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1 Zakres geograficzny 

Obszarem analizy jest miasto Łódź, gmina miejska Pabianice oraz gmina miejska Zgierz. Na terenie 
Łodzi znajduje się 13 analizowanych stacji bądź przystanków kolejowych. W gminie miejskiej Zgierz 
analizowano 4 stacje, które leżą na linii kolejowej nr 16. Natomiast w gminie miejskiej Pabianice 
znajduje się tylko jedna stacja kolejowa leżąca na linii kolejowej nr 14. Na całym obszarze 
opracowania znalazło się 18 stacji bądź przystanków kolejowych. Stacje Łódź Kaliska, Łódź Widzew 
oraz Łódź Chojny leżą na kilku liniach kolejowych. Zestawienie wszystkich analizowanych przystanków 
wraz z liniami, na których się znajdują przedstawiono poniżej.  

1.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

Tabela 1. Przystanki wchodzące w zakres Opracowania. 

Miasto Nazwa przystanku Linie kolejowe 
Łódź Łódź Kaliska LK 14, 15, 25 

Lublinek LK 14 
Łódź Żabieniec LK 15 

Radogoszcz Zachód LK 15 
Łódź Widzew LK 16, 17, 540 

Łódź Stoki LK 16 
Łódź Marysin LK 16 

Łódź Arturówek LK 16 
Łódź Andrzejów LK 17 
Łódź Pabianicka LK 25 

Łódź Chojny LK 25, LK 540 
Łódź Olechów Wschód LK 25 

Łódź Dąbrowa LK 540 
Zgierz Zgierz LK 16 

Zgierz Jaracza LK 16 
Zgierz Północ LK 16 

Zgierz Kontrewers LK 16 
Pabianice Pabianice LK 14 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 1. Zakres geograficzny opracowania – Obszar Analizy. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy.
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2 Infrastruktura transportowa 

2.1 Łódź – Zgierz 

Analiza transportu w relacji Łódź – Zgierz oparta została na danych udostępnianych przez różnych 
przewoźników autobusowych, kolejowych i miejskich oraz na danych zebranych ze strony 
e-podróżnik. Pozyskane dane przedstawione zostały w tabeli zbiorczej, w której uwzględniono liczbę 
kursów w dni powszednie i świąteczne, odległość, czas i koszt przejazdu. 

Pomiędzy Łodzią a Zgierzem kursują pociągi, komunikacja miejska, w tym tramwaje i autobusy oraz 
autobusy/busy regionalne. W celach porównawczych transportu zbiorowego przeanalizowany został 
również transport indywidualny.  

Między Łodzią a Zgierzem są wytyczone dwie linie kolejowe: linia kolejowa nr 15 i 16. Podróże koleją 
w kierunku Zgierza mogą odbywać się zarówno ze stacji Łódź Kaliska jak i Łódź Widzew. Ponadto 
z Łodzi do Zgierza biegnie linia tramwajowa. Dodatkowo wielu przewoźników autobusowych również 
oferuje przejazdy na tej trasie. W przypadku podróży przewoźnikami obsługującymi przewozy 
regionalne brane były pod uwagę miejscowości Łódź i Zgierz. Założono tu jedynie możliwość dotarcia 
z jednego miejsca do drugiego bez podanego konkretnego miejsca startu autobusu. Podróżny na 
miejsce startu autobusu jest zobowiązany dostać się we własnym zakresie tzn. czas poświęcony na 
dostanie się na początek trasy nie jest liczony, brany jest jedynie czas podróży autobusu 
regionalnego. W związku z bardzo dużą liczbą połączeń oferowanych przez różnych przewoźników 
czas potrzebny na podróż policzony został na podstawie średniej arytmetycznej. W przypadku 
komunikacji miejskiej czas podawany jest przez przewoźnika. 

Pozyskane dane zestawione zostały w formie tabeli. 

Tabela 2. Oferta przewozowa – relacja Łódź – Zgierz (kwiecień 2015 r.)*.  

Środek transportu 

Kursy 

Odległość Czas 
przejazdu 

Koszt przejazdu 
jednorazowego 

Najtańsza oferta 
biletów 

okresowych lub 
kosztu przejazdu 

Łączny koszt 
transportu w dni 

robocze 
w przeliczeniu na 

średni miesiąc 
W dni 

powszednie 
W dni 

świąteczne 

Łódź Widzew - Zgierz LK 16 

Pociąg (ŁKA) 14 14 14 00:16:00 3 2,70 112,67 

Pociąg (TLK) 4 4,5 25 00:37:00 11,7 4,96 206,67 

Łódź Kaliska - Zgierz LK 15 

Pociąg (REG) 1 1 11 00:15:00 5,30 2,65 110,35 

Pociąg (TLK) 5 5 11 00:15:00 13,00 4,96 206,67 

Pociąg (ŁKA) 21 17,5 11 00:13:00 3,00 2,70 112,67 

Łódź – Zgierz   

Autobus/bus** 165 109 11,1 00:19:00 4,25 1,92 80,00 

Tramwaj MPK 118 74 12 00:40:00 4,4 1,84 76,67 

Autobus MPK 74 39 17,5 00:30:00 4,4 1,84 76,67 
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Środek transportu 

Kursy 

Odległość 
Czas 

przejazdu 
Koszt przejazdu 
jednorazowego 

Najtańsza oferta 
biletów 

okresowych lub 
kosztu przejazdu 

Łączny koszt 
transportu w dni 

robocze 
w przeliczeniu na 

średni miesiąc 
W dni 

powszednie 
W dni 

świąteczne 

Samochód 0 0 18,7 00:28:00 11,16 11,16 465,16 

* Jako punkty początkowe i końcowe tras przyjmowane są przystanki danego środka transportu zlokalizowane jak najbliżej 
centrum miasta. 
**Łódź D.A. Północny, plac Kościelny do Zgierz Zgierz Piątkowska/Piłsudskiego/Park, Zgierz 3 Maja/Popiełuszki/US 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

2.1.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

W przypadku transportu kolejowego brano pod uwagę możliwość dotarcia do Zgierza zarówno 
z Łodzi Kaliskiej, linią kolejową nr 15 oraz z Łodzi Widzew, linią kolejową nr 16. Ponieważ te dwie linie 
kolejowe spotykają się na stacji kolejowej Zgierz, podróżni mają możliwość wyboru, w którą stronę 
Łodzi chcą się dostać. Układ linii kolejowych w Łodzi ma charakter obwodowy, w związku, z czym 
ułatwia dostanie się do miasta, nie zaś poruszanie się po nim. Porównując te dwie linie kolejowe 
łączące Łódź ze Zgierzem pod względem odległości krótsza trasa występuje na linii kolejowej nr 15. 
Podróż tą linią pociągami ŁKA trwa 13 min, zaś REG i TLK - 15 minut. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna przewiduje kursowanie 35 par pociągów dziennie w dni powszednie oraz 
31,5 w dni świąteczne. Kursy te realizowane są obydwoma liniami kolejowymi. Przewoźnik Przewozy 
Regionalne oferują 1 parę pociągów w dni powszednie i święta. Dodatkowo pociągi TLK jeżdżące 
również obiema liniami kolejowymi oferują 9 par pociągów w dni powszednie i 9,5 w dni świąteczne. 

Porównując czasy przejazdów wszystkich pociągów najkrótsza podróż realizowana jest z Łodzi 
Kaliskiej do Zgierza przez LK 15. Czas przejazdu oferowany przez wszystkich przewoźników wynosi 
13 minut. Podróż Łódzką Koleją Aglomeracyjną z Łodzi Widzew do Zgierza wynosi 16 minut. Pociągi 
TLK ruszające ze stacji Łódź Widzew dodatkowo przejeżdżają przez stację Łódź Kaliska, w związku, 
z czym podróż wydłuża się do 37 minut. 

Koszt przejazdu z obu stacji oferowany przez tych samych przewoźników jest taki sam. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawia ŁKA, której bilet jednorazowy wynosi 3 zł, w pociągach REG 
trzeba by zapłacić 5,30 zł zaś w TLK 11,7 zł. Przy zastosowaniu biletów okresowych oraz oferowanych 
przez przewoźnika Przewozy Regionalne zniżkach, łączny koszt transportu w dni robocze 
w przeliczeniu na średni miesiąc wynosi 110,35 zł zaś w Łódzkich Kolejach Aglomeracyjnych 112,67 zł. 
Pociągi TLK zarówno czasowo, jak i kosztowo wydają się mało konkurencyjne w porównaniu do 
dwóch pozostałych przewoźników. 

2.1.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Ponadto Łódź i Zgierz są dobrze skomunikowane komunikacją miejską oraz regionalną. 

Miejska komunikacja realizowana jest przez autobusy oraz tramwaje. Przewoźnik MPK (Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) oferuje 118 kursów tramwajowych i 74 kursy autobusowe w dni 
powszednie w jedną stronę oraz 74 kursy tramwajowe i 39 autobusowe w dni świąteczne w jedną 
stronę. Czasowo podróż autobusem MPK jest bardziej opłacalna od tramwajowej, ponieważ trwa 
30 minut, tramwajowa 40 minut. Koszty przejazdu tymi środkami transportu, ze względu na tego 
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samego przewoźnika, są takie same. Koszt przejazdu jednorazowego wynosi 4,4 zł, zaś łączny koszt 
transportu w dni robocze w przeliczeniu na średni miesiąc wynosi 76,67 zł. 

Dodatkowo realizowane są również kursy przez przewoźników oferujących przewozy regionalne. 
Wielu przewoźników oferuje 165 kursów w dni powszednie oraz 109 w dni świąteczne. Koszt 
przejazdu jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od przewoźnika. Średni koszt przejazdu 
jednorazowego wyliczony za pomocą ceny oferowanej przez wszystkich przewoźników oraz 
podzielony przez ilość kursów w ciągu dnia wynosi 4,25 zł. Łączny koszt transportu w dni robocze 
w przeliczeniu na średni miesiąc policzony został na podstawie przewoźnika PKS Łęczyca (oferującego 
najwięcej przejazdów na tej trasie) i wynosi 80 zł. 

Poza transportem zbiorowym zostaje, możliwość podróżowania indywidualnego. Podróż 
samochodem odbywa się najczęściej DK 91. Jadąc tą drogą odległość pomiędzy Łodzią a Zgierzem 
wynosi 18,7 km i trwa 28 minut. Podróż samochodem jest najbardziej komfortowa ze względu na 
czas i wygodę podróżnych, ale najmniej opłacalna pod względem cenowym. Koszt przejazdu 
jednorazowego na tej trasie wynosi 11,16 zł a łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu na 
średni miesiąc wynosi 465,16 zł. Warto wspomnieć o tym, że czas przejazdu samochodem jest 
większy niż czas przejazdu pociągiem, (ale do czasu przejazdu pociągiem należy dodać czas dotarcia 
na przystanek kolejowy oraz czas powrotu z niego). 

2.2 Łódź - Pabianice 

Tabela 3. Oferta przewozowa – relacja Łódź Kaliska – Pabianice (kwiecień 2015 r.)*. 

Środek transportu 

Kursy 

Odległość 
Czas 

przejazdu 
Koszt przejazdu 
jednorazowego 

Najtańsza 
oferta 

biletów 
okresowych 
lub kosztu 
przejazdu 

Łączny koszt 
transportu w dni 

robocze w 
przeliczeniu na 
średni miesiąc 

W dni  
powszednie 

W dni  
świąteczne 

Łódź Kaliska - 
Pabianice LK 16 

Pociąg (ŁKA) 16 12 14,0 00:17:00 3 2,70 112,67 

Pociąg (REG) 6 5 14,0 00:16:00 3,6 3,45 143,75 

Pociąg (TLK) 4 4 14,0 00:16:00 13 4,96 206,67 

Autobus** 75 37 17,0 00:20:00 5 5,00 182,00*** 

Tramwaj (MPK) 56 31 14,0 00:37:00 3,4 1,84 76,67 

Samochód 0 0 15,6 00:29:00 9,31 9,31 388,05 

* Jako punkty początkowe i końcowe tras przyjmowane są przystanki danego środka transportu zlokalizowane jak najbliżej 
centrum miasta. Rozkład aktualny na kwiecień 2015 r. 
** kurs realizowany przez wielu przewoźników, cena biletu jednorazowego normalnego stanowi średnią cenę przejazdów z 
1 dnia roboczego.  
*** cena średnia na podstawie przewoźnika PKS Wieluń. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

W powyższej tabeli zostały przedstawione dane dotyczące transportu w relacji Łódź Kaliska – 
Pabianice pozyskane m.in. ze strony e-podróżnik. W analizowanej relacji występują połączenia 
wykonywane przez różnych przewoźników. Zestawienie zawiera liczbę kursów dziennie (w dni 
powszednie oraz w dni świąteczne), odległość, czas przejazdu oraz jego koszt.  
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2.2.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Planując podróż z Łodzi do Pabianic można skorzystać z oferty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. 
Dziennie wykonywanych jest 16 kursów dziennie w dni powszednie oraz 12 kursów w dni świąteczne 
w jedną stronę. Wybierając ten środek komunikacji publicznej do pokonania jest trasa o odległości 
14 km a planowany czas tego przejazdu wynosi 17 minut. Średni koszt przejazdu jednorazowego 
pociągiem ŁKA to 3 zł (bilet normalny). Łączny koszt transportu w dni robocze tam i z powrotem 
w przeliczeniu na średni miesiąc (najkorzystniejsza oferta czasowa) to 113 zł.  

Podróż między Łodzią Kaliską a Pabianicami możliwa jest również do odbycia korzystając z pociągów 
Regio. Przewozy Regionalne przewidują kursowanie 6 par pociągów w ciągu doby w dni powszednie 
oraz 5 w dni świąteczne. Podobnie jak pociągami ŁKA czy też TLK podróż trwa 14 minut, gdyż 
w każdym przypadku trasa biegnie linią kolejową nr 14. Czas przejazdu tym razem wynosi 16 minut 
a cena biletu jednorazowego – 3,6 zł. Łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu na średni 
miesiąc to 144 zł.  

Pociągi TLK kursują 4 razy w ciągu doby – zarówno w dni powszednie jak i świąteczne. Czas przejazdu 
szacowany jest na 14 minut, czyli tak jak w przypadku pociągów Regio. Cena przejazdu jest jednak 
zdecydowanie wyższa, gdyż za jednorazowy przejazd zapłacić trzeba 13 zł. Koszt transportu tym 
rodzajem pociągów w przeliczeniu na średni miesiąc będzie równy ponad 200 zł (207 zł). Średni koszt 
jednorazowego przejazdu w jedną stronę (najkorzystniejsza oferta biletów okresowych) wynosi 
niecałe 5 zł.  

2.2.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Biorąc pod uwagę inne środki transportu mamy do wyboru autobus, tramwaj lub indywidualny 
środek transportu, czyli samochód.  

Decydując się na podróż autobusem mamy dostępnych aż 75 połączeń w dni powszednie oraz 
37 w dni świąteczne. Długość trasy to średnio 17 km. Czas przejazdu szacowany jest średnio na około 
20 minut, ale może być różny w zależności od pory dnia. Koszt przejazdu jednorazowego wynosi 
w tym przypadku około 5 zł (średnia z wszystkich połączeń autobusowych na tej relacji). Średni koszt 
transportu w dni robocze w przeliczeniu na średni miesiąc (na przykładzie przewoźnika PKS Wieluń) 
jest równy 182 zł.  

Podróżując tramwajem mamy dostępnych aż 56 połączeń w ciągu doby w dni powszednie oraz 
31 połączeń w dni świąteczne. Długość tej trasy jest równa 14 km i trwa zdecydowanie dłużej niż 
pociągiem lub autobusem – aż 37 minut. Koszt przejazdu jednorazowego jest jednak dość niski 
i wynosi 3,4 zł. Łączny koszt transportu w dni robocze w przeliczeniu na średni miesiąc wynosi 77 zł. 

Biorąc pod uwagę przejazd indywidualnym środkiem transportu z Łodzi Kaliskiej do Pabianic podróż 
trwać będzie około 0,5 godz., a jej długość wynosi 15,6 km. Koszt przejazdu jednorazowego to 9,31 zł, 
a w przeliczeniu na średni miesiąc – 388,05 zł.  
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2.3 Zgierz – Pabianice 

2.3.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Pomiędzy Zgierzem a Pabianicami nie ma bezpośredniej linii kolejowej, wszystkie przechodzą przez 
Łódź. W związku z tym, wszystkie połączenia w relacji Zgierz – Łódź odbywać się będą z przesiadką na 
stacji Łódź Kaliska. Oferta przewoźników kolejowych została oparta na sumie liczby połączeń z Łodzi 
do Pabianic i do Zgierza i wynosi średnio 18 w dni powszednie i 15 w dni świąteczne w jedną stronę. 
Podróż koleją z Pabianic do Zgierza, w zależności od wyboru przewoźnika, trwa od 30 min 
(w momencie dogodnej przesiadki) do 1 godziny a nawet dłużej (przy mniej korzystnej przesiadce). 
Cena przejazdu również uzależniona jest od wyboru przewoźnika. Przy wyborze połączenia, w którym 
obydwa pociągi są obsługiwane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną wynosić będzie sumę 
w poszczególnych relacjach, łącznie wyniesie około 6 zł. W przypadku wyboru innych przewoźników 
cena będzie kształtowała się na innym poziomie i może wynosić nawet 14,70 zł.  

2.3.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

W relacji Pabianice – Zgierz również nie występują bezpośrednie połączenia komunikacji zbiorowej 
miejskiej czy regionalnej. Wszystkie połączenia realizowane są przez Łódź. Podróż komunikacją 
miejską kombinowaną (tramwajową i autobusową) trwa około 1 godz. 30 minut, cena zaś jest 
uzależniona od wyboru środka transportu i kształtuje się na poziomie od 2,92 zł do 7,92 zł.  

Jedynym bezpośrednim środkiem transportu jest transport indywidualny. Podróż samochodem 
z Pabianic do Zgierza odbywa się trasą DK 71. Jest to odległość 26,9 km a czas podróży wynosi 
38 minut. Koszt przejazdu jednorazowego wynosi 16 zł zaś łączny koszt transportu w dni robocze 
w obie strony w przeliczeniu na średni miesiąc wynosi 669 zł. 

2.4 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

Obwodowy charakter linii kolejowych w Łodzi utrudnia poruszanie się transportem kolejowym po 
mieście, ułatwia zaś dostanie się do niego. Rozwinięta infrastruktura tramwajowa i sieć autobusowa 
w Łodzi przejmuje pasażerów poruszających się po mieście. Również w kierunku Zgierza i Pabianic 
biegną linie tramwajowe z dużą ilością kursów dziennie oraz wiele połączeń autobusowych.  

Poruszanie się po samej Łodzi jest w dużym stopniu zaspokajane innym rodzajem transportu niż 
transport kolejowy. Należy jednak zaznaczyć, że integracja transportu miejskiego i kolejowego jest na 
bardzo wysokim poziomie. Stacje i przystanki kolejowe znajdują się w większości w odległościach 
zapewniających dogodną przesiadkę na inny środek transportu zbiorowego.  
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2.5 Obszary o niewystarczającej dostępności transportu zbiorowego 
(„białe plamy”) 

Analizowany w opracowaniu obszar, tj. Łódź, Zgierz i Pabianice posiada bardzo dobrze rozbudowaną 
ofertę przewozową zarówno komunikacji miejskiej jak i regionalnej. W samej Łodzi istnieje dobrze 
rozwinięta oferta przewozowa uwzględniająca komunikację autobusową i tramwajową. Zarówno do 
Zgierza jak i do Pabianic biegną linie tramwajowe łączące te miasta ze stolicą województwa 
łódzkiego. Ponadto dobrze rozwinięta sieć autobusowa zapewnia sprawne poruszanie się po mieście 
jak również dojazd do niego. Obwodowy charakter linii kolejowych sprawia, że dostanie się do Łodzi 
jest bardzo proste. W kierunku Zgierza biegną dwie linie kolejowe z dwóch różnych stacji kolejowych 
w Łodzi, w kierunku Pabianic jedna. Cała sieć infrastrukturalna oraz oferta przewozowa obowiązująca 
na terenie trzech miast sprawia, że nie występują tam obszary, w których aktualnie realizowane 
przewozy w transporcie kolejowym, drogowym i innym szynowym nie zapewniają realizacji potrzeb 
mieszkańców.  

 
Ilustracja 2. Identyfikacja tzw. "białych plam". 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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3 Integracja transportu kolejowego, pasażerskiego, drogowego 
i innego szynowego 

3.1 Identyfikacja kierunków rozwoju 

Obszar, do którego zaliczono miasta Łódź, Pabianice i Zgierz w ich granicach administracyjnych to 
obszar, który będzie znacząco wyróżniał się funkcjonalnie w strukturze przemieszczeń regionu 
łódzkiego. Tym samym wymaga on odrębnych analiz i innego podejścia. Obszar ten będzie głównym 
obszarem recepcji podróżnych z obszaru regionu, co wiąże się z kumulacją miejsc pracy a także 
funkcji m. in. administracyjnych, edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, rozrywkowych czy 
handlowych. Jednocześnie pozostaje on, przy pełnej świadomości zróżnicowania przestrzennego, 
silnie nasycony pod względem obsługi publicznym transportem zbiorowym, a jednocześnie mniej 
liczne będą tu przemieszczenia na duże odległości – ze względu na wyższą intensywność użytkowania 
i lepszą dostępność funkcji wynikającą z bliskości centrum aglomeracji. 

Proponując rozwiązania dla optymalizacji funkcjonalności stacji i przystanków kolejowych trzeba 
uwzględniać opisaną powyżej specyfikę obszaru. Przystanki muszą być zatem dostosowane do 
obsługi nie tylko pasażerów wyjeżdżających z danej stacji, ale przede wszystkim – na nią 
przyjeżdżających. W łańcuchu multimodalnym podróży obszar wewnętrzny aglomeracji będzie 
obszarem, na którym pasażer odbywa symboliczny „ostatni kilometr” podróży. Wśród możliwych 
opcji przemieszczeń w relacji stacja kolejowa – ostateczny cel podróży znaleźć się mogą 
przemieszczenia piesze, przejazd rowerem publicznym, przejazd cudzym samochodem (taksówka lub 
prywatny pojazd prowadzony przez osobę osoby trzecią) oraz przejazd publicznym transportem 
zbiorowym. W ograniczonym zakresie w grę może jeszcze wchodzić własny rower przywieziony przez 
podróżnego pociągiem lub na stałe przechowywany przez niego na stacji. Nie będzie natomiast 
w ogóle przemieszczeń z wykorzystaniem własnego pojazdu silnikowego, co oznacza, że nie ma 
potrzeby lokalizacji na tym obszarze większych parkingów P&R. 

Aby pasażer wybrał kolej, jako środek transportu, musi mieć do czynienia z zadowalającą go ofertą na 
całej trasie od opuszczenia miejsca początkowego (np. własnego domu) aż do dotarcia do celu 
podróży (np. miejsca pracy). Podkreślmy, jeśli którykolwiek z elementów multimodalnego łańcucha 
podróży pozostanie niesatysfakcjonujący – pasażer skorzysta z innej formy transportu, najpewniej – 
z własnego samochodu. Co istotne jednak, w przypadku lokalizacji stacji w strefie podmiejskiej lub 
w obszarach poza aglomeracją, pasażerowie przede wszystkim docierają na stację na tzw. 
„pierwszym kilometrze”. Wtedy przy dysfunkcyjnej ofercie transportu publicznego, pieszego 
i rowerowego zawsze pozostaje możliwość urządzenia parkingu P&R, do którego pasażerowie dojadą 
własnymi samochodami. W przypadku dysfunkcji obsługi stacji w wewnętrznym obszarze aglomeracji 
(czyli na „ostatnim kilometrze”) takiej możliwości nie ma. Niski standard oferty lub jej brak na tym 
etapie podróży (w lokalizacjach w wewnętrznej części aglomeracji) będzie skłaniać pasażerów do 
rezygnacji z całej podróży w takiej formie, a więc także z podróży koleją, nawet jeśli element łańcucha 
podróży wykonywany koleją będzie zadowalający. Dlatego też jakość powiazań przystanków na 
wewnętrznym obszarze aglomeracji z tkanką miejską, z transportem publicznym i siecią dróg 



 

 17  
 

transportu niezmotoryzowanego jest kluczowym zagadnieniem dla sprawnego funkcjonowania 
całego systemu. Oznacza to, że jakość powiązań i obsługi stacji kolejowych na terenie Łodzi, Zgierza 
i Pabianic będzie miała decydujące znaczenie dla ostatecznego wyboru kolei, jako środka transportu 
i będzie oddziaływać na wybór kolei w całym regionie. 

Poza największą grupą użytkowników, jaką będą przyjeżdżający do wewnętrznej części aglomeracji 
z bardziej peryferyjnych lokalizacji regionu stacje w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu będą także 
obsługiwały przemieszczenia mieszkańców do wewnątrz aglomeracji, a w ograniczonym zakresie – 
także poza nią. Obsługa przemieszczeń wewnętrznych będzie wiązała się z koniecznością 
konkurowania z transportem zbiorowym tramwajowym i autobusowym. Będą to więc 
przemieszczenia niszowe, w tych relacjach, w których krótszy czas przejazdu koleją będzie w stanie 
rekompensować jej niższą częstotliwość. W szczególności mogą to być przemieszczenia pomiędzy 
obiektami, spośród których przynajmniej jeden znajduje się w zasięgu dojścia pieszego do stacji 
kolejowej. Należy natomiast podkreślić, iż dla wyznaczenia zasięgu obsługi należy przyjmować 
wartości takie same jak dla lokalnego transportu zbiorowego, czyli ok. 5 minut dojścia pieszego, co 
odpowiadać będzie maksymalnemu promieniowi 500-800 metrów od stacji. Dla ważniejszych węzłów 
można przyjmować rozszerzenie tej strefy o podróż transportem zbiorowym trwającą ok. 5-6 minut. 

Pasażerowie wyjeżdżający z wewnętrznej części aglomeracji do lokalizacji peryferyjnych poza nią 
będą najmniej charakterystyczną grupą odbiorców. Należy zakładać, że raczej nie będą oni korzystać 
z samochodu w celu dojechania do stacji kolejowej (jeśli będą skłonni dojeżdżać samochodem, to 
najczęściej odbędą w ten sposób całą podróż). Będą to przede wszystkim osoby, których i początek 
podróży i cel znajdą się w bezpośrednim zasięgu stacji lub w zasięgu dojazdu rowerem oraz osoby 
samochodu nieposiadające. Należy zakładać, że przy dostosowaniu stacji do obsługi pozostałych 
przemieszczeń potrzeby tej grupy także pozostaną zaspokojone. 

Podstawowe kierunki rozwojowe dla systemu kolejowego na obszarze wewnętrznej części 
aglomeracji (tj. Łodzi, Zgierza i Pabianic) wiązać się będą z dogęszczeniem sieci stacji i tym samym 
włączeniu kolejnych obszarów w zasięg dojść pieszych lub krótkich dojazdów transportem 
zbiorowym. Kluczowym projektem jest tu budowa linii średnicowej w tunelu wraz ze stacjami 
pośrednimi. Ta inwestycja pozwoli na udostępnienie w zasięgu dojścia pieszego obszarów ścisłego 
centrum, a więc obszarów najbardziej intensywnie użytkowanych, do których dojazdy mają charakter 
masowy. Jest to dodatkowo obszar, na którym konkurencja transportu drogowego jest podatna na 
kongestię i przez to wyjątkowo słaba. 

Drugim kierunkiem rozwojowym będzie włączenie w obsługę tych osiedli, które znajdują się 
w sąsiedztwie istniejących linii, ale gdzie nie istnieją jeszcze stacje lub przystanki kolejowe. Budowa 
nowych stacji pozwoli m. in. na włączenie w obsługę koleją części osiedli Radogoszcz Wschód, 
Zarzew, Widzew Wschód, Olechów-Janów i Retkinia. Trzeci kierunek rozwojowy związany będzie 
z obsługą niszowych przemieszczeń tam, gdzie oferta lokalnego transportu zbiorowego pozostaje 
relatywnie uboga. Będzie to intensyfikacja obsługi terenów przylegających do tzw. kolei obwodowej 
oraz linii Łódź Widzew – Zgierz, a także obszary znajdujące się na terenie Zgierza i Pabianic. 

Obszar, na który składają się miasta Łódź, Zgierz i Pabianice, jako wewnętrzna część aglomeracji, 
skupiająca ruch przyjazdowy z całego regionu wymaga szczególnej uwagi i szczególnego 
zagospodarowania. Należy dogęścić sieć stacji, aby w zasięgu obsługi znalazła się większość 
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funkcjonalnego centrum Łodzi oraz ważniejsze obiekty przyciągające ruch związane z funkcjami 
o zasięgu ponadlokalnym. Istotna jest poprawa obsługi szczególnie transportem zbiorowym, a także 
lepsza dostępność piesza stacji. W obu tych formach transportu kluczowe jest wyeliminowanie 
„pustych przejść”, wynikających z oddalenie od siebie poszczególnych elementów infrastruktury czy 
braków w ciągłości infrastruktury pieszej. Za modelowe rozwiązanie należy uznać możliwość 
przesiadki w obrębie jednego peronu, a przy rozwiązaniach dwupoziomowych – zatrzymanie 
pojazdów w tym samym miejscu, nad sobą. W przeciwieństwie do obszarów zewnętrznych niewielkie 
znaczenie będą mieć w tym obszarze parkingi P&R i powinny być budowane tylko w lokalizacjach 
peryferyjnych, dla obsługi obszarów zabudowy rozproszonej oraz zjazdów z autostrad. 

3.2 Identyfikacja obszarów komplementarnych do transportu kolejowego 

Obszar centralnej części aglomeracji jest obszarem szczególnym, bo silnie nasyconym transportem 
zbiorowym. Ze względu na swoją podwójną rolę – jako obszaru generującego i przyjmującego ruch - 
niezwykle trudne jest też zdefiniowanie roli i relacji między poszczególnymi środkami transportu 
zbiorowego. W przeciwieństwie do pozostałych obszarów nie będzie tu mowy o wyraźnie nadrzędnej 
roli kolei, czy o podrzędnej, dowozowej roli transportu lokalnego – autobusowego i tramwajowego. 

Podstawą wydzielenia na terenie aglomeracji obszarów komplementarnych do transportu 
kolejowego będzie przebieg linii kolejowych na terenie aglomeracji. Dotychczas przebieg ten 
uznawany był za umiarkowanie atrakcyjny i peryferyjny. Sytuacja ulegnie gwałtownej zmianie po 
oddaniu do użytku tunelu średnicowego wraz ze stacjami pośrednimi. Inwestycja ta pozwoli na 
obsługę znacznej części funkcjonalnego centrum Łodzi bezpośrednio ze stacji i przystanków 
kolejowych. Z wykorzystaniem krótkiego dowozu ze stacji transportem lokalnym możliwe będzie 
pokrycie niemal całego obszaru funkcjonalnego centrum Łodzi. Obszar centralny Łodzi to obszar 
o tyle szczególny, że narażony jest na silną kongestię wywołaną ruchem ulicznym. Kolej na tym 
obszarze posiada więc silną przewagę płynącą z poruszania się w niezależnych korytarzach, które nie 
są podatne na zaburzenia płynności ruchu. Będzie to więc jeden z najbardziej kluczowych obszarów 
do obsługi przez transport kolejowy w skali całego regionu. 

Drugą grupą przemieszczeń, jakie może obsługiwać kolej będąc atrakcyjną dla pasażerów, są 
przewozy poza obszarem centrum, pomiędzy relatywnie odległymi osiedlami. Są to relacje, dla 
których kolej dzięki wysokiej prędkości ruchu jest w stanie zaoferować wysoką prędkość handlową. 
Często będą to przewozy do dzielnic przemysłowych, a więc w szczególności do stacji Żabieniec 
i Dąbrowa, choć w mniejszym stopniu do niemal każdej stacji położonej poza centrum Łodzi. W skład 
obszarów, dla których kolej odgrywać będzie znaczącą rolę wejdą tereny w zasięgu bezpośredniego 
dojścia pieszego ze stacji (w zasięgu typowym dla transportu lokalnego – ok. 500-800 m) oraz – 
w przypadku ważniejszych stacji węzłowych o intensywnej obsłudze transportem zbiorowym – ich 
rozszerzenia o zasięg podróży transportem lokalnym trwającej ok. 5-6 minut. 

Trzecią grupą przemieszczeń będzie obsługa obszarów zabudowy jednorodzinnej, z dobrym 
dostępem do linii kolejowych. Obszary takie mogą mieć relatywnie ubogą sieć transportu lokalnego, 
co, mimo stosunkowo niskiej częstotliwości kursowania kolei, pozwala jej utrzymywać przewagę nad 
innymi formami transportu dzięki wysokiej prędkości ruchu. Do tej grupy zaliczać się będą obszary 
osiedli położonych wzdłuż linii 16 pomiędzy Łodzią Widzewem a Zgierzem oraz zabudowa 
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w sąsiedztwie stacji Łódź Andrzejów, a także zabudowa jednorodzinna przylegająca do stacji Zgierz 
Północny, Zgierz Jaracza, Zgierz, Zgierz Chełmy, Pabianice, Pabianice Północ, Łódź Pabianicka. 

Łatwymi do identyfikacji obszarami aglomeracji, które pozostaną słabo zintegrowane z linią kolejową 
i dla których w większości przypadków kolej nie będzie wystarczająco atrakcyjna, pozostaną oddalone 
od niej osiedla mieszkaniowe, zwłaszcza zabudowy jednorodzinnej. Będą to przypadki osiedli 
posiadających dobrą obsługę przez lokalny transport zbiorowy lub znacznie oddalone od kolei, przez 
co czas dojazdu do stacji kolejowej mógłby okazywać się nawet dłuższy niż późniejszy czas podróży 
koleją. Wśród osiedli o nikłym znaczeniu dla zasilenia kolei wymienić można Złotno (znaczne 
oddalenie), Julianów (dobra oferta podróży tramwajem i znaczne oddalenie), zabudowę Wzniesień 
Łódzkich (znaczne oddalenie), Nowosolną, Wiskitno, wschodnią część Rudy Pabianickiej (znaczne 
oddalenie), osiedle Kopernika w Pabianicach (znaczne oddalenie). 

Na mapie (Ilustracja 3) naniesiono sieć stacji i przystanków obsługujących ścisły obszar aglomeracji. 
Koła o promieniu 800 metrów wyznaczają obszar, który będzie bezwarunkowo komplementarny 
wobec kolei (dostępny z pomocą dojść pieszych, a więc niezależny od czynników dodatkowych). Dla 
wybranych stacji, które mogą być wydajnie obsługiwane przez transport zbiorowy zasięg ten ulega 
rozszerzeniu o krótkie dojazdy autobusem lub tramwajem wraz z minimalnym dojściem na 
przystanki. 

 

Ilustracja 3. Sieć stacji i przystanków kolejowych na terenie centralnej części aglomeracji łódzkiej oraz zasięgi efektywnej 
obsługi przez kolej. 
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3.3 Propozycja zakresu obsługi przez alternatywne środki transportu 

Jako alternatywne środki transportu do transportu kolejowego przyjmuje się dojścia piesze, dojazd 
rowerem, transportem autobusowym i tramwajowym. Dojazdy z wykorzystaniem samochodu zostały 
omówione w rozdziale 3.4 łącznie z opisem systemu parkingów Park&Ride. 

Dojścia piesze ze stacji mają, w sposób oczywisty, najbardziej ograniczony zasięg. Jednak grupa 
pasażerów, którzy są w stanie do celu podróży dojść ze stacji pieszo pozostaje najłatwiejszą do 
utrzymania grupą klientów – dojścia piesze w zasadzie nie są narażone na opóźnienia czy zdarzenia 
losowe. Są powtarzalne - trwają każdego dnia tyle samo, niezależnie od godziny przyjazdu pociągu. Są 
do pewnego stopnia uzależnione od warunków pogodowych, ale przeważnie są akceptowalne przy 
na tyle krótkich odległościach, że warunki te pozostają poza większym wpływem na jakość podróży. 
Obszar, który pozostaje dostępny ze stacji przez bezpośrednie dojścia piesze został w całości uznany 
za obszar o dużym potencjale dla realizacji przewozów kolejowych. 

Zasięg tego obszaru będzie jednak podlegał pewnym wahaniom, a przyjęty zasięg 800 metrów ma 
zastosowanie przy dobrej jakości dojść pieszych do stacji. Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby 
maksymalnie rozszerzyć zasięg dojść i dotrzeć do grupy pasażerów w tym zasięgu. Należy zapewnić 
nie tylko istnienie chodników, ale też jak najkrótszy przebieg tras dojścia pieszego. Z tego względu 
należy zapewniać dostęp do obu krańców peronów, albo w ogóle na całej jego długości (w przypadku 
peronów bocznych). Należy zadbać o bezpieczeństwo pieszych i o subiektywne poczucie 
bezpieczeństwa eliminując przestrzenie, w których potencjalny przestępca może zaskoczyć pasażera, 
lub zaułki, w których mógłby łatwo zaatakować. Istotna jest także eliminacja barier dla osób 
o ograniczonej sprawności, przy czym, co do zasady, jak największa część infrastruktury powinna być 
wspólna dla wszystkich i zarazem jak najbardziej odporna na zniszczenie. Wskazane jest, aby windy, 
które bywają koniecznością, były, tam gdzie to możliwe, uzupełniane przez rampy umożliwiające 
ewakuację z peronu w przypadku awarii urządzenia. Dodatkowym działaniem na rzecz podróżnych 
korzystających na „ostatnim kilometrze” z dojść pieszych jest jak najsilniejsze wysycenie funkcjami 
obszaru wokół stacji. Docelowo powinny one, tam gdzie jest na to miejsce, stanowić jądra urbanizacji 
lub reurbanizacji i grupować wokół siebie inwestycje. Wskazane jest, aby publiczni właściciele 
nieruchomości przylegających do stacji (zarządcy terenów kolejowych, gminy) przygotowywali część 
z nich do zabudowy, która w centralnych obszarach może nawet nadbudowywać infrastrukturę 
towarzyszącą (przystanki tramwajowe, autobusowe, parkingi, pętle), jak i samą stację. 

Transport rowerowy pozwala na kilkukrotne zwiększenie promienia obsługi, względem transportu 
pieszego przy pozostawieniu jego podstawowej zalety – pełnej dostępności w czasie. Natomiast 
transport rowerowy jest znacznie bardziej niż przemieszczenia piesze uzależniony od warunków 
pogodowych. Przy złych warunkach liczba jego użytkowników będzie wyraźnie maleć, co oznacza, że 
wielokrotnie i tak konieczne jest zapewnienie alternatywy. Warunkiem koniecznym dla obsługi na 
„ostatnim kilometrze” przez transport rowerowy jest zapewnienie dostępu do pojazdu. Może się to 
odbyć poprzez system roweru publicznego, co z kolei wymaga uwzględnienia stacji kolejowych 
i celów dojazdów z tych stacji przy konstrukcji systemu roweru publicznego. Przypomnijmy, że aby 
podróż mogła odbyć się bez przeszkód pasażer musi mieć możliwość zarówno pobrania roweru, jak 
i jego zostawienia przy celu podróży – konieczna jest odpowiednia gęstość rozmieszczenia stacji 
dokujących i odpowiednia wydajność systemu (przy dojazdach do pociągu kursującego według ściśle 
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określonego rozkładu nie może ani zabraknąć rowerów ani miejsc do ich pozostawienia). Drugą 
możliwością jest posiadanie przez pasażera roweru pozostawianego na stałe na stacji, 
wykorzystywanego tylko do podróży stacja – miejsce docelowe. To rozwiązanie zarezerwowane jest 
natomiast dla osób wykonujących dojazdy regularnie, a więc przede wszystkim do pracy i do miejsc 
nauki. Ze względu na konieczność długotrwałego pozostawienia pojazdu w przestrzeni publicznej 
z reguły będą to pojazdy słabej jakości, a więc możliwe do wykorzystywania do przemieszczeń na 
niewielką odległość. Należy spodziewać się pojawienia się takich przewozów do terenów 
przemysłowych m. in. ze stacji Lublinek, Dabrowa, Żabieniec. Dla tej grupy pasażerów niezbędne jest 
zapewnienie stojaków rowerowych umożliwiających bezpieczne zapięcie pojazdu solidnym 
zabezpieczeniem antykradzieżowym. Istnieje też możliwość przewiezienia roweru przez podróżnego, 
ale to rozwiązanie z kolei nie może być stosowane na szeroką skalę ze względu na pojemność taboru 
kolejowego. Warto zaznaczyć, ze stojaki i stacje roweru publicznego powinny być zlokalizowane tuż 
przy peronie, w miejscach dobrze widocznych (nie w zaułkach), ale jednocześnie dostępnych poprzez 
dojścia jednopoziomowe. Wykluczone są lokalizacje na peronie, jeśli nie prowadzi na niego łatwo 
dostępna rampa, czy takie, które wymagać będą niesienia roweru po schodach lub wwiezienia go 
windą. 

Podobne wymagania będą dotyczyły podróżnych, którzy rower wykorzystywać będą do dojazdu na 
stację z początkowego punktu podróży, czyli na tzw. „pierwszym kilometrze”. Dla tej grupy 
szczególnie istotna może natomiast okazać się jakość dróg dojazdowych, w tym możliwość 
bezpiecznego dojechania na stację z pominięciem ruchliwych ulic, stąd konieczność poprawy jakości 
dojazdów rowerem z osiedli mieszkaniowych na stacje Żabieniec, Retkinia, Dąbrowa, Radogoszcz 
Wschód i Zachód, Janów, Andrzejów. 

Publiczny transport zbiorowy jest podstawowym środkiem transportu umożliwiającym rozszerzenie 
zasięgu obsługi stacji i w obszarze aglomeracji, przy silnym nasyceniu transportem zbiorowym, będzie 
pełnił szczególnie istotną rolę. Transport zbiorowy, co do zasady, pozostaje dostępny dla wszystkich 
podróżnych, niezależnie od stanu zdrowia, kondycji fizycznej, posiadanego bagażu i liczebności grupy. 
Jego podstawowym ograniczeniem jest konieczność zgromadzenia dużych potoków pasażerów 
jadących we wspólnym kierunku tak, aby pojazdy były należycie napełnione. Rzadko zasadne będzie 
utrzymanie linii wyłącznie do obsługi stacji kolejowej, z reguły wystąpi konieczność łączenia różnych 
potoków pasażerów. Ze względu na to, iż publiczny transport zbiorowy nie jest dostępny „na 
żądanie”, tylko ograniczony poprzez rozkład jazdy należy zapewnić dostęp do możliwie największej 
liczby połączeń. Możliwość oczekiwania na siebie pociągu i autobusu albo tramwaju występuje co 
prawda w izolowanych lokalizacjach, ale jest nie do zastosowania na szeroką skalę. Trzeba też 
maksymalnie skrócić dojścia w ramach przesiadki. Zadbanie o te dwa elementy pozwolą na 
maksymalne skrócenie czasu przesiadki, który wlicza się do całkowitego czasu podróży. 
Rozwiązaniem modelowym będzie przesiadka z pociągu do autobusu lub tramwaju, która odbędzie 
się w obrębie jednego peronu. Choć nie zawsze będzie to możliwe to należy pamiętać, że każdy 
dodatkowy dystans (i w poziomie i w pionie) pokonany przez pasażera to dla niego potencjalne 
utrudnienie i wydłużenie czasu podróży. W szczególnych przypadkach wskazana może być też 
integracja poprzez budowę nowego przystanku kolejowego na przecięciu z istniejącą linią transportu 
tramwajowego lub autobusowego o charakterze magistralnym. 
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Obszary kluczowe do obsługi transportem zbiorowym to obszar centrum oraz obszary największych 
osiedli mieszkaniowych. Transport zbiorowy będzie w stanie zapewnić wysoką częstotliwość 
kursowania pozwalającą na elastyczne kształtowanie dojazdów do stacji Łódź Fabryczna, Łódź 
Śródmieście, Łódź Żabieniec, Łódź Kaliska, Łódź Retkinia, Łódź Chojny, Łódź Widzew, Łódź Marysin 
oraz Zgierz i Pabianice. Przyjmuje się, że do tych stacji dojazdy z podstawowych kierunków będą 
realizowane nie rzadziej niż co 10 minut (nie licząc Zgierza i Pabianic, gdzie ze względu na wielkość 
miast wartości mogą być niższe). Dla obsługi centrum Łodzi konieczne jest zachowanie częstotliwości 
2-3 minut na głównych ciągach tramwajowych rozprowadzających potoki pasażerów ze stacji tj. 
ulicach Zachodniej – Kościuszki, Zielonej – Narutowicza, Kilińskiego i Mickiewicza – Piłsudskiego. 

Obsługę transportem zbiorowym należy zapewnić także dla pozostałych stacji i przystanków, choć 
należy zakładać, że nie będzie już ona w stanie zapewnić uniwersalnej dostępności do sieci połączeń. 
Niemniej jednak należy spodziewać się, że w każdym przypadku znajdą się grupy pasażerów, dla 
których dojazd transportem zbiorowym okaże się wystarczająco atrakcyjny. 

W wybranych lokalizacjach zakłada się także integrację z regionalnym ruchem autobusowym, 
obsługującym korytarze pozbawione transportu szynowego. Zakłada się umieszczenie przystanków 
końcowych tych połączeń przy dworcach kolejowych i zapewnienie przesiadki do transportu 
kolejowego umożliwiającego ominięcie strefy kongestii na obrzeżach centrum miasta. Typuje się 2 
podstawowe dworce o takim charakterze. Łódź Żabieniec wskazuje się jako zakończenie tras 
obsługiwanych wzdłuż drogi krajowej nr 72, a więc połączeń z Turku, Uniejowa, Poddębic 
i miejscowości położonych na trasie. Łódź Chojny wskazuje się, jako końcowy przystanek dla połączeń 
realizowanych wzdłuż tuszyńskiego pasma osadniczego, a więc połączeń lokalnych obsługujących 
Rzgów, Tuszyn, Srock i dalsze miejscowości aż do Piotrkowa Trybunalskiego. W mniejszym stopniu 
istnieje możliwość obsługi przez regionalne połączenia autobusowe także innych stacji m. in. 
Pabianic, przez autobusy z Bełchatowa i Zgierza przez autobusy z Piątku. Nie zaplanowano jednak dla 
tych połączeń odrębnej infrastruktury. 

3.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Jak zaznaczono w rozdziale 3.1 w obszarze centralnym aglomeracji przeważać będzie obsługa 
podróżnych przyjazdowych, dla których nie ma potrzeby urządzania parkingów Park&Ride (P&R). 
Niemniej jednak wystąpi potrzeba ich budowy w dwóch przypadkach: 

1. Dla obsługi wjazdów do miasta z systemu dróg szybkiego ruchu. 
2. Dla obsługi fragmentów struktur o niskiej gęstości zaludnienia, nieobsługiwanych 

transportem szynowym (a często również innym zbiorowym), bądź obsługiwanych w stopniu 
substandardowym. 

Lokalizację parkingów P&R obsługujących dojazdy spoza aglomeracji proponuje się jak najbliżej 
węzłów drogowych. Dojazd pomiędzy węzłem drogowym a przystankiem kolejowym powinien być 
wolny od stref kongestii. Przy przystanku powinna być wystarczająca ilość miejsca na utworzenie 
parkingu i nie powinien on być uciążliwy dla otoczenia. Parking powinien być tak położony, aby dawał 
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komfort łatwego zjazdu z węzła i pozwalał na całkowite wyeliminowania konieczności nawigowania 
w nieznanym podróżnemu terenie miejskim. Dla obsługi zjazdów z systemu dróg krajowych 
i autostrad wytypowano wstępnie następujące stacje i przystanki: 

1. Lublinek na linii 14, obsługująca wjazdy z kierunku Wrocławia poprzez drogi krajowe S8 i S14. 
Dojazd z węzła „Lublinek” (ok. 1 km). 

2. Łódź Radogoszcz Zachód na linii 15, obsługujący wjazdy z kierunku Poznania poprzez drogi 
krajowe A2, S14 i 91 (planowany łącznik od węzła „Aleksandrów Łódzki” do al. Włókniarzy). 
Dojazd bezpośrednio z planowanego węzła na nowej drodze dojazdowej. 

3. Zgierz Północny na linii 16, obsługująca pomocniczo wjazdy z kierunku Poznania poprzez 
drogi A2 i S14. Dojazd z węzła „Lućmierz” (ok. 3 km). 

4. Łódź Marysin na linii 16, obsługujący wjazdy z kierunku Warszawy i Gdańska poprzez drogi 
A1, A2 i 14. Dojazd drogą nr 14 od węzła „Stryków”. 

5. Łódź Janów na linii 17, obsługujący pomocniczo wjazdy z kierunków Katowice, Gdańsk, 
Warszawa poprzez autostradę A1. Dojazd od węzła Łódź Wschód (ok. 1 km). 

6. Łódź Chojny obsługujący wjazdy z kierunków Katowice i pomocniczo Wrocław poprzez drogi 
S8, A1 i 91. Dojazd od węzła Rzgów (ok. 9 km). 

7. Pabianice Północ na linii 14, obsługujące pomocniczo wjazdy z kierunku Wrocławia z drogi 
S14 od węzła Pabianice Północ (ok. 1 km). 

Należy przy tym zaznaczyć, że część spośród powyższych węzłów P&R będzie mieć charakter 
multimodalny, tj. będą w sposób spontaniczny obsługiwały zarówno przesiadki do kolei, jak i do 
transportu lokalnego. 

Większość z powyższych stacji i przystanków będzie jednocześnie mogła służyć obsłudze obszarów 
o rozproszonej zabudowie, dla których trudno o konkurencyjną czasowo obsługę lokalnym 
transportem zbiorowym. Dodatkowo, pod kątem użytkowników pochodzących z tej grupy proponuje 
się utrzymanie istniejących bądź budowę nowych, niewielkich parkingów na stacjach: Łódź 
Arturówek, Łódź Andrzejów, Zgierz Kontrewers, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz Chełmy i Pabianice. 

Ponadto na terenie aglomeracji funkcjonują parkingi, których głównym celem jest obsługa dojazdów 
samochodem do połączeń dalekobieżnych. Tak jest w przypadku stacji Łódź Kaliska, Łódź Fabryczna, 
Łódź Widzew, a także, w ograniczonym zakresie, Pabianice i Zgierz. Uznaje się, iż jest to stan 
niewymagający większych zmian. 

Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) w centralnym obszarze aglomeracji pełnić będą inną rolę niż 
parkingi samochodowe. Inne jest również ich oddziaływanie na otoczenie. Poza obsługą dojazdów na 
stacje będą także w niektórych przypadkach służyły dojazdom ze stacji, głównie do zakładów pracy. 
Już obecnie praktykowane jest przez pasażerów trzymanie na stacji roweru wyłącznie do dojazdów 
między nią a zakładem pracy. Taki model funkcjonuje m. in. na stacji Łódź Andrzejów, a jego rozwoju 
należy spodziewać się przy stacjach zlokalizowanych w rejonie dużych zakładów przemysłowych: Łódź 
Andrzejów, Łódź Dąbrowa, Łódź Zarzew, Łódź Lublinek, Łódź Żabieniec, a na mniejsza skalę także 
Zgierz Jaracza i Zgierz Chełmy. 
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Podstawową rolą parkingów B&R będzie jednak obsługa dojazdów do stacji dla podróżujących na 
niewielkie odległości w obrębie aglomeracji bądź wyjeżdżających poza jej obręb. Co do zasady 
parkingi takie winny znaleźć się na każdej stacji na tym obszarze, gdyż każda stacja i przystanek mają 
w zasięgu dojazdu rowerem obiekty, które mogą stanowić generator lub atraktor ruchu, a rower 
bywa chętnie używany nawet, jeśli odległość, jaką trzeba pokonać mogłaby być pokonana także 
piechotą. Szczególną rolę mogą odgrywać parkingi B&R przy przystankach obsługujących duże osiedla 
zabudowy wielorodzinnej i w tych lokalizacjach należy zwrócić uwagę na wykształcenie wygodnych 
ciągów rowerowych pozwalających bezpiecznie dojechać z terenu osiedla na stację. Dotyczy to stacji 
i przystanków Łódź Radogoszcz Wsch., Łódź Radogoszcz Zach., Łódź Żabieniec, Łódź Retkinia, 
a w mniejszym stopniu także Łódź Dąbrowa, Łódź Zarzew, Łódź Widzew, Łódź nad Łódką. 

3.5 Analiza dostępności sieci przystankowej linii komunikacyjnych 
względem przystanków/stacji linii kolejowych 

Ze względu na uwarunkowania miasta Łodzi praktycznie każda stacja posiada integrację 
z przystankiem autobusowym. Należy jednocześnie zauważyć, że niekiedy integracja ta jest mocno 
utrudniona z punktu widzenia pasażera. Przykładem może tu być przystanek kolejowy Łódź 
Arturówek. Podczas modernizacji przystanku jego peron został przeniesiony na wschodnią stronę 
torów co spowodowało wydłużenie dojścia z przystanku autobusowego do kolei (i odwrotnie). Na 
terenie funkcjonowania strefy „A” Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jedynie przystanek Zgierz 
Kontrewers nie jest zintegrowany z komunikacją autobusową. 

Integracja z komunikacją tramwajową jest znacznie mniejsza niż w przypadku komunikacji 
autobusowej co jest związane z wielkością sieci tramwajowej w porównaniu z siecią drogową. 
W pobliżu 9 (z 20 omawianych) stacji/przystanków kolejowych znajdują się przystanki tramwajowe. 
Integrację na niektórych stacjach można uznać wręcz za wątpliwą ze względu na długie dojście 
pomiędzy podróżnego zmieniającego środek transportu (z kolei na tramwaj i odwrotnie). Przykładami 
takich stacji są w szczególności Łódź Widzew, Łódź Marysin czy modernizowany przystanek kolejowy 
Łódź Niciarniana. 

Dwiema stacjami, na których zintegrowane z koleją są również autobusy dalekobieżne jest Łódź 
Kaliska oraz budowana Łódź Fabryczna. Obie te stacje są dla Łodzi głównymi węzłami pasażerskiego 
multimodalnego transportu zbiorowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie dla analizy dostępności przystanków linii 
komunikacyjnych względem przystanków/stacji kolejowych. 

Tabela 4. Wyniki analizy integracji poszczególnych linii komunikacji względem przystanków/stacji kolejowych. 

Nazwa stacji/przystanku 
kolejowego 

Przystanki autobusowe 
(głownie miejskiej 

komunikacji zbiorowej) 
Przystanki tramwajowe Dworce autobusowe 

(ruch dalekobieżny) 

Łódź Kaliska tak tak tak 
Lublinek tak - - 

Łódź Żabieniec tak tak - 
Łódź Radogoszcz Zachód tak - - 

Łódź Widzew tak tak - 
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Nazwa stacji/przystanku 
kolejowego 

Przystanki autobusowe 
(głownie miejskiej 

komunikacji zbiorowej) 
Przystanki tramwajowe Dworce autobusowe 

(ruch dalekobieżny) 

Łódź Stoki tak - - 
Łódź Marysin tak tak - 

Arturówek tak - - 
Łódź Pabianicka tak tak - 

Łódź Chojny tak tak - 
Łódź Olechów-Wschód tak - - 

Łódź Dąbrowa tak tak - 
Łódź Fabryczna tak tak tak 

Łódź Niciarniana tak tak - 
Pabianice tak - - 

Kontrewers - - - 
Zgierz Północ tak - - 
Zgierz Jaracza tak - - 

Zgierz tak - - 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

4 Wyniki oszacowania oraz prognoza liczby ludności w zasięgu 
poszczególnych stacji 

Ostateczne wyniki oszacowania liczby ludności w zasięgu poszczególnych stacji, zgodnie z metodyką 
przedstawioną w dokumencie głównym, zaprezentowano w formie tabelarycznej poniżej. 

Tabela 5. Oszacowana liczba ludności w buforach stacji i przystanków kolejowych. 

Przystanek/Stacja 

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 1 000 metrów od 
stacji/przystanku 

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 5 000 metrów od 
stacji/przystanku 

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 10 000 metrów od 
stacji/przystanku 

Kontrewers 488 41 201 232 685 

Lublinek 480 76 743 472 310 

Łódź - Andrzejów 11 509 74 750 271 718 

Łódź - Widzew 8 226 171 774 552 330 

Łódź Kaliska 9 821 254 631 667 760 

Łódź Arturówek 9 177 197 796 578 235 

Łódź Dąbrowa 10 277 215 785 586 316 

Łódź Marysin 10 746 220 234 627 001 

Łódź Pabianicka 12 934 235 244 611 067 

Łódź Radogoszcz Zachód 8 321 195 646 514 907 

Łódź Stoki 8 337 227 004 641 063 

Łódź Żabieniec 11 039 225 261 624 702 

Łódź - Chojny 12 934 234 955 593 496 

Łódź - Olechów 4 800 91 595 333 943 

Łódź Niciarniana 10 547 234 748 655 417 

Łódź Fabryczna 12 907 274 620 703 028 

Pabianice 10 475 66 507 161 206 
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Przystanek/Stacja 

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 1 000 metrów od 
stacji/przystanku 

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 5 000 metrów od 
stacji/przystanku 

Oszacowana liczba 
ludności w buforze 
 10 000 metrów od 
stacji/przystanku 

Zgierz 7 017 110 694 394 042 

Zgierz Jaracza 7 797 84 318 327 981 

Zgierz Północny 6 012 60 239 268 092 
Źródło: Opracowanie Własne. 

Bufor 1 000m: 

Przystankami, w których zasięgu znajduję się najmniejsza liczba ludności jest Lublinek (480) oraz 
Kontrewers (488), które pod tym względem znacząco odstają od reszty stacji i przystanków 
kolejowych. W dalszej kolejności (rosnąco) wymienić można: Łódź-Olechów – 4 800 osób, Zgierz 
Północny – 6 012 oraz Zgierz – 7 017. Z kolei największy zasięg demograficzny w tej wielkości bufora 
posiadają stacje: Łódź Chojny oraz Łódź Pabianicka – blisko 13 tys. osób. W dalszej kolejności: Łódź 
Fabryczna, Łódź Żabieniec i Łódź Marysin. 

Bufor 5 000m: 

Najmniejszy zasięg demograficzny w buforze 5 kilometrowym posiadają stacje: Kontrewers (41 201), 
Zgierz Północny (60 239) oraz Pabianice (66 507). Natomiast największy: Łódź Fabryczna, Łódź 
Kaliska, Łódź Pabianicka oraz Łódź Niciarniana. 

Bufor 10 000m: 

Najmniejsza liczba ludności w buforze 10 kilometrowym występuje dla stacji: Pabianice i wynosi 
161 206 osób. Następnie dla stacji: Kontrewers (232 685), Zgierz Północny (268 092) oraz Łódź 
Andrzejów 271 718. Największy zasięg demograficzny w tak dużym buforze będą miały stacje leżące 
możliwie jak najbliżej środka geometrycznego Łodzi, a więc stacje: Łódź Fabryczna (703 028),  Łódź 
Kaliska (667 760), Łódź Niciarniana (655 417) oraz Łódź Stoki (641 063). 

Wyniki w formie graficznej przedstawione są w postaci mapek, dla każdego z trzech buforów: 
1 000 m, 5 000 m oraz 10 000 m. Symbolom kołowym przypisanym lokalizacyjnie do 
przystanków/stacji kolejowych nadano kolorystyczne oznaczenie odwzorowujące oszacowaną liczbę 
ludności (zgodnie z poszczególnymi legendami na mapach). 
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Ilustracja 4. Oszacowana liczba ludność w buforze 1 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 5. Oszacowana liczba ludność w buforze 5 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 6. Oszacowana liczba ludność w buforze 10 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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Warto zwrócić uwagę na gęstość stacji/przystanków kolejowych w Łodzi oraz Zgierzu. Bufory 
o wielkości 5 000 m oraz 10 000 m będą w znacznej części nachodzić na siebie (szczególnie dotyczy to 
największego buforu – 10 km). Mieszkańcy Łodzi, a także Pabianic i Zgierza, którzy korzystają lub 
będą korzystać z infrastruktury kolejowej, będą wybierać stacje/przystanki zlokalizowane 
najdogodniej, a więc najbliżej lub z najkorzystniejszym dojazdem/dojściem. Dla niektórych stacji 
i przystanków kolejowych zlokalizowanych w centrum Łodzi oszacowana liczba mieszkańców 
znajdujących się w buforze 10 km wynosi od 80 do blisko 100% ogólnej liczby mieszkańców Łodzi, a 
bufory zawierają w sobie inne stacje lub przystanki. Należy, więc do przedstawionych wyników 
podchodzić ostrożnie biorąc pod uwagę średnie odległości pomiędzy przystankami/stacjami 
kolejowymi na terenie Łodzi oraz Zgierza i Pabianic. 

Metodyka obliczenia prognozy liczby ludności w poszczególnych buforach dla stacji i przystanków 
kolejowych została opisana w dokumencie głównym. Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń w formie 
tabelarycznej dla poszczególnych zasięgów z podziałem na rok: 2015, 2020 oraz 2030. 

Tabela 6. Prognozowana liczba ludności w określonym zasięgu stacji dla lat: 2015, 2020 oraz 2030. 

Przystanek/Stacja 

Prognozy 

Liczba ludności w buforze 
 1 000 metrów od 
stacji/przystanku  

Liczba ludności w buforze 
 5 000 metrów od 
stacji/przystanku  

Liczba ludności w buforze 
 10 000 metrów od 
stacji/przystanku  

2015 2020 2030 2015 2020 2030 2015 2020 2030 

Zgierz Kontrewers 477 464 429 40 239 39 151 36 207 227 250 221 111 204 481 

Lublinek 473 453 412 75 601 72 408 65 829 465 280 445 630 405 141 

Łódź - Andrzejów 11 337 10 859 9 872 73 637 70 527 64 119 267 674 256 370 233 076 

Łódź - Widzew 8 104 7 761 7 056 169 217 162 071 147 345 544 109 521 130 473 781 

Łódź Kaliska 9 675 9 266 8 425 250 841 240 248 218 419 657 822 630 041 572 796 

Łódź Arturówek 9 040 8 659 7 872 194 853 186 624 169 667 569 629 545 572 496 002 

Łódź Dąbrowa 10 124 9 697 8 816 212 573 203 596 185 097 577 590 553 197 502 934 

Łódź Marysin 10 586 10 139 9 218 216 956 207 793 188 914 617 669 591 584 537 833 

Łódź Pabianicka 12 741 12 203 11 094 231 743 221 956 201 789 601 972 576 550 524 165 

Łódź Radogoszcz Zachód 8 197 7 851 7 138 192 734 184 594 167 822 507 243 485 821 441 680 

Łódź Stoki 8 213 7 866 7 152 223 626 214 181 194 721 631 522 604 851 549 895 

Łódź Żabieniec 10 875 10 415 9 469 221 908 212 537 193 226 615 405 589 415 535 861 

Łódź - Chojny 12 741 12 203 11 094 231 458 221 683 201 541 584 663 559 971 509 093 

Łódź - Olechów 4 729 4 529 4 117 90 232 86 421 78 569 328 972 315 079 286 451 

Łódź Niciarniana 10 390 9 952 9 047 231 254 221 488 201 364 645 662 618 394 562 207 

Łódź Fabryczna 12 715 12 178 11 071 270 533 259 108 235 565 692 564 663 316 603 048 

Pabianice 10 245 9 794 8 764 65 049 62 185 55 644 157 670 150 729 134 873 

Zgierz 6 853 6 668 6 167 108 109 105 188 97 277 384 839 374 442 346 280 

Zgierz Jaracza 7 615 7 409 6 852 82 348 80 124 74 098 320 321 311 667 288 227 

Zgierz Północny 5 872 5 713 5 283 58 832 57 242 52 937 261 830 254 757 235 597 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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Dla wszystkich stacji położonych na terenie miasta Łodzi, (co wynika z przyjętej metodyki) spadek 
liczby ludności w poszczególnych buforach w roku 2015 wyniesie ok. 1,5%, w roku 2020 - 5,6%, 
natomiast w roku 2030 aż 14,2%. Dla stacji kolejowej Pabianice wartości spadku wyniosą 
odpowiednio 2,2%, 6,5% oraz 16,3%. Ludność w położeniu zasięgu stacji w mieście Zgierz również 
będzie ulegała spadkowi o odpowiednio: 2,3%, 5,0% oraz 12,1%. A więc wszystkie, omawiane w tej 
części studium przystanki/stacje kolejowe będą w kolejnych latach zmniejszały swój demograficzny 
zasięg w podobnej skali. 

Na mapie poniżej przedstawiono prognozowane zmiany liczby ludności w buforze 1 km od 
stacji/przystanków kolejowych (zasięg dojścia pieszego). Pierwszy (niebieski) słupek wykresu obrazuje 
sytuację, aktualną, a więc oszacowaną liczbę ludności na podstawie danych ludności z 2014 roku. 
Kolejne słupki przedstawiają wyniki prognoz na lata: 2015 (fioletowy), 2020 (brązowy) oraz 2030 
(czerwony). Dwie kolejne mapy przedstawiają liczbę ludności odpowiednio dla buforu 5 km (zasięg 
dojazdu rowerem) i 10 km (zasięg dojazdu samochodem). 

Mapa w sposób wizualny ukazuje ogromną dysproporcje w liczbie ludności znajdującej się w buforze 
1 km na przystanku kolejowym Lubinek oraz Zgierz Kontrewers w porównaniu z pozostałymi 
omawianymi stacjami i przystankami kolejowymi. Zdecydowanie największa liczba ludności zawarta 
w buforze 1 km występuje dla stacji Łódź Chojny oraz Łódź Pabianicka.  
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Ilustracja 7. Zmiany liczby ludności w buforze 1 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 8. Zmiany liczby ludności w buforze 5 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 9. Zmiany liczby ludności w buforze 10 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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5 Jednostki administracyjne 

5.1 Łódź 

5.1.1 Analiza potencjału demograficznego 

Tabela 7. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gminy w powiecie m. Łódź.  

Powiat Gmina 
Liczba ludności w latach 2003-2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Powiat Łódź 
Łódź gm. 
miejska 779 129 774 004 767 628 760 251 753 192 747 152 742 387 730 633 725 055 718 960 711 332 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 

W powiecie m. Łódź w roku 2013 mieszkało 711 332 osób. 

 
 

Ilustracja 10. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 – gminy w powiecie m. Łódź. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 

Z powyższego wykresu wynika, że liczba ludności w mieście Łódź systematycznie malała na 
przestrzeni analizowanego okresu. W roku 2013 stan ludności zmniejszył się o 8,7% względem roku 
bazowego 2003.  

5.1.1.1 Gęstość zaludnienia  

Tabela 8. Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 – gminy w powiecie m. Łódź. 

Powiat Gmina 
Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 

2011 2012 2013 
Powiat Łódź Łódź gm. miejska 2 472 2 452 2 426 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

W mieście na prawach powiatu Łódź gęstość zaludnienia w roku 2013 wyniosła 2 426 osób/km2. 
W ciągu trzech analizowanych lat gęstość zaludnienia na tym obszarze nieznacznie zmalała. W roku 
2012 było więcej niż w roku 2013, ale mniej niż w roku 2011 (2 452 osób/km2, 2012 rok). 
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5.1.1.2 Prognozy demograficzne w perspektywie 2015, 2020, 2030 

Prognozy demograficzne w kolejnych latach są spadkowe.  

Tabela 9. Prognozowana liczba ludności w latach 2015, 2020, 2030 – gminy w powiecie m. Łódź. 

Powiat Gmina 
Prognozy demograficzne - liczba ludności 
2015 rok 2020 rok 2030 rok 

Powiat Łódź Łódź gm. miejska 700 745 671 151 610 171 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Ilustracja 11. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie m. Łódź. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

5.1.2 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

Kontekst 

W mieście Łódź głównym dokumentem zawierającym uwarunkowania i kierunki rozwoju 
przestrzennego jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi” przyjęte uchwałą nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.  

Ponadto w mieście obowiązuje kilkanaście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
które zajmują około kilka do kilkunastu procent powierzchni całego miasta oraz miasto przystąpiło do 
sporządzenia takich planów. Należy zauważyć, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
regulują prawnie politykę przestrzenną obowiązującą w mieście. 
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5.1.2.1 Dworzec Łódź Kaliska 

Dworzec kolejowy Łódź Kaliska znajduje się 
w strefie śródmiejskiej wyznaczonej w Studium 
w analizie strukturalnej przestrzeni miasta. 
Stacja od zachodniej granicy sąsiaduje 
z terenami usług metropolitalnych 
z możliwością lokalizacji obiektów handlu 
wielkopowierzchniowego oraz terenami 
o przewadze zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Ponadto wzdłuż stacji znajdują 
się tereny „zieleni urządzonej z programem 
usług” oraz tereny ogrodów działkowych. Część 
z tych terenów już posiada miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, natomiast 
na pozostałych obszarach przystąpiono do 
sporządzenia takich planów. Po wschodniej 
stronie stacji znajdują się tereny usługowo-
mieszkalne (z przewagą zabudowy 
wielorodzinnej). Również po tej stronie znajdują 
się obszary objęte miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
obszary, dla których przystąpiono do 
sporządzenia takiego planu. Teren ten 
przeznaczony jest w Studium, jako teren 
usługowy, zgodny z zapisami zawartymi w 
Studium. Stacja znajduje się w korzystnym 
położeniu geograficznym, które zapewnia jej już 
dziś oraz będzie zapewniać w przyszłości dużą 
generację i atrakcję ruchu. 

 
Ilustracja 12. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z 
uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Kaliska. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.2 Stacja Lublinek 

Na mapie przedstawiającej strefy struktury przestrzennej miasta stacja Lublinek znajduje się w strefie 
obrzeżnej miasta. W związku z lokalizacją stacji kolejowej na obrzeżach miasta od południa 
w bezpośredniej granicy znajdują się tereny zieleni naturalnej i dolin rzecznych. Należy wspomnieć 
o tym, że w niedalekiej odległości od stacji znajduje się port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. 
Dodatkowo bezpośrednio przy stacji przeznaczono tereny na centra logistyczne. Dla obszaru 
przystąpiono do stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Od północy 
wzdłuż stacji znajdują się obszary mieszkalne z przewagą zabudowy jednorodzinnej.  
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Ilustracja 12. Fragment SUiKZP miasta Łodzi 
z uwzględnieniem stacji kolejowej Lublinek. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.3 Stacja Łódź Żabieniec 

Na odcinku Łódź Kaliska – północna granica miasta linia kolejowa przebiega (patrząc od południa) 
przez obszary usługowo-mieszkalne (z przewagą zabudowy wielorodzinnej). Na północ od przystanku 
Łódź Żabieniec linia przebiega przez pasmo terenów przemysłowo-usługowych – i takie przeznaczenie 
terenu wskazują również kierunki zagospodarowania przestrzennego. Większą udział 
w zagospodarowaniu tego obszaru będzie przypadał na funkcje usługowe, w tym handel 
wielkopowierzchniowy (rejon ul. Brukowej, w obszarze oddziaływania przystanku Łódź Żabieniec). 
Warto zauważyć, iż znaczna część tego obszaru pozostaje niezagospodarowana lub jest w trakcie 
przekształceń funkcjonalnych, stąd w przyszłości zakres funkcji oraz liczba obiektów stanowiących 
potencjalny cel podróży (miejsce pracy, usługi) może wzrosnąć1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustracja 13. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z 
uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź 
Żabieniec. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

                                                             
1 Studium integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu na przykładzie linii kolejowych nr 15, 
531 Łódź Kaliska – Zgierz – Łowicz Główny. 
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5.1.2.4 Przystanek Radogoszcz Zachód 

Północny odcinek linii (rejon przystanku 
Łódź Radogoszcz Zachód) zlokalizowany 
jest w otoczeniu obszarów zabudowy 
jedno- i wielorodzinnej, a także terenów 
zielonych2. 
 
 
 
 
 
Ilustracja 14. Fragment SUiKZP miasta Łodzi 
z uwzględnieniem Przystanku osobowego 
Radogoszcz Zachód. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 
 

 

5.1.2.5 Stacja Łódź Widzew 

Dworzec PKP od północy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie systemu ekologicznego miast, 
według mapy określającej strefy struktury przestrzennej miasta. Teren ten jest przeznaczony 
w Studium, jako tereny usług metropolitalnych. Drugą część stanowią „tereny zieleni urządzonej 
z programem usług”. Od południa dworzec sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. Ponadto w niewielkiej odległości znajdują się tereny przeznaczone w planie pod 
usługi mieszkaniowe o przewadze zabudowy wielorodzinnej. Dworzec jest trzecim, co do wielkości 
dworcem kolejowym w Łodzi. Dodatkowo w Studium przewidziano przecięcie linii kolejowej przez 
drogę główną ruchu przyśpieszonego na przedłużeniu ul. Puszkina w kierunku ul. Pomorskiej..  

 

Ilustracja 15. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Widzew. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.6 Przystanek osobowy Łódź Stoki 

Przystanek osobowy Łódź Stoki znajduje się pomiędzy ulicami Lawinową a Pomorską. Od północy 
w okolicach ul. Lawinowej istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określający 
szczegółowo sposób zagospodarowania terenu. Plan ten jest zgodny z przeznaczeniem terenu 

                                                             
2 Ibidem. 
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zawartym w Studium. W związku z istniejącym planem wszelkie możliwe inwestycje muszą być 
zgodne z założeniami w nim zawartymi. Tereny te przeznaczone są głównie na zabudowę 
mieszkaniową, w tym jednorodzinną i wielorodzinną oraz na tereny usługowe. Znajdują się również 
obszary ogródków działkowych. Od południa w okolicach ul. Pomorskiej większość obszaru 
przeznaczona jest na usługi metropolitalne. Również po tej stronie przystanku znajdują się ogródki 
działkowe. Dodatkowo przystanek zlokalizowany jest w pobliżu drogi głównej klasy przyśpieszonej. 

 

Ilustracja 16. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Stoki. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.7 Przystanek osobowy Łódź Marysin 

Przystanek osobowy Łódź Marysin zlokalizowany jest przy ulicy Inflanckiej, blisko ulicy Strykowskiej. 
Przystanek osobowy zlokalizowany jest od północy w sąsiedztwie z terenami mieszkalnymi 
z przewagą zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, zaś od południa z terenami koncentracji usług 
i terenami mieszkalnymi. Przystanek zlokalizowany jest na styku dróg głównych ruchu 
przyśpieszonego, z dobrym połączeniem wyjazdowym z miasta.  

 

Ilustracja 17. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Marysin. 
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Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.8 Przystanek osobowy Łódź Arturówek 

Przystanek osobowy Łódź Arturówek zlokalizowany jest w dzielnicy Bałuty, na terenie osiedla 
Arturówek. Od północy przystanek graniczy bezpośrednio z obszarem lasów komunalnych oraz 
zalesień związanych z powiększeniem istniejących kompleksów leśnych oraz z terenem zabudowy 
jednorodzinnej rezydencjonalnej, dla którego przystąpiono do stworzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Od południa wzdłuż stacji znajdują się tereny o przeznaczeniu 
mieszkalnym jednorodzinnym. W pobliżu przystanku znajdują się jedynie drogi klasy zbiorczej.  

 

Ilustracja 18. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Arturówek. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.9 Przystanek osobowy Łódź Andrzejów 

Przystanek osobowy Łódź Andrzejów na mapie stref strukturalnych przestrzeni miasta znajduje się 
w strefie obrzeżnej. Przystanek ten zlokalizowany jest pośrodku obszaru mieszkaniowego z przewagą 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ruch ten skupia się przede wszystkim na obsłudze ruchu 
lokalnego.  
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Ilustracja 19. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Andrzejów. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.10 Przystanek osobowy Łódź Pabianicka 

Przystanek osobowy Łódź Pabianicka znajduje się przy wiadukcie nad ul. Pabianicką. Pabianicka na 
wysokości przystanku osobowego należy do dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego. Prostopadle 
przez tory kolejowe przebiega linia tramwajowa z przystankami zlokalizowanymi w bardzo bliskiej 
odległości od przystanku kolejowego. Od południowo-zachodniej strony przystanek sąsiaduje 
z terenem o przeznaczeniu mieszkaniowym z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Natomiast od 
północno-wschodniej strony sąsiaduje z terenem koncentracji usługowych, dla którego przystąpiono 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z obszarem 
o przeznaczeniu na ogródki działkowe. Po tej stronie w niewielkiej odległości znajdują się tereny 
zagospodarowane o przeznaczeniu mieszkalnym z przewagą zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

 

Ilustracja 20. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Pabianicka. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 
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5.1.2.11 Stacja Łódź Chojny 

Dworzec PKP Łódź Chojny na mapie określającej strefy struktury przestrzennej miasta znajduje się na 
pograniczu strefy śródmiejskiej ze strefą zespołów miejskich. Od południa w rejonie ul. Rzgowskiej 
znajdują się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Teren ten w Studium 
określony jest, jako obszar koncentracji usługowych z możliwością lokalizacji obiektów handlu 
wielkopowierzchniowego, dla którego przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego. Plan ten swym obszarem zawiera również tereny usługowe po północnej stronie 
dworca. Dodatkowo dworzec graniczy z terenami mieszkalnymi z przewagą zabudowy 
jednorodzinnej. Od północy znajdują się również obszary mieszkalne, niewielki fragment terenów 
usługowo-przemysłowych oraz tereny koncentracji usługowych. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że 
w bardzo bliskiej odległości od stacji znajdują się tereny mieszkalne z przewagą zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. Bliskość dużej ilości obszarów usługowych oraz mieszkalnych w dużym 
stopniu może wpływać na generację ruchu kolejowego. Dodatkowo dworzec zlokalizowany jest 
wzdłuż drogi głównej. 

 

Ilustracja 21. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Chojny. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.12 Przystanek osobowy Łódź Olechów-Wschód 

Przystanek osobowy Łódź Olechów Wschód na mapie przedstawiającej strefę struktury przestrzennej 
miasta znajduje się w strefie zespołów miejskich. Przystanek ten został zlikwidowany w latach 80-tych 
XX wieku, jednakże w związku z pracami budowlanymi związanymi z Łodzią Fabryczną przywrócono 
kursowanie pociągów. Przystanek ten od północy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji 
towarowej Łódź Olechów. Dla tych obszarów kolejowych przystąpiono do realizacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Od południa wzdłuż przystanku przeważają tereny 
przemysłowe. Niewielki obszar zajmuje powierzchnia mieszkaniowa oznaczona w planie, jako tereny 
zabudowy jednorodzinnej i usługowej, przekształconej z osadnictwa wiejskiego oraz niewielki 
fragment terenów zieleni naturalnej i dolin rzecznych. Lokalizacja przystanku wiąże się ze 
stosunkowo słabym potencjałem stacji.  
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Ilustracja 22. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Olechów Wschód. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.13 Przystanek osobowy Łódź Dąbrowa 

Przystanek osobowy Łódź Dąbrowa zlokalizowany jest pod wiaduktem ul. gen. Jarosława 
Dąbrowskiego. Na północ od ul. Dąbrowskiego przystanek sąsiaduje z terenami ogrodów działkowych 
oraz terenami przemysłowo-usługowymi. Natomiast poniżej ul. Dąbrowskiego przy przystanku 
zlokalizowane są tereny o przeznaczeniu usługowym metropolitalnym oraz przemysłowo-usługowym. 
Ul. Dąbrowskiego jest drogą klasy GP (główną ruchu przyśpieszonego), zlokalizowana jest również 
w okolicy pętla tramwajowa.  

 

Ilustracja 23. Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Dąbrowa. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.14 Stacja kolejowa Łódź Fabryczna 

Stacja kolejowa Łódź Fabryczna położona jest w obszarze terenów oznaczonych w Studium, jako 
tereny programu nowego centrum Łodzi z możliwością lokalizacji obiektów handlu 
wielkopowierzchniowego. Przeznaczenie tego terenu jest również uchwalone obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr 
III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan ten uszczegóławia zapisy zawarte 
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w Studium. Teren, na którym zlokalizowana jest stacja kolejowa oznaczone są w Planie, jako tereny 
komunikacji kolejowej i zabudowy usługowej (w tym usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2. Od północnej strony oznaczono tereny, jako tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze 
z tramwajem zaś od strony południowej tereny ciągów pieszo-jezdnych. Rewitalizacja 
i przystosowanie tego terenu, jako przyszłego potencjalnego centrum Łodzi. Uchwalony plan 
miejscowy na tym terenie bardzo szczegółowo określa politykę zagospodarowania przestrzennego 
i po jego realizacji stacja ta może stać się dużym generatorem i atraktorem ruchu kolejowego, 
wpływając w znaczny sposób na liczbę osób podróżujących transportem kolejowym.  

 

Ilustracja 24 Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem stacji kolejowej Łódź Fabryczna. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.15 Przystanek osobowy Łódź Niciarniana 

Od południa z terenami stacji kolejowej graniczą tereny oznaczone w Studium, jako tereny 
o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny usług metropolitalnych 
z możliwością lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego. Zaś od północnej strony są to 
tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z terenami koncentracji usługowych a 
także tereny przemysłowo-usługowe. 

Lokalizacja przystanku wśród terenów usługowych może być zaklasyfikowana do obszarów 
potencjalnej koncentracji miejsc pracy, które to może wpłynąć na liczbę osób potencjalnych 
pasażerów korzystających z transportu kolejowego. 

Tereny te nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 25 Fragment SUiKZP miasta Łodzi z uwzględnieniem przystanku kolejowego Łódź Niciarniana. 
Źródło: SUiKZP miasta Łodzi. 

5.1.2.16 Podsumowanie 

Analiza całego dokumentu Studium wykazała, że nie przewiduje się istotnych zmian w strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej miasta. Należy pamiętać, że podstawowy dokument planistyczny, jakim 
jest Studium, powinien być tworzony na dłuższy okres czasu. Zawarte w nim założenia są wiążące do 
późniejszych uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Specyficzny układ linii kolejowych w Łodzi sprawa, że przystanki kolejowe znajdują się w obszarach o 
istniejącej, jak również, planowanych terenach zabudowy mieszkaniowej. Mimo, że Studium nie 
zakłada drastycznej zmiany dotyczącej zagospodarowania przestrzennego w mieście, należy 
wspomnieć, że tereny przy przystankach/stacjach kolejowych mogą zwiększyć swoją atrakcyjność 
poprzez powiązania z innymi podsystemami transportu (nowe przystanki, węzły przesiadkowe), którą 
mogą mieć wpływ na zwiększenie liczby celów podróży w różnych miejscach Łodzi.3 Tereny te będą 
miały mniejsze znaczenie pod względem koncentracji miejsc pracy, aczkolwiek lokowanie zakładów 
produkcyjnych nie w ścisłym centrum miasta jest rzeczą naturalną i w tym przypadku sprzyjającej 
zwiększaniu liczby potencjalnych pasażerów korzystających z kolei. Dodatkowo sformułowane zostały 
istotne zmiany dotyczące infrastruktury komunikacyjnej. W przewidywaniach inwestycyjnych ujęto 
zarówno zadania związane z rozwojem łódzkiego węzła kolejowego, jak i powstanie kilku inwestycji 
drogowych na styku z infrastrukturą kolejową w ramach rozpatrywanego korytarza. Studium 
przewiduje powstanie kolejowej linii średnicowej pomiędzy Łodzią Fabryczną a Łodzią Kaliską, z 
uwzględnieniem łącznicy w kierunku Łodzi Żabieńca. Z praktycznego punktu widzenia oznaczałoby to 
kompletną przebudowę praktycznie całego kolejowego powiązania infrastrukturalnego na odcinku 
Łódź Kaliska – Łódź Żabieniec, dającego możliwości tworzenia nowych powiązań w ramach węzłów 
przesiadkowych (Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, jak również ew. przystanku Łódź Koziny w rejonie ul. 
                                                             
3 Studium integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu na przykładzie linii kolejowych nr 15, 
531 Łódź Kaliska-Zgierz-Łowicz Główny 
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Srebrzyńskiej lub Łódź Zdrowie w rejonie ul. Konstantynowskiej). W studium uwzględniono również 
ew. łącznicę wyprowadzoną z linii nr 15 w kierunku linii nr 16 (możliwość przejazdu od strony Łodzi 
Żabieńca w kierunku Łodzi Widzewa z pominięciem stacji Zgierz), z przystankiem nad DK91 w pobliżu 
dawnej zajezdni tramwajowej Helenówek, choć w przypadku tej inwestycji nie wiadomo czy i kiedy 
miałaby być ona realizowana.  

Jeśli chodzi o układ drogowy studium wskazuje m.in. na stworzenie nowych powiązań drogowych 
przecinających linię kolejową (patrząc od północy): 

 powiązanie al. Włókniarzy z trasą S14 (na terenie Zgierza) drogą klasy GP, 
 połączenie ul. Św. Teresy w śladzie ul. Ornej w kierunku Al. Włókniarzy, 
 powiązanie planowanej trasy Wojska Polskiego z trasą S14 w węźle „Łódź Teofilów” drogą 

klasy GP (południowy wariant DK72). 

Konkluzją nasuwającą się po analizie studium jest potrzeba redefinicji kierunków polityki 
przestrzennej, w oparciu o koncepcję rozwoju „do wewnątrz”. Oznacza to położenie szczególnego 
nacisku na zagospodarowywanie terenów zdegradowanych i nieużytków miejskich w centralnych 
obszarach Łodzi, zamiast ekspansji zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obrzeża miasta. Prognozy 
demograficzne dla Łodzi nie są optymistyczne i zakładają dalszy spadek liczby mieszkańców4. 

5.2 Zgierz 

5.2.1 Analiza potencjału demograficznego 

5.2.1.1 Liczba ludności w latach 2003 – 2013 

Tabela 10. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gmina miejska Zgierz. 

Powiat Gmina 
Liczba ludności w latach 2003-2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Powiat 
zgierski 

Zgierz 
gm. miejska 58 201 58 236 58 351 58 272 58 164 58 055 57 999 58 366 58 163 57 803 57 503 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 

Liczba ludności w gminie miejskiej Zgierz uległa zmniejszeniu w ciągu analizowanego okresu.  

                                                             
4 Ibid. 
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Ilustracja 26. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 – gmina miejska Zgierz. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

Na powyższym wykresie przedstawiona została dynamika zmian ludnościowych na obszarze gminy 
miejskiej Zgierz. W ciągu analizowanych lat liczba ludności w tej gminie zmniejszyła się o 1,2%. 

5.2.1.2 Gęstość zaludnienia  

Tabela 11. Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 – gmina miejska Zgierz. 

Powiat Gmina 
Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 

2011 2012 2013 
powiat zgierski Zgierz gm. miejska 1 374 1 366 1 358 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

W powiecie zgierskim najwięcej osób występuje w gminie miejskiej Zgierz – 1 358 osób/km2 w roku 
2013. Gęstość zaludnienia delikatnie maleje od roku 2011.  

5.2.1.3 Prognozy demograficzne w perspektywie 2015, 2020, 2030 

Obliczono zgodnie z przedstawioną metodyką. 

Tabela 12. Prognozowana liczba ludności w latach 2015, 2020, 2030 – gmina miejska Zgierz. 

powiat gmina 
Prognozy demograficzne - liczba ludności 

2015 rok 2020 rok 2030 rok 
powiat zgierski Zgierz gm. miejska 55 906 54 378 50 254 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 27. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w gminie miejskiej Zgierz 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

5.2.1.1 Strategia Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2008 – 2015 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2008 – 2015 jest aktualizacją dotychczasowej Strategii 
rozwoju miasta Zgierza na lata 2002-2010, przyjętej uchwałą nr XLIII/452/2002 Rady Miasta Zgierza 
w dniu 27 czerwca 2002 roku. Strategia na lata 2008 – 2015 została przyjęta, jako załącznik do 
Uchwały Nr XXII/199/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 r.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Miasta Zgierza 

W aktualnej Strategii Rozwoju Miasta Zgierza sformułowane cele nie odnoszą się bezpośrednio do 
rozwoju transportu i planowanej inwestycji. Należy również pamiętać, że Strategia ta została 
uchwalona w 2008 r. w związku z czym ówczesne priorytety mogły się różnić od obecnych. Warto 
dodać również, że mimo braku bezpośredniego związku Projektu ze Strategią, Projekt jest z nią 
spójny. Integracja transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu przyczyni się 
pośrednio do realizacji innych celów zawartych w Strategii.  

5.2.2 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

Kontekst 

Na dzień opracowywania dokumentu podstawowym dokumentem zawierającym kierunki polityki 
przestrzennej miasta było Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zgierza przyjęte uchwałą nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r.  

Ponadto miasto kontroluje politykę przestrzenną przez obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
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5.2.2.1 Stacja Zgierz 

Stacja kolejowa Zgierz położona jest pomiędzy ulicami Kolejową a Twardą na terenie miasta Zgierz. 
Tereny na wschód od stacji są terenami oznaczonymi w Studium, jako tereny poza przemysłowej 
działalności gospodarczej, tereny lasów oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na 
zachód od stacji znajdują się tereny bardziej zróżnicowane. Wyróżniono tu niewielkie obszary 
o przeznaczeniu usługowym, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, 
tereny poza przemysłowej działalności gospodarczej. Ponadto stacja ta leży na granicy obszaru 
śródmiejskiego z obszarem intensywnej urbanizacji.  

Przy stacji kolejowej obowiązuje MPZP dla terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. 
Obszar ten położony jest w rejonie: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisław 
Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Plan ten został przyjęty 
uchwałą nr LII/472/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. Należy zauważyć, że w Studium 
również tereny te oznaczone są, jako tereny zabudowy mieszkaniowej. 

 
Ilustracja 28. Fragment SUiKZP gminy miejskiej Zgierz z uwzględnieniem stacji kolejowej Zgierz. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Zgierz. 
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5.2.2.2 Przystanek osobowy Zgierz Jaracza 

Przystanek osobowy Zgierz 
Jaracza zlokalizowany jest 
niedaleko ulicy Stefana Jaracza. 
Zarówno od północnej jak i od 
południowej strony przystanek 
ten graniczy z terenami 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustracja 29. Fragment SUiKZP gminy 
miejskiej Zgierz z uwzględnieniem 
przystanku osobowego Zgierz Jaracza. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Zgierz. 
  

5.2.2.3 Przystanek osobowy Zgierz Północny 

Przystanek osobowy Zgierz Północ zlokalizowany jest w okolicach ulicy Grudzińskiej. Przystanek ten 
od północy graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od południa są to 
niewielkie tereny usługowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. 
Dodatkowo przystanek zlokalizowany jest w obszarze intensywnej zabudowy. Dodatkowo 
w niewielkiej odległości linia tramwajowa przecina linię kolejową.  

 

Ilustracja 30. Fragment SUiKZP gminy miejskiej Zgierz z uwzględnieniem przystanku osobowego Zgierz Północ. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Zgierz. 
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5.2.2.4 Przystanek osobowy Zgierz Kontrewers 

Przystanek osobowy i mijanka w Zgierzu 
zlokalizowany jest w okolicach ulicy 
Kontrewers i Miodowej. Przystanek 
zlokalizowany jest wśród terenów 
przeznaczonych pod uprawy polowe 
i sady. Znajduje się w obszarze otwartym 
rolniczym.  
 
 
 
Ilustracja 31. Fragment SUiKZP gminy miejskiej 
Zgierz z uwzględnieniem przystanku osobowego 
Zgierz Kontrewers. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Zgierz. 
  

5.2.2.5 Podsumowanie 

Analiza studium zakresie kierunków rozwoju przestrzennego wskazuje, iż w przypadku Zgierza tereny 
położone w otoczeniu stacji kolejowej nie będą w istotny sposób zmieniać swojego przeznaczenia, a 
proponowana struktura funkcjonalno-przestrzenna powiela dzisiejsze schematy zagospodarowania. 
Główne obszary aktywności gospodarczej skoncentrowane są w centralnej i zachodniej części miasta. 

Węzeł komunikacyjny przy stacji można uznać za strukturę ukształtowaną, choć należy brać pod 
uwagę sytuację, w której diametralna poprawa oferty kolejowej (zwiększona częstotliwość połączeń 
powiązana z krótkim czasem przejazdu w relacji Zgierz - Łódź) może spowodować wzrost 
zapotrzebowania na miejsca parkingowe w otoczeniu stacji kolejowej5. 

Pozostałe przystanki kolejowej, poza Zgierzem Kontrewers, położone są wśród terenów oznaczonych, 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej, jednak polityka przestrzenna na przestrzeni lat nie zmieni się 
w sposób istotny wpływając na znaczny wzrost liczby ludności korzystających z kolei.  

5.3 Pabianice 

5.3.1 Analiza potencjału demograficznego 

5.3.1.1 Liczba ludności w latach 2003 – 2013 

Dane dotyczące dynamiki zmian ludnościowych na przestrzeni analizowanych lat w weryfikowanych 
gminach leżących w obszarze powiatu pabianickiego zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej 
oraz graficznej. 

Tabela 13. Liczba ludności w latach 2003 - 2013 - gminy w powiecie pabianickim. 

Powiat Gmina 
Liczba ludności w latach 2003-2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                                                             
5 Studium integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu na przykładzie linii kolejowych nr 15, 
531 Łódź Kaliska-Zgierz-Łowicz Główny 
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Powiat Gmina 
Liczba ludności w latach 2003-2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Powiat pabianicki 

Dobroń  
gm. wiejska 6 676 6 752 6 848 6 948 7 077 7 136 7 225 7 167 7 293 7 405 7 461 

Pabianice  
gm. miejska 

71 920 71 313 70 743 70 275 69 842 69 470 69 018 69 303 68 922 68 321 67 688 

Konstantynów 
Łódzki  

gm. miejska 
17 530 17 569 17 532 17 591 17 608 17 642 17 699 17 802 17 762 17 757 17 804 

Dłutów  
gm. wiejska 

4 064 4 090 4 157 4 160 4 223 4 247 4 267 4 297 4 339 4 355 4 429 

Lutomiersk  
gm. wiejska 6 946 7 015 7 080 7 135 7 233 7 348 7 422 7 636 7 749 7 807 7 945 

Ksawerów  
gm. wiejska 7 043 7 128 7 139 7 192 7 222 7 225 7 240 7 428 7 515 7 559 7 615 

Pabianice  
gm. wiejska 5 470 5 606 5 673 5 777 5 905 6 059 6 189 6 370 6 436 6 553 6 730 

Źródło. Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS.  

Największa liczba ludności wśród analizowanych gmin leżących w granicach powiatu pabianickiego 
w 2013 r. wystąpiła w gminie miejskiej Pabianice – 67 688 osób. Następną w kolejności była gmina 
miejska Konstantynów Łódzki, gdzie w 2013 roku mieszkało 17 804 osób. Najmniejsza liczba ludności 
wystąpiła w gminie wiejskiej Dłutów (4 429 osób w 2013 r.). 

 
Ilustracja 32. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003 - 2013 - gminy w powiecie pabianickim. 
Źródło. Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS.  
W powiecie pabianickim na przestrzeni analizowanych lat we wszystkich gminach oprócz gminy 
miejskiej Pabianice odnotowano wzrost liczby ludności. We wspomnianej gminie w 2013 r. 
odnotowano spadek rzędu 5,9%. Wśród pozostałych gmin największy wzrost odnotowano w gminie 
wiejskiej Pabianice – 23%, gminie wiejskiej Lutomiersk – 14,4% oraz gminie wiejskiej Dobroń – 11,8%. 
W pozostałych gminach odnotowano wzrost nieprzekraczający 10%.  
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5.3.1.2 Gęstość zaludnienia  

Tabela 14. Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 – gminy w powiecie pabianickim. 

Powiat Gmina 
Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 

2011 2012 2013 

Powiat pabianicki 

Dobroń gm. wiejska 76 78 78 
Pabianice gm. miejska 2 089 2 071 2 052 

Konstantynów Łódzki gm. miejska 652 652 653 
Dłutów gm. wiejska 43 43 44 

Lutomiersk gm. wiejska 58 58 59 
Ksawerów gm. wiejska 551 554 558 
Pabianice gm. wiejska 73 75 77 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

Największa gęstość zaludnienia w powiecie pabianickim w analizowanych latach wystąpiła w gminie 
miejskiej Pabianice (2 052 osób/km2). Warto jednak zauważyć, że w ciągu analizowanych lat gęstość 
zaludnienia zmniejszyła się. Ponadto duża gęstość zaludnienia wystąpiła w gminie miejskiej 
Konstantynów Łódzki (653 osób/km2) oraz w gminie wiejskiej Ksawerów (558 osób/km2). Sytuacja ta 
jest najprawdopodobniej wynikiem osiedlania się dużej liczby mieszkańców na terenach 
bezpośrednio przyległych do dużego miasta, w tym przypadku do Łodzi. 

5.3.1.3 Prognozy demograficzne w perspektywie 2015, 2020, 2030 

Obliczono zgodnie z przedstawioną metodyką. 

Tabela 15. Prognozowana liczba ludności w latach 2015, 2020, 2030 – gminy w powiecie pabianickim. 

Powiat Gmina 
Prognozy demograficzne - liczba ludności 
2015 rok 2020 rok 2030 rok 

Powiat pabianicki 

Dobroń gm. wiejska 7 503 7 814 8 296 
Pabianice gm. miejska 65 772 62 853 56 198 

Konstantynów Łódzki gm. miejska 17 566 17 438 16 825 
Dłutów gm. wiejska 4 432 4 557 4 718 

Lutomiersk gm. wiejska 8 027 8 457 9 189 
Ksawerów gm. wiejska 7 608 7 792 8 004 
Pabianice gm. wiejska 6 900 7 539 8 811 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 33. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie pabianickim. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

5.3.1.4 Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta Pabianic  

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta Pabianic – Aktualizacja została przyjęta Uchwałą Nr 
VIII/89/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 kwietnia 2007 r. Stanowi ona aktualizację Strategii 
opracowanej w roku 2000. W ciągu siedmiu lat nastąpiło wiele zdarzeń mających istotny wpływ na 
sytuację i perspektywy rozwoju miasta. Przede wszystkim Polska stałą się członkiem Unii Europejskiej 
zyskując tym samym nowe szanse, w tym możliwość budowania długofalowego rozwoju w oparciu 
o unijne środki pomocowe. W tym czasie zmianie uległa również sytuacja w samym mieście, m.in. 
upadły państwowe przedsiębiorstwa, które zapewniały miejsca pracy dużej liczbie mieszkańców 
Pabianic. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gospodarczego Miasta Pabianic  

Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta Pabianic jest zgoda z Projektem. Zakłada poprawę 
infrastruktury miejskiej, dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego a także 
stworzenie skutecznego i bezpiecznego systemu komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Według 
Strategii istotne jest również zwiększenie dostępności Pabianic dla mieszkańców innych 
miejscowości. 

5.3.2 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

Kontekst 

Podstawowym dokumentem kształtującym politykę zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
gminy miejskiej Pabianice jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pabianic zatwierdzone uchwałą nr XXVII/316/12 z dnia 20 czerwca 2012 roku Rady Miejskiej 
w Pabianicach.  
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5.3.2.1 Stacja kolejowa Pabianice 

Stacja kolejowa Pabianice znajduje się przy ulicy Łaskiej. Od północnej strony stacji znajdują się 
obszary oznaczone w studium, jako tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz niewielkie fragmenty ogródków działkowych. Od południa wzdłuż stacji znajdują się tereny 
koncentracji usług ogólnomiejskich. Z tej strony w niewielkiej odległości znajdują się również tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Linia kolejowa nr 14 na wysokości dworca kolejowego 
biegnie równolegle do drogi krajowej głównej ruchu przyśpieszonego, wzdłuż której biegnie również 
linia tramwajowa.  

 

Ilustracja 34. Fragment SUiKZP miasta Pabianice z uwzględnieniem stacji kolejowej Pabianice. 
Źródło: SUiKZP miasta Pabianice. 

5.3.2.2 Podsumowanie 

Peryferyjne położenie stacji może wpływać negatywnie na liczbę potencjalnych pasażerów, jednak 
położenie stacji wśród terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej może mieć pozytywne 
znaczenie na liczbę pasażerów. Analiza dokumentów polityki wykazała brak istotnych zmian 
dotyczących terenów w okolicach stacji kolejowej. 
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6 Analiza wielokryterialna i propozycje zmian 

6.1 Wewnętrzny obszar aglomeracji 

Obszar, do którego zaliczono miasta Łódź, Pabianice i Zgierz w ich granicach administracyjnych to 
obszar, który będzie znacząco wyróżniał się funkcjonalnie w strukturze przemieszczeń regionu 
łódzkiego. Tym samym wymaga on odrębnych analiz i innego podejścia. Obszar ten będzie głównym 
obszarem recepcji podróżnych z obszaru regionu, co wiąże się z kumulacją miejsc pracy a także 
funkcji m. in. administracyjnych, edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, rozrywkowych czy 
handlowych. Jednocześnie pozostaje on, przy pełnej świadomości zróżnicowania przestrzennego, 
silnie nasycony pod względem obsługi publicznym transportem zbiorowym, a jednocześnie mniej 
liczne będą tu przemieszczenia na duże odległości – ze względu na wyższą intensywność użytkowania 
i lepszą dostępność funkcji wynikającą z bliskość centrum aglomeracji. 

Proponując rozwiązania dla optymalizacji funkcjonalności stacji i przystanków kolejowych trzeba 
uwzględniać opisaną powyżej specyfikę obszaru. Przystanki musza być zatem dostosowane do 
obsługi nie tylko pasażerów wyjeżdżających z danej stacji, ale przede wszystkim – na nią 
przyjeżdżających. W łańcuchu multimodalnym podróży obszar wewnętrzny aglomeracji będzie 
obszarem, na którym pasażer odbywa symboliczny „ostatni kilometr” podróży. Wśród możliwych 
opcji przemieszczeń w relacji stacja kolejowa – ostateczny cel podróży znaleźć się mogą 
przemieszczenia piesze, przejazd rowerem publicznym, przejazd cudzym samochodem (taksówka lub 
prywatny pojazd prowadzony przez osobę osoby trzecią) oraz przejazd publicznym transportem 
zbiorowym. W ograniczonym zakresie w grę może jeszcze wchodzić własny rower przywieziony przez 
podróżnego pociągiem lub na stałe przechowywany przez niego na stacji. Nie będzie natomiast 
w ogóle przemieszczeń z wykorzystaniem własnego pojazdu silnikowego, co oznacza, że nie ma 
potrzeby lokalizacji na tym obszarze większych parkingów P&R. 

Aby pasażer wybrał kolej, jako środek transportu musi mieć do czynienia z zadowalającą go ofertą na 
całej trasie od opuszczenia miejsca początkowego (np. własnego domu) aż do dotarcia do celu 
podróży (np. miejsca pracy). Podkreślmy, jeśli którykolwiek z elementów multimodalnego łańcucha 
podróży pozostanie niesatysfakcjonujący – pasażer skorzysta z innej formy transportu, najpewniej – 
z własnego samochodu. Co istotne jednak, w przypadku lokalizacji stacji w strefie podmiejskiej lub 
w obszarach poza aglomeracją, pasażerowie przede wszystkim docierają na stację na tzw. 
„pierwszym kilometrze”. Wtedy przy dysfunkcyjnej ofercie transportu publicznego, pieszego 
i rowerowego zawsze pozostaje możliwość urządzenia parkingu P&R, do którego pasażerowie dojadą 
własnymi samochodami. W przypadku dysfunkcji obsługi stacji w wewnętrznym obszarze aglomeracji 
(czyli na „ostatnim kilometrze”) takiej możliwości nie ma. Niski standard oferty lub jej brak na tym 
etapie podróży (a więc w lokalizacjach w wewnętrznej części aglomeracji) będzie skłaniać pasażerów 
do rezygnacji z całej podróży w takiej formie, a więc także z podróży koleją, nawet jeśli element 
łańcucha podróży wykonywany koleją będzie zadowalający. Dlatego też jakość powiazań przystanków 
na wewnętrznym obszarze aglomeracji z tkanką miejską, z transportem publicznym i siecią dróg 
transportu niezmotoryzowanego jest kluczowym zagadnieniem dla sprawnego funkcjonowania 
całego systemu. Oznacza to, że jakość powiązań i obsługi stacji kolejowych na terenie Łodzi, Zgierza 
i Pabianic będzie miała kluczowe znaczenie dla ostatecznego wyboru kolei, jako środka transportu 
i będzie oddziaływać na wybór kolei w całym regionie.  
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Dojścia piesze ze stacji mają, w sposób oczywisty, najbardziej ograniczony zasięg. Jednak grupa 
pasażerów, którzy są w stanie do celu podróży dojść ze stacji pieszo pozostaje najłatwiejszą do 
utrzymania grupą klientów – dojścia piesze w zasadzie nie są narażone na opóźnienia czy zdarzenia 
losowe. Są powtarzalne - trwają każdego dnia tyle samo, niezależnie od godziny przyjazdu pociągu. Są 
do pewnego stopnia uzależnione od warunków pogodowych, ale przeważnie są akceptowalne przy 
na tyle krótkich odległościach, że warunki te pozostają poza większym wpływem na jakość podróży. 
Należy więc dołożyć wszelkich starań, aby maksymalnie rozszerzyć zasięg dojść i dotrzeć do grupy 
pasażerów w tym zasięgu. Należy zapewnić nie tylko istnienie chodników, ale też możliwie najkrótszy 
przebieg tras dojścia pieszego. Z tego względu należy zapewniać dostęp do obu krańców peronów, 
albo w ogóle na całej jego długości (w przypadku peronów bocznych). Powinno się także zadbać 
o bezpieczeństwo pieszych i o subiektywne poczucie bezpieczeństwa eliminując przestrzenie, 
w których potencjalny przestępca może zaskoczyć pasażera, lub zaułki, w których mógłby łatwo 
zaatakować. Istotna jest także eliminacja barier dla osób o ograniczonej sprawności, przy czym, co do 
zasady, jak największa część infrastruktury powinna być wspólna dla wszystkich i zarazem jak 
najbardziej odporna na zniszczenie. Wskazane jest, aby windy, które bywają koniecznością, były tam, 
gdzie to możliwe, uzupełniane przez rampy umożliwiające ewakuację z peronu w przypadku awarii 
urządzenia. Dodatkowym działaniem na rzecz podróżnych korzystających na „ostatnim kilometrze” 
z dojść pieszych jest jak najsilniejsze wysycenie funkcjami obszaru wokół stacji. Docelowo powinny 
one, tam gdzie jest na to miejsce, stanowić jądra urbanizacji lub reurbanizacji i grupować wokół 
siebie inwestycje. Wskazane jest, aby publiczni właściciele nieruchomości przylegających do stacji 
(zarządcy terenów kolejowych, gminy) przygotowywali część z nich do zabudowy, która 
w centralnych obszarach może nawet nadbudowywać infrastrukturę towarzyszącą (przystanki 
tramwajowe, autobusowe, parkingi, pętle), jak i samą stację. 

Transport rowerowy pozwala na kilkukrotne zwiększenie promienia obsługi, względem transportu 
pieszego przy pozostawieniu jego podstawowej zalety – pełnej dostępności w czasie. Natomiast 
transport rowerowy jest znacznie bardziej niż przemieszczenia piesze uzależniony od warunków 
pogodowych. Przy złych warunkach liczba jego użytkowników będzie wyraźnie maleć, co oznacza, że 
wielokrotnie i tak konieczne jest zapewnienie alternatywy. Warunkiem koniecznym dla obsługi na 
„ostatnim kilometrze” przez transport rowerowy jest zapewnienie dostępu do pojazdu. Może się to 
odbyć poprzez system roweru publicznego, co z kolei wymaga uwzględnienia stacji kolejowych 
i celów dojazdów z tych stacji przy konstrukcji systemu roweru publicznego. Przypomnijmy, że aby 
podróż mogła odbyć się bez przeszkód, pasażer musi mieć możliwość zarówno pobrania roweru jak 
i jego zostawienia przy celu podróży – konieczna jest odpowiednia gęstość rozmieszczenia stacji 
dokujących i odpowiednia wydajność systemu (przy dojazdach do pociągu kursującego według ściśle 
określonego rozkładu nie może ani zabraknąć rowerów ani miejsc do ich pozostawienia). Drugą 
możliwością jest posiadanie przez pasażera roweru pozostawianego na stałe na stacji, 
wykorzystywanego tylko do podróży stacja – miejsce docelowe. To rozwiązanie zarezerwowane jest 
natomiast dla osób wykonujących dojazdy regularnie, a więc przede wszystkim do pracy i do miejsc 
nauki. Ze względu na konieczność długotrwałego pozostawienia pojazdu w przestrzeni publicznej 
z reguły będą to pojazdy słabej jakości, a więc możliwe do wykorzystywania do przemieszczeń 
na niewielką odległość. Dla tej grupy pasażerów niezbędne jest zapewnienie stojaków rowerowych 
umożliwiających bezpieczne zapięcie pojazdu solidnym zabezpieczeniem antykradzieżowym. Istnieje 
też możliwość przewiezienia roweru przez podróżnego, ale to rozwiązanie z kolei nie może być 
stosowane na szeroką skalę ze względu na pojemność taboru kolejowego. Warto zaznaczyć, ze stojaki 
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i stacje roweru publicznego powinny być zlokalizowane tuż przy peronie, w miejscach dobrze 
widocznych (nie w zaułkach), ale jednocześnie dostępnych poprzez dojścia jednopoziomowe. 
Wykluczone są lokalizacje na peronie, jeśli nie prowadzi na niego łatwo dostępna rampa, czy takie, 
które wymagać będą niesienia roweru po schodach lub wwiezienia go windą. 

Publiczny transport zbiorowy jest podstawowym środkiem transportu umożliwiającym rozszerzenie 
zasięgu obsługi stacji. Co do zasady pozostaje dostępny dla wszystkich podróżnych, niezależnie od 
stanu zdrowia, kondycji fizycznej, posiadanego bagażu i liczebności grupy. Jego podstawowym 
ograniczeniem jest konieczność zgromadzenia dużych potoków pasażerów jadących we wspólnym 
kierunku tak, aby pojazdy były należycie napełnione. Rzadko zasadne będzie utrzymanie linii 
wyłącznie do obsługi stacji kolejowej, z reguły wystąpi konieczność łączenia różnych potoków 
pasażerów. Ze względu na to, iż publiczny transport zbiorowy nie jest dostępny „na żądanie”, tylko 
ograniczony poprzez rozkład jazdy należy zapewnić dostęp do możliwie największej liczby połączeń. 
Możliwość oczekiwania na siebie pociągu i autobusu albo tramwaju możliwa jest co prawda 
w izolowanych lokalizacjach, ale jest nie do zastosowania na szeroką skalę. Trzeba też maksymalnie 
skrócić dojścia w ramach przesiadki. Zadbanie o te dwa elementy pozwolą na maksymalne skrócenie 
czasu przesiadki, który wlicza się do całkowitego czasu podróży. Rozwiązaniem modelowym będzie 
przesiadka z pociągu do autobusu lub tramwaju, która odbędzie się w obrębie jednego peronu. Choć 
nie zawsze będzie to możliwe to należy pamiętać, że każdy dodatkowy dystans (i w poziomie 
i w pionie) pokonany przez pasażera to dla niego potencjalne utrudnienie i wydłużenie czasu 
podróży. W szczególnych przypadkach wskazana może być też integracja poprzez budowę nowego 
przystanku kolejowego na przecięciu z istniejącą linią transportu tramwajowego lub autobusowego 
o charakterze magistralnym. 

Poza największą grupą użytkowników, jaką będą przyjeżdżający do wewnętrznej części aglomeracji 
z bardziej peryferyjnych lokalizacji regionu, stacje w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu będą także 
obsługiwały przemieszczenia mieszkańców do wewnątrz aglomeracji, a w ograniczonym zakresie – 
także poza nią. Obsługa przemieszczeń wewnętrznych będzie wiązała się z koniecznością 
konkurowania z transportem zbiorowym tramwajowym i autobusowym. Będą to, więc 
przemieszczenia niszowe, w tych relacjach, w których krótszy czas przejazdu koleją będzie w stanie 
rekompensować jej niższą częstotliwość. W szczególności mogą to być przemieszczenia pomiędzy 
obiektami, spośród których przynajmniej jeden znajduje się w zasięgu dojścia pieszego do stacji 
kolejowej. Należy natomiast podkreślić, iż dla wyznaczenia zasięgu obsługi należy przyjmować 
wartości takie same jak dla lokalnego transportu zbiorowego, czyli ok. 5 minut dojścia pieszego, co 
odpowiadać będzie maksymalnemu promieniowi 300-500 metrów od stacji. Dla ważniejszych węzłów 
można przyjmować rozszerzenie tej strefy o podróż transportem zbiorowym trwającą ok. 5-6 minut. 

Dla przemieszczeń, których początek znajdować się będzie na terenie wewnętrznej części aglomeracji 
zasadna może być budowa parkingów P&R, ale przede wszystkim tam, gdzie kolej obsługuje 
ekstensywną zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, którą trudno jest wydajnie i elastycznie 
obsłużyć transportem zbiorowym. Wśród tych przemieszczeń może pojawić się także specyficzna 
grupa, jaką będą podróżujący do centrum aglomeracji z wykorzystaniem samochodu, ale skłonni 
pozostawić go na obrzeżach (głównie podróżujący spoza regionu z wykorzystaniem sieci dróg 
szybkiego ruchu). Dla tych podróżnych zasadna jest budowa parkingów P&R w pobliżu węzłów 
autostradowych. Dla podróżnych, zaczynających podróż w obrębie aglomeracji korzystny będzie też 
dojazd do stacji początkowej rowerem, nieobarczonym koniecznością dostosowania się do rozkładu 
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jazdy (jak w przypadku transportu zbiorowego). Niemal wszystkie stacje powinny być, więc 
wyposażone w parkingi rowerowe B&R, choć ich rozmiar może być początkowo umiarkowany. 

Pasażerowie wyjeżdżający z wewnętrznej części aglomeracji do lokalizacji peryferyjnych, poza nią 
będą najmniej charakterystyczną grupą odbiorców. Należy zakładać, że raczej nie będą oni korzystać 
z samochodu w celu dojechania do stacji kolejowej, (jeśli będą skłonni dojeżdżać samochodem, to 
odbędą w ten sposób całą podróż). Będą to przede wszystkim osoby, których i początek podróży i cel 
znajdą się w bezpośrednim zasięgu stacji lub w zasięgu dojazdu rowerem oraz osoby samochodu 
nieposiadające. Należy zakładać, że przy dostosowaniu stacji do obsługi pozostałych przemieszczeń 
potrzeby tej grupy także pozostaną zaspokojone. 

Obszar, na który składają się miasta Łódź, Zgierz i Pabianice, jako wewnętrzna część aglomeracji, 
skupiająca ruchu przyjazdowy z całego regionu wymaga szczególnej uwagi i szczególnego 
zagospodarowania. Należy dogęścić sieć stacji, aby w zasięgu obsługi znalazła się większość 
funkcjonalnego centrum Łodzi oraz ważniejsze obiekty przyciągające ruch związane z funkcjami 
o zasięgu ponadlokalnym. Istotna jest poprawa obsługi szczególnie transportem zbiorowym, a także 
lepsza dostępność piesza stacji. W obu tych formach transportu kluczowe jest wyeliminowanie 
„pustych przejść”, wynikających z oddalenie od siebie poszczególnych elementów infrastruktury czy 
braków w ciągłości infrastruktury pieszej. Za modelowe rozwiązanie należy uznać możliwość 
przesiadki w obrębie jednego peronu, a przy rozwiązaniach dwupoziomowych – zatrzymanie 
pojazdów w tym samym miejscu, nad sobą. W przeciwieństwie do obszarów zewnętrznych niewielkie 
znaczenie będą mieć w tym obszarze parkingi P&R i powinny być budowane tylko w lokalizacjach 
peryferyjnych, dla obsługi obszarów zabudowy rozproszonej oraz zjazdów z autostrad. 

Propozycje zmian dla każdej stacji/przystanku kolejowego przedstawione są w załącznikach. 


