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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 30 paêdziernika 2008 r.
w sprawie ustanowienia sk∏adu wolnoc∏owego na terenie Portu Lotniczego ¸ódê
im. W∏adys∏awa Reymonta
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622
i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Ustanawia si´ sk∏ad wolnoc∏owy na terenie
Portu Lotniczego ¸ódê im. W∏adys∏awa Reymonta.
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2. Szczegó∏owy opis granic i obszar sk∏adu wolnoc∏owego okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Zarzàdzajàcym sk∏adem wolnoc∏owym na terenie Portu Lotniczego ¸ódê im. W∏adys∏awa Reymonta ustanawia si´ Port Lotniczy ¸ódê im. W∏adys∏awa
Reymonta Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
z siedzibà w ¸odzi.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 30 paêdziernika 2008 r. (poz. 1300)

SZCZEGÓ¸OWY OPIS GRANIC I OBSZAR SK¸ADU WOLNOC¸OWEGO
NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO ¸ÓDè IM. W¸ADYS¸AWA REYMONTA
Szczegó∏owy opis granic sk∏adu wolnoc∏owego
Sk∏ad wolnoc∏owy zlokalizowany jest na terenie
Terminalu Pasa˝erskiego nr 2 Portu Lotniczego ¸ódê
im. W∏adys∏awa Reymonta, w hali odlotów. Obszar
sk∏adu wolnoc∏owego stanowi stref´ zamkni´tà odcinkami Êcian okreÊlonymi w poni˝szym opisie granic
sk∏adu wolnoc∏owego.
Opis przebiegu granic sk∏adu wolnoc∏owego
przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument
zawierajàcy opis przebiegu granic sk∏adu wolnoc∏owego wraz z mapà jest przechowywany u zarzàdzajàcego oraz w postaci kopii we w∏aÊciwej miejscowo
izbie celnej nadzorujàcej sk∏ad wolnoc∏owy i w Ministerstwie Finansów.

3) Êciana zewn´trzna aluminiowo-szklana o d∏ugoÊci
16,82 m, ze szk∏a zwyk∏ego, bezbarwnego, wyposa˝ona w dwie pary drzwi szklanych, dwuskrzyd∏owych, o szerokoÊci 180 cm i wysokoÊci 235 cm,
oddzielajàca hol poczekalni i salon dla VIP-ów
w sk∏adzie wolnoc∏owym od p∏yty lotniska;
4) Êciana zewn´trzna o d∏ugoÊci 4,62 m i gruboÊci
15 cm, z p∏yt warstwowych z rdzeniem styropianowym typu „Kingspan — Tarmont”, oddzielajàca
sk∏ad wolnoc∏owy od p∏yty lotniska;
5) Êciana o d∏ugoÊci 5,83 m i gruboÊci 10 cm, z p∏yt
gipsowo-kartonowych, izolowana we∏nà naturalnà, oddzielajàca sk∏ad wolnoc∏owy od p∏yty lotniska;

Granice sk∏adu wolnoc∏owego stanowià nast´pujàce
odcinki Êcian:

6) Êciana o d∏ugoÊci 3,07 m i gruboÊci 15 cm, z p∏yt
warstwowych z rdzeniem styropianowym typu
„Kingspan — Tarmont”, oddzielajàca sk∏ad wolnoc∏owy od pomieszczeƒ Stra˝y Granicznej;

1) Êciana zewn´trzna aluminiowo-szklana o d∏ugoÊci
12,15 m, ze szk∏a zwyk∏ego, bezbarwnego, wyposa˝ona w dwie pary drzwi szklanych, dwuskrzyd∏owych, o szerokoÊci 180 cm i wysokoÊci 235 cm,
oddzielajàca hal´ odlotów w sk∏adzie wolnoc∏owym od p∏yty lotniska;

7) Êciana wewn´trzna o d∏ugoÊci 3,20 m i gruboÊci
10 cm, z p∏yt gipsowo-kartonowych na stela˝u
z izolacjà akustycznà (we∏na mineralna), oddzielajàca hol poczekalni w sk∏adzie wolnoc∏owym od
pomieszczeƒ Stra˝y Granicznej;

2) Êciana zewn´trzna o d∏ugoÊci 6,77 m i gruboÊci
15 cm, z p∏yt warstwowych z rdzeniem styropianowym typu „Kingspan — Tarmont”, oddzielajàca
powierzchni´ handlowà w sk∏adzie wolnoc∏owym
od p∏yty lotniska;

8) Êciana wewn´trzna o d∏ugoÊci 11,50 m i gruboÊci
10 cm, z p∏yt gipsowo-kartonowych na stela˝u
z izolacjà akustycznà (we∏na mineralna), z czterema parami drzwi o szerokoÊci 90 cm i wysokoÊci
200 cm, oddzielajàca stref´ kontroli w sk∏adzie
wolnoc∏owym od pomieszczeƒ Stra˝y Granicznej;
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9) Êciana wewn´trzna o d∏ugoÊci 7,10 m i gruboÊci
10 cm, z p∏yt gipsowo-kartonowych na stela˝u
z izolacjà akustycznà (we∏na mineralna), oddzielajàca hol poczekalni w sk∏adzie wolnoc∏owym od
strefy kontroli;
10) Êciana wewn´trzna o d∏ugoÊci 16,20 m i gruboÊci
10 cm, z p∏yt gipsowo-kartonowych na stela˝u
z izolacjà akustycznà (we∏na mineralna), oddzielajàca sk∏ad wolnoc∏owy od pomieszczeƒ socjalnych baru w strefie ogólnodost´pnej;
11) Êciana o d∏ugoÊci 2,70 m i gruboÊci 15 cm, z p∏yt
warstwowych z rdzeniem styropianowym typu
„Kingspan — Tarmont”, oddzielajàca sk∏ad wolnoc∏owy od pomieszczeƒ socjalnych w strefie
ogólnodost´pnej;
12) Êciana o d∏ugoÊci 5,80 m i gruboÊci 15 cm, z p∏yt
warstwowych z rdzeniem styropianowym typu
„Kingspan — Tarmont”, oddzielajàca hole poczekalni odlotów w sk∏adzie wolnoc∏owym;
13) Êciana aluminiowo-szklana o d∏ugoÊci 18,00 m, ze
szk∏a zwyk∏ego, bezbarwnego, z jednà parà drzwi
szklanych, dwuskrzyd∏owych, o szerokoÊci 180 cm
i wysokoÊci 235 cm, oddzielajàca hole odlotów
w strefie sk∏adu wolnoc∏owego;
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14) Êciana wewn´trzna o d∏ugoÊci 12,70 m i gruboÊci
10 cm, z p∏yt gipsowo-kartonowych na stela˝u
z izolacjà akustycznà (we∏na mineralna), oddzielajàca sk∏ad wolnoc∏owy od pomieszczeƒ socjalnych strefy ogólnodost´pnej;
15) Êciana wewn´trzna o d∏ugoÊci 3,00 m i gruboÊci
10 cm, z p∏yt gipsowo-kartonowych na stela˝u
z izolacjà akustycznà (we∏na mineralna), oddzielajàca sk∏ad wolnoc∏owy od strefy kontroli;
16) Êciana wewn´trzna o d∏ugoÊci 5,50 m i gruboÊci
10 cm, z p∏yt gipsowo-kartonowych na stela˝u
z izolacjà akustycznà (we∏na mineralna), z jednà
parà drzwi o szerokoÊci 90 cm i wysokoÊci 200 cm,
oddzielajàca sk∏ad wolnoc∏owy od pomieszczeƒ
Stra˝y Granicznej;
17) Êciana o d∏ugoÊci 2,90 m i gruboÊci 15 cm, z p∏yt
warstwowych z rdzeniem styropianowym typu
„Kingspan — Tarmont”, oddzielajàca hol odlotów
od p∏yty lotniska;
18) Êciana zewn´trzna aluminiowo-szklana o d∏ugoÊci
15,30 m, ze szk∏a zwyk∏ego, bezbarwnego, oddzielajàca hol odlotów od p∏yty lotniska.
Obszar sk∏adu wolnoc∏owego
Powierzchnia
1012,40 m2.
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