarEst intErnational airport

ŁóDź 50 km

warszawa 100 km

woDa / watEr

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny wólka jagIelczyńska

TEREN INWESTYCYJNY WÓLKA JAGIELCZYŃSKA

Kilku właścicieli / Few owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Lubochnia Dworska

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Kilku właścicieli / Few owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

teren inwestycyjny lubochnia dworska

powierzchnia 
nIeruchomoścI / 
area of property

13 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrukTura I PoŁĄczenIa TransPorTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransPorT lInks

 

ElEktryczność / 
ElEctricity

Droga powiatowa 4311E /
District roaD 4311E

kolEj / railway

tomaszów 
mazowiEcki 10 km

skrzynki 3 m

Droga krajowa s8 /
national roaD s8

BEzpośrEDni Dostęp / immEDiatE 
accEss

lotnisko mięDzynaroDowE /
nEarEst intErnational airport

ŁóDź 50 km

warszawa 100 km

autostraDa / highway

a1 40km

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Lubochnia / 
Commune Lubochnia

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

teren inwestycyjny lubochnia dworska

TEREN INWESTYCYJNY LUBOCHNIA DWORSKA

Kilku właścicieli / Few owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Nowy Glinnik

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Gmina Lubochnia / Commune Lubochnia

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

teren inwestycyjny nowy glinnik

powierzchnia 
nIeruchomoścI / 
area of property

3,3 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrukTura I PoŁĄczenIa TransPorTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransPorT lInks

 

ElEktryczność / 
ElEctricity

Droga powiatowa 4313E /
District roaD 4313E

kolEj / railway

tomaszów 
mazowiEcki

7 km

skrzynki 13 m

Droga krajowa s8 /
national roaD s8

węzEŁ tomaszów pŁD. 8 km /
tomaszów pŁD. junction 8 km

lotnisko mięDzynaroDowE /
nEarEst intErnational airport

ŁóDź 60 km

warszawa 100 km

autostraDa / highway

a1 50 km

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Lubochnia / 
Commune Lubochnia

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

teren inwestycyjny nowy glinnik

TEREN INWESTYCYJNY NOWY GLINNIK

Gmina Lubochnia / Commune Lubochnia

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Nowy Olszowiec,  
Emilianów, Jasień

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Kilku właścicieli / Few owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

Teren InwesTycyjny nowy olszowIec, emIlIanów, jasIeń

powierzchnia 
nIeruchomoścI / 
area of property

46 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrukTura I PoŁĄczenIa TransPorTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransPorT lInks

 

ElEktryczność / 
ElEctricity

kolEj / railway

tomaszów 
mazowiEcki

10 km

skrzynki 8 km

Droga krajowa s8 /
national roaD s8

węzEŁ Emilianów BEzpośrEDni zjazD /
Emilianów junction immEDiatE accEss

lotnisko mięDzynaroDowE /
nEarEst intErnational airport

ŁóDź 60 km

warszawa 100 km

autostraDa / highway

a1 40km

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Lubochnia / 
Commune Lubochnia

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

lokalny punkt informacji gospodarczej /
local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny nowy olszowIec, emIlIanów, jasIeń

TEREN INWESTYCYJNY NOWY OLSZOWIEC, EMILIANÓW, JASIEŃ

Kilku właścicieli / Few owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Nowy Olszowiec,  
Emilianów, Jasień

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Kilku właścicieli / Few owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

Teren InwesTycyjny nowy olszowIec, emIlIanów, jasIeń

powierzchnia 
nIeruchomoścI / 
area of property

62 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrukTura I PoŁĄczenIa TransPorTowe/ exIsTIng InfrasTrucTure and TransPorT lInks

 

ElEktryczność / 
ElEctricity

kolEj / railway

tomaszów 
mazowiEcki

10 km

skrzynki 8 km

Droga krajowa s8/
national roaD s8

węzEŁ Emilianów BEzpośrEDni zjazD /
Emilianów junction immEDiatE accEss

lotnisko mięDzynaroDowE /
nEarEst intErnational airport

ŁóDź 60 km

warszawa 100 km

autostraDa / highway

a1 40km

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Lubochnia / 
Commune Lubochnia

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny nowy olszowIec, emIlIanÓw, jasIeŃ

TEREN INWESTYCYJNY NOWY OLSZOWIEC, EMILIANÓW, JASIEŃ

Kilku właścicieli / Few owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Glina

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Jeden właściciel / One owner

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

teren inwestycyJny GLina

powierzchnia 
nIerUchomoścI / 
area of property

1,9235 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

eleKtrycznoŚĆ / 
ELECTRICITY

Droga powiatowa 
4309e, Droga 
wewnętrzna /

District roaD 4309e, 
internal roaD

Kolej / railway

tomaszów 
mazowiecKi

24 Km

iDziKowice 25 m

lotnisKo mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 82 Km

warszawa 100 Km

woDa / waterteleFon / 
telephone

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Rzeczyca / 
Commune Rzeczyca

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

teren inwestycyJny GLina

TEREN INWESTYCYJNY GLINA

Jeden właściciel / One owner

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Roszkowa Wola

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Dwóch właścicieli / Two owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

teren inwestycyJny roszkowa woLa

powierzchnia 
nIerUchomoścI / 
area of property

4,16 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

eleKtrycznoŚĆ / 
ELECTRICITY

Droga powiatowa 4310e, 
Droga gminna 116353e /

District roaD 4310e, 
commUne roaD 

116353e

Kolej / railway

tomaszów 
mazowiecKi

iDziKowice

lotnisKo mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 86 Km

warszawa 100 Km

teleFon / 
telephone

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Rzeczyca / 
Commune Rzeczyca

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

teren inwestycyJny roszkowa woLa

TEREN INWESTYCYJNY ROSZKOWA WOLA

Dwóch właścicieli / Two owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Rzeczyca

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Trzech właścicieli / Three owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

teren inwestycyJny rzeczyca

powierzchnia 
nIerUchomoścI / 
area of property

3,7809 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

eleKtrycznoŚĆ / 
ELECTRICITY

Droga gminna, Droga 
wojewóDzKa 726 /

commUne roaD, proVincial 
roaD 726

Kolej / railway

tomaszów 
mazowiecKi 24 Km

iDziKowice 16 Km

lotnisKo mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 80Km

warszawa 96Km

teleFon / 
telephone

Droga Krajowa e67 /
national roaD e67

20 Km

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Rzeczyca / 
Commune Rzeczyca

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

teren inwestycyJny rzeczyca

TEREN INWESTYCYJNY RZECZYCA

Trzech właścicieli / Three owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Zawady

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Jeden właściciel / One owner

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

Teren InwesTycyjny zawady

powierzchnia 
nIerUchomoścI / 
area of property

8,80 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

Droga gminna, Droga 
powiatowa /

commUne roaD, District roaD

Kolej / railway

tomaszów 
mazowiecKi 27 Km

iDziKowice 18 Km

lotnisKo mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 80 Km

warszawa 96 Km

Droga Krajowa e67 /
national roaD e67

22 Km

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Rzeczyca / 
Commune Rzeczyca

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny punkt informacji Gospodarczej /
Local economic information spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny zawady

TEREN INWESTYCYJNY ZAWADY

Jeden właściciel / One owner

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Ujazd Przedmieście

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Teren prywatny - jeden właściciel / One private 
owner

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
Nie / No

Teren InwesTycyjny Ujazd przedmIeścIe

powierzchnia 
nIerUchomoścI / 
area of property

19,83 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

Droga wewnętrzna Do Dróg 
powiatowych 4324e oraz 1913e /

internal roaD connecteD with 
District roaDs 4324e anD 1913e 

Kolej / railway

5 Km

lotnisKo mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 40 Km

Droga Krajowa 8 /
national roaD 8

10 Km

woDa / water

powiat tomaszowski /  
tomaszów county

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Ujazd / 
Commune Ujazd

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny Ujazd przedmIeścIe

Teren InWeSTycyjny UjAzd PrzedMIeścIe

Teren prywatny - jeden właściciel / One private owner

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Ujazd Wolborska

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Wielu właścicieli / Several owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

TErEn InwESTycyjny Ujazd woLborSka

PowIErzchnIa 
nIerUchomoścI / 
arEa of ProPErTy

14,59 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

Droga wewnętrzna Do Drogi 
powiatowej 1913e oraz Drogi 

wojewóDzkiej 713 /
internal roaD connecteD with 

District roaD 1913e anD provincial 
roaD 713 

kolej / railway

5 km

lotnisko mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 40 km

Droga krajowa 8 /
national roaD 8

10 km

PowIaT TomaSzowSkI /  
TomaSzów coUnTy

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Ujazd / 
commune Ujazd

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

TErEn InwESTycyjny Ujazd woLborSka

Teren InWeSTycyjny UjAzd WOlbOrSkA

Wielu właścicieli / Several owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Ujazd Wolborska

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Wielu właścicieli / Several owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

TErEn InwESTycyjny Ujazd woLborSka

PowIErzchnIa 
nIerUchomoścI / 
arEa of ProPErTy

6,9726 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

Droga wewnętrzna Do Drogi 
powiatowej 1913e oraz Drogi 

wojewóDzkiej 713 /
internal roaD connecteD 

with District roaD 1913e anD 
provincial roaD 713 

kolej / railway

5 km

lotnisko mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 40 km

Droga krajowa 8 /
national roaD 8

10 km

PowIaT TomaSzowSkI /  
TomaSzów coUnTy

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Ujazd / 
commune Ujazd

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

TErEn InwESTycyjny Ujazd woLborSkaz

Teren InWeSTycyjny UjAzd WOlbOrSkA

Wielu właścicieli / Several owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Ujazd Antolin

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
dwóch właścicieli / Two owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

TErEn InwESTycyjny Ujazd anToLIn

PowIErzchnIa 
nIerUchomoścI / 
arEa of ProPErTy

5,76 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

Droga wewnętrzna Do 
Drogi powiatowej 4324e 
internal roaD connecteD 
with District roaD 4324e 

kolej / railway

skrzynki

1,5 km

lotnisko mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 42 km

Droga krajowa 8 /
national roaD 8

10 km

PowIaT TomaSzowSkI /  
TomaSzów coUnTy

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Ujazd / 
commune Ujazd

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

TErEn InwESTycyjny Ujazd anToLIn

Teren InWeSTycyjny UjAzd AnTOlIn

dwóch właścicieli / Two owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny nowiny

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Właściciele prywatni / Private owners

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

TErEn InwESTycyjny nowIny

PowIErzchnIa 
nIerUchomoścI / 
arEa of ProPErTy

10 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

Droga powiatowa 
/ District roaD 

kolej / railway

kolUszki 20 km

tomaszów maz. 20 km

lotnisko mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 50 km

warszawa 90 km

Droga krajowa s8 20 km  
Droga krajowa 72 15km /
national roaD s8 20 km 
national roaD 72 15km

PowIaT TomaSzowSkI /  
TomaSzów coUnTy

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Żelechlinek / 
commune Żelechlinek

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

TErEn InwESTycyjny nowIny

Teren InWeSTycyjny nOWIny

Właściciele prywatni / Private owners

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl



Nazwa lokalizacji/Site name
Teren Inwestycyjny Sokołówka

Właściciel / Właściciele/Owner(s)
Gmina Żelechlinek / commune Żelechlinek

Budynki i zabudowania na terenie
Buildings or other constructions on site
nie / no

Teren InwesTycyjny sokoŁówka

PowIErzchnIa 
nIerUchomoścI / 
arEa of ProPErTy

4,73 ha

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit:
www.aktywnigospodarczo.pl

InfrasTrUkTUra I poŁĄczenIa TransporTowe/ exIsTIng InfrasTrUcTUre and TransporT lInks

 

Droga powiatowa 
/ District roaD 

kolej / railway

kolUszki 25 km

tomaszów maz. 25 km

lotnisko mięDzynaroDowe /
nearest international airport

ŁóDź 50 km

warszawa 90 km

Droga krajowa s8 15 km  
Droga krajowa 72 10 km /
national roaD s8 15 km 
national roaD 72 10 km

PowIaT TomaSzowSkI /  
TomaSzów coUnTy

Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Żelechlinek / 
commune Żelechlinek

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. P.O.W. 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257 
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej /
Local Economic Information Spot

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. św. Antoniego 41 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220 
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Teren InwesTycyjny sokoŁówka

Teren InWeSTycyjny SOkOłóWkA

Gmina Żelechlinek / commune Żelechlinek

Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: 
For more details visit: 
www.aktywnigospodarczo.pl




