
                

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1302 ha i obejmuje swoim zasięgiem 

województwo łódzkie, wsch. część woj. wielkopolskiego i zach. część woj. mazowieckiego.  Oferuje 

zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje 

przemysłowe i wybrane usługi.  Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne 

doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym 

miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności. 

PODSTREFA SŁAWNO 

Podstrefa Sławno, która jest jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

powstała w 2003 roku i obejmuje swoją powierzchnią łącznie ponad 22 ha. Jest to wyodrębniony obszar na 

terenie miasta, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z 

pomocy publicznej. 

Tereny inwestycyjne w podstrefie Sławno 

 

POMOC PUBLICZNA 
Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą 
skorzystać z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych lub osób fizycznych. Istnieje także możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
  

 

 



Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu: 

 

 

Wysokość wsparcia na inwestycje uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa: 

 

 

Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje ŁSSE.  

 

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej: 

 produkcyjną , 

 usługową (w tym usługi transportu i magazynowania), 

 w ramach sektora BPO: działalność informatyczną, badawczo-rozwojową, rachunkowo-księgową oraz 

analizy techniczne. 

 
POMOC ZESPOŁU 
Proces przed i po-inwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE, w 
ramach którego:  

 ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu 
inwestycyjnego, 

 organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów, 

 organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów, 

 promujemy Inwestorów w mediach, 

 udzielamy wsparcia w kontaktach z Ministerstwem Gospodarki. 
W ramach wsparcia, przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE pomagają w kontaktach z gestorami 
sieci np. gazowej czy energetycznej. W ramach Strefy powstał Program Partner, czyli rzetelni, 
sprawdzeni partnerzy w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, 
nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc). 
 

 

http://sse.lodz.pl/pl/partnerzy


 

KONTAKT 

   

Agnieszka Sobieszek 

Dyrektor Departamentu 

Pozyskiwania Inwestora 

tel. (+48) 42 275 50 52 

agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl  

Bartosz Rzętkiewicz 

Z-ca Dyrektora Departamentu 

Pozyskiwania Inwestora 

tel. (+48) 42 275 50 76 

bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl 

Dorota Lombardi 

Z-ca Dyrektora Departamentu 

Pozyskiwania Inwestora 

tel. (+48) 42 275 50 51 

dorota.lombardi@sse.lodz.pl 

   

  

Rafał Karolczak 

Specjalista ds. Pozyskiwania 

Inwestora 

tel. (+48) 42 275 50 55 

rafal.karolczak@sse.lodz.pl 

Anna Kądzielewska 

Specjalista ds. Pozyskiwania 

Inwestora 

tel. (+48) 42 275 50 54 

anna.kadzielewska@sse.lodz.pl 

 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 
ul. Tymienieckiego 22/24 
90-349 Łódź 
  
info@sse.lodz.pl 
tel. (+48) 42 676 27 53, (+48) 42 676 27 54 

fax. (+48) 42 676 27 55 
 

mailto:agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl
mailto:bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl
mailto:dorota.lombardi@sse.lodz.pl
mailto:rafal.karolczak@sse.lodz.pl
mailto:anna.kadzielewska@sse.lodz.pl
mailto:info@sse.lodz.pl

