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1 Zakres geograficzny 

Obszarem opracowania są gminy, przez które przebiegają linie kolejowe w korytarzu II. Są to linie:  

 Nr 1 (od przystanku Skierniewice Rawka do przystanku Koluszki),  
 Nr 11 (cała),  
 Nr 17 (od przystanku Bedoń do przystanku Żakowice) 
 Nr 25 (od przystanku Bedoń do przystanku Gałkówek) 

W obszar opracowania weszło 6 powiatów, w tym 1 miasto na prawach powiatu, 11 gmin 
i 19 przystanków/stacji kolejowych.  

1.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

Tabela 1. Przystanki wchodzące w zakres Opracowania. 

Powiat Gmina Przystanek/stacja Linia kolejowa 

łódzki wschodni 

Andrespol Bedoń 
17, 25 Justynów 

Koluszki 
Gałkówek 
Żakowice 17 
Koluszki 

1 

brzeziński Rogów 
Wągry 
Rogów 

Przyłęk Duży 

skierniewicki 

Słupia Krosnowa 
Lipce Reymontowskie Lipce Reymontowskie 

Godzianów Płyćwia 

Maków Maków 
Dąbrowice 

Skierniewice Mokra 11 Sierakowice 

m. Skierniewice Skierniewice Skierniewice 1 Rawka 

łowicki Nieborów Bełchów 
11 Bobrowniki 

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

Źródło: Opracowanie Wykonawcy.
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2 Określenie korytarzy i ofert przewozowych 

Oferta przewozowa w ramach opracowania analizowana była w korytarzach: 

 Skierniewice – Koluszki, 
 Skierniewice – Łowicz, 
 Koluszki – Łódź. 

Taki dobór korytarzy podyktowany jest występującymi tam liniami kolejowymi. 

Tabela 2. Oferta przewozowa, korytarz: Skierniewice – Koluszki (kwiecień 2015 r.). 

Środek transportu 

Kursy 

Odległość Czas 
przejazdu 

Koszt 
przejazdu 

jednorazowego 

Najtańsza 
oferta biletów 
jednorazowych 

lub kosztu 
przejazdu 

Łączny koszt 
transportu w 
dni robocze 

w 
przeliczeniu 

na średni 
miesiąc 

w dni 
powszednie 

w dni 
świąteczne 

Skierniewice - Koluszki LK1 

Pociąg (Regio) 19 15 39,0 00:38:00 7,42 4,25 177,22 

Pociąg (TLK) 13 10 39,0 00:23:00 10,4 4,96 206,67 

Samochód - - 38,0 00:38:00 0 22,69 945,25 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Tabela 3. Oferta przewozowa, korytarz: Skierniewice – Łowicz (kwiecień 2015 r.). 

Środek transportu 

Kursy 

Odległość Czas 
przejazdu 

Koszt 
przejazdu 

jednorazowego 

Najtańsza 
oferta biletów 
jednorazowych 

lub kosztu 
przejazdu 

Łączny koszt 
transportu w 
dni robocze w 
przeliczeniu 

na średni 
miesiąc 

w dni 
powszednie 

w dni 
świąteczne 

Skierniewice - Łowicz LK11 

Pociąg (REGIO) 11 6 22,0 00:30:00 5,32 3,37 140,58 

Samochód - - 26,0 00:26:00 0,00 15,52 646,75 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Tabela 4. Oferta przewozowa, korytarz: Koluszki – Łódź Widzew (kwiecień 2015 r.). 

Środek transportu 

Kursy 

Odległość Czas przejazdu Koszt przejazdu 
jednorazowego 

Najtańsza oferta 
biletów 

jednorazowych 
lub kosztu 
przejazdu 

Łączny koszt 
transportu w 
dni robocze w 

przeliczeniu 
na średni 
miesiąc 

w dni 
powszednie 

w dni 
świąteczne 

Łódź Widzew-Koluszki LK 17 
pociąg ŁKA 11 11 21 00:21:00 7.60 7.60 149.00 
pociąg Regio 14 15 21 00:24:00 7.60 5.32 163.58 
pociąg TLK 21 21 21 00:15:00 13.00 13.00 206.67 
samochód - - 25 00:31:00 14.98 14.98 624.36 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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2.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Korytarz Skierniewice – Koluszki 

W analizowanej relacji występują połączenia wykonywane przez różnych przewoźników. Zestawienie 
zawiera liczbę kursów dziennie (w dni powszednie oraz w dni świąteczne), odległość i czas przejazdu 
oraz jego koszt.  

Podróżując na trasie Skierniewice – Koluszki można skorzystać z oferty Przewozów Regionalnych. 
W dni powszednie wykonywanych jest na tej trasie 19 połączeń w ciągu doby, natomiast w dni 
świąteczne – 15 połączeń. Odległość, jaka jest do pokonania wybierając tego przewoźnika, to 39 km. 
Czas podróży wynosi 38 minut. Koszt przejazdu jednorazowego to 7,42 zł. Łączny koszt transportu 
w dni robocze w przeliczeniu na średni miesiąc wynosi 177,22 zł.  

Oprócz pociągów Regio na trasie kursują pociągi TLK. W dni robocze w ciągu dnia realizowanych jest 
13 kursów, w święta – 10 kursów. Kursują one po tej samej linii kolejowej nr 1, więc odległość 
również wynosi 39 km. Czas przejazdu pociągów TLK jest jednak zdecydowanie krótszy – 23 minuty, 
ponieważ nie zatrzymują się na stacjach pośrednich. Dla pociągów Regio stacjami pośrednimi będą 
Płyćwia oraz Rogów. Cena biletu jednorazowego jest nieco większa i równa 10,4 zł. Średni koszt 
jednorazowego przejazdu w jedną stronę (najkorzystniejsza oferta biletów okresowych lub kosztu 
przejazdu samochodem) wynosi niecałe 5 zł (4,96 zł). Koszty w przeliczeniu na średni miesiąc wyniosą 
206,67 zł.  

Korytarz Skierniewice - Łowicz 

Linia kolejowa nr 11 jest analizowana na odcinku Skierniewice – Łowicz Główny. W tabeli powyżej 
znajduje się zestawienie środków transportu dostępnych na tej relacji. W dni powszednie ze 
Skierniewic do Łowicza kursuje 11 pociągów REGIO, a w dni świąteczne – 6 pociągów. Odległość 
między tymi stacjami wynosi 22 km. Czas trwania podróży to 30 minut. Koszt przejazdu 
jednorazowego wynosi 3,37 zł. Istnieje możliwość zakupu biletu miesięcznego, którego łączny koszt 
jest równy 140,58 zł.  

Korytarz Koluszki – Łódź Widzew 

Ta relacja jest obsługiwana przez 3 przewoźników kolejowych: PKP Intercity (pociągi TLK), Łódzka 
Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) i Przewozy Regionalne. W dni robocze oferują łącznie 46 połączeń w każdą 
ze stron. W dni świąteczne jest ich 47. Ok. połowa z nich (21 przez cały tydzień) to pociągi TLK. Czas 
i cena przejazdu 21-kilometrowej trasy jest zróżnicowany. Podstawowa taryfa Przewozów 
Regionalnych i ŁKA jest taka sama dla biletów jednorazowych – kosztują 7,60 zł. PR oferują jednak 
promocyjne bilety w cenie 5,32 zł. Czas przejazdu trwa 21-24 minuty. Cena 15-minutowego przejazdu 
pociągiem typu TLK, których podstawowym zadaniem są przewozy międzyregionalne, jest wyraźnie 
wyższa – 13 zł.  W przypadku taryfy adekwatnej do przejazdów regularnych, najniższą cenę biletu 
miesięcznego oferują Przewozy Regionalne – 149 zł. Ok. 10% więcej (163,58 zł) kosztuje korzystanie 
na tym odcinku z ŁKA. Bilety miesięczne na pociągi TLK kosztują 206,67 zł i są wyraźnie droższe niż 
przewoźników regionalnych. Jest to jednak koszt wyższy o 25-40% a nie o 70% jak w przypadku 
biletów jednorazowych. 
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2.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Korytarz Skierniewice - Koluszki 

Na trasie Skierniewice – Koluszki nie kursują bezpośrednie autobusy lub z dogodnymi przesiadkami. 

Wybierając indywidulany środek transportu, jakim jest samochód podróż ze Skierniewic do Koluszek 
zajmie 38 minut, a do pokonania będzie odcinek o długości 38 km. W przeliczeniu na średni miesiąc 
koszty przemieszczania się samochodem będą równe 945,25 zł, a więc ponad cztery razy większe niż 
w przypadku skorzystania z oferty kolejowej.  

Korytarz Skierniewice - Łowicz 

Wybierając indywidualny środek transportu, jakim jest samochód, decydujemy się na podróż 
trwającą średnio około 26 minut o długości 26 km. Łączny koszt transportu w dni robocze 
w przeliczeniu na średni miesiąc wynosi 646,75 zł.  

Korytarz Koluszki – Łódź Widzew 

Pomiędzy tymi miastami nie prowadzi się regularnych przewozów autobusowych bądź busowych. 
Jazda samochodem osobowym nie jest konkurencyjna czasowo wobec kolei. Przejazd trwa 31 minut 
(2 razy dłużej niż TLK) i jego szacowany koszt to 14,98 zł (15% więcej niż bilet TLK), co daje 624,36 zł 
miesięcznie – 3 razy drożej niż kolej. 

2.3 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

Biorąc pod uwagę liczbę połączeń kolejowych na wszystkich analizowanych odcinkach widać, że 
oferta kolejowa jest wystarczająco atrakcyjna dla pasażerów. Świadczy o tym fakt, iż na tych trasach 
nie ma konkurencyjnych połączeń autobusowych bezpośrednio łączących rozpatrywane 
miejscowości. Również nie występują połączenia umożliwiające przejazd z dogodną przesiadką, 
zatem można stwierdzić, że kolej w tym korytarzu wykorzystuje swój potencjał w zakresie 
zaspokajania popytu na przewozy pasażerskie. 

2.4 Obszary o niewystarczającej dostępności transportu zbiorowego 
(„białe plamy”) 

W ramach korytarzu II przystanki osobowe i stacje znajdują się w odległości nie przekraczającej 5 km. 
Pomimo, że nie występują dogodne połączenia autobusowe, transport kolejowy jest na tyle dobrze 
rozwinięty, przystanki i stacje znajdują się w bliskiej odległości, że zapewnia on realizację potrzeb 
mieszkańców w transporcie zbiorowym.  
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Ilustracja 2. Identyfikacja tzw. "białych plam". 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Dodatkowo w ramach tego rozdziału przeanalizowana została dostępność dla osób o ograniczonych 
możliwościach poruszania się.  

Analiza przystanków/stacji pod względem spełniania powyższych kryteriów podzielona została na 
poszczególne linie kolejowe. 

Na linii kolejowej nr 1, w ostatnim czasie modernizowanej, wszystkie przystanki i stacje spełniają 
wymogi przedstawione powyżej. Dzięki czemu można stwierdzić, że linia ta zapewnia realizację 
potrzeb mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych.  

Na linii kolejowej nr 11 występujące przystanki/stacje kolejowe, pomimo występowania podjazdów 
dla osób niepełnosprawnych, są one w niezadowalającym stanie technicznym. W związku z tym 
przystanki/stacje nie spełniają całkowicie wymagań opisanych powyżej.  

Na linii kolejowej nr 17 analizowane przystanki/stacje również w zadowalającym stopniu realizują 
potrzeby mieszkańców niepełnosprawnych. Perony są w dobrym stanie technicznym, występują na 
nich podjazdy i inne udogodnienia.  
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3 Integracja transportu kolejowego, pasażerskiego, drogowego 
i innego szynowego 

3.1 Identyfikacja kierunków rozwoju 

Obszar położony wzdłuż linii 11, północnego odcinka linii 1 i linii 17/25 to obszar zróżnicowany pod 
względem urbanistycznym i pod względem kierunków dojazdów. Północno – wschodnie fragmenty 
korytarza, zwłaszcza linia 11 i obszar Skierniewic wykazują już wyraźne ciążenie w kierunku 
aglomeracji warszawskiej. Środkowa część korytarza to obszary wiejskie, na których dojazdy 
odgrywają umiarkowaną rolę. Dominować będą dojazdy w kierunku Łodzi, ale występować będą 
także ciążenia w kierunku Śląska i Mazowsza. Południowa część korytarza obejmująca linię 17 
z Koluszek do Łodzi to już typowy obszar strefy podmiejskiej związanej z dojazdami do centrum 
aglomeracji. Linia ta stanowi oś krystalizacji pasma koluszkowskiego aglomeracji łódzkiej i jest 
strukturalnie wpisana w dojazdy do Łodzi. 

Podstawowym kierunkiem rozwojowym dla korytarza II będzie intensyfikacja dojazdów płynących 
z poprawy jakości oferty – skrócenia czasu przejazdu, poprawy regularności i częstotliwości 
kursowania, poprawy stanu taboru. Na poziomie organizacyjnym należy więc dążyć do objęcia 
przewozami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej trasy Skierniewice – Łódź oraz wzrostu pracy przewozowej 
na odcinku Łódź – Koluszki. Na poziomie infrastrukturalnym nie ma większych potrzeb w zakresie 
budowy nowych stacji – większość położona jest prawidłowo i zapewnia dobre pokrycie sieci 
osadniczej. Należy natomiast zakładać, że stabilizacja oferty przewozowej i rozwiązań 
multimodalnych będzie skutkować kontrolowaną urbanizacją terenów znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. 

Dla korytarza II utrzymane zostaną dwa główne kierunki dojazdów – Łódź i Warszawa (głównie 
północna część korytarza). Dodatkowo należy się też spodziewać dojazdów lokalnych – do 
najbliższych miejscowości gminnych i powiatowych (głównie do Łowicza, Skierniewic, Koluszek). 
Ograniczony ruch przyjazdowy, poza przemieszczeniami w obrębie korytarza, wiązać się może 
z turystyką (stacje Lipce Reymontowskie, Skierniewice, Łowicz, Rogów, Skierniewice Rawka) oraz 
dojazdami do domów letniskowych (głównie stacje Bedoń, Justynów, Gałkówek, Żakowice), a także 
przemieszczeniami niesystematyzowanymi, funkcjonującymi w obrębie aglomeracji. 

3.2 Identyfikacja obszarów komplementarnych do transportu kolejowego 

Podstawowy obszar komplementarny wobec transportu kolejowego zawierał będzie się w zasięgu 
dojść pieszych do stacji. Ze względu na ograniczoną ofertę przewoźników autobusowych obszar ten 
wyznaczać będą koła o promieniu kilometra. Lokalnie jednak możliwe jest rozszerzanie zasięgu 
obsługi poprzez rozwiązania multimodalne. Przy odpowiedniej konstrukcji oferty możliwa jest 
obsługa niemal całego pasma koluszkowskiego, a dla odcinka Koluszki – Skierniewice – Łowicz 
obszarów w promieniu 3-5 kilometrów od stacji. Należy także brać pod uwagę możliwość obsługi 
dojazdów wzdłuż drogi krajowej 72 Rogów – Rawa Mazowiecka oraz w ograniczonym zakresie – 
z Brzezin. 
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Czynnikiem osłabiającym konkurencyjność sieci kolejowej będzie natomiast autostrada A2. Dla 
miejscowości położonych w zasięgu węzłów „Łowicz” i „Skierniewice” trudno będzie o skuteczną 
konkurencję z transportem drogowym. 

3.3 Propozycja zakresu obsługi przez alternatywne środki transportu 

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

Dojścia piesze ze stacji dla obszarów w promieniu kilometra od stacji pozostawać będą powszechne. 
Przez wiele lat funkcjonowania transportu kolejowego pozostawały one główną metodą dotarcia do 
stacji kolejowej. Niemal we wszystkich przypadkach w sąsiedztwie stacji znajduje się zabudowa, 
a w wielu przypadkach – zabudowa zachowuje ciągłość od stacji do centrów miejscowości. Istotnymi 
czynnikami poprawiającymi skłonność do dochodzenia na stację piechotą jest stan dojść – obecność 
chodników, oświetlenia, ruch na drogach prowadzących do stacji. Ma to szczególne znaczenie dla 
podróżnych niepełnoletnich. Należy zatem konsekwentnie dążyć do poprawy warunków tych dojść. 
Powinno to być działanie systemowe realizowane przez poszczególnych zarządców dróg, 
a rozwiązania zaproponowane dla poszczególnych stacji nie wyczerpują zakresu modernizacji ciągów 
pieszych, jaka służyć będzie podróżnym. 

Dojazdy rowerem do stacji pozwalają na rozszerzenie zasięgu dojazdów i przy wielu stacjach 
funkcjonują tradycyjnie od lat. Jest to jednak grupa dojazdów, które ulegać będzie konsekwentnej 
rozbudowie. Wraz z nią winna iść rozbudowa infrastruktury, w szczególności wydzielanie wzdłuż 
bardziej ruchliwych dróg osobnych ciągów dla rowerzystów. W większości przypadków wystarczające 
będą ciągi pieszo – rowerowe, przy czym należy zacząć dbać o ich jakość (m. in. asfaltowa 
nawierzchnia, ciągłość w obrębie skrzyżowań, brak krawężników). Szczególną pozycję transport 
rowerowy zajmie tam, gdzie stacja przylega do terenu osiedla z wieloma, lokalnymi drogami. Dzięki 
lokalnemu charakterowi i minimalnym natężeniom ruchu, a często także nieutwardzonej nawierzchni 
drogi takie dobrze sprawdzają się jako trasy dojazdu rowerem do stacji. Taka sytuacja dotyczy stacji 
Bedoń, Justynów, Gałkówek, Żakowice, Rogów, Skierniewice Rawka i Bełchów. 

Dojazdy do stacji z wykorzystaniem transportu autobusowego są obecnie bardzo ograniczone. Jest to 
grupa dojazdów wymagających szczególnego wsparcia i wysoce pożądana, bo pozostaje 
ogólnodostępna – podróż autobusem może odbyć niemal każdy, niezależnie od stanu zdrowia, wieku 
i stopnia zamożności. Należy podjąć szereg działań organizacyjnych, które umożliwią podróż 
autobusem i pociągiem na jednym bilecie, a także wygodną przesiadkę. Przesiadki powinny być 
skoordynowane (rozkłady ułożone tak, aby zminimalizować czas przesiadki, w przypadku opóźnień 
pojazdy wzajemnie oczekują na siebie), a drogi dojścia – ograniczone do minimum. 

W obrębie korytarza II należy dążyć do funkcjonowania 4 grup połączeń: 

1. Dowóz lokalny w obrębie pasma koluszkowskiego; 
2. Linie autobusowe stanowiące rozbudowę oferty kolei tam, gdzie nie dociera transport 

szynowy - łączące ze stacjami kolejowymi miejscowości Brzeziny i Rawa Mazowiecka; 
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3. Lokalny transport zbiorowy Skierniewic (istniejący z ewentualnością poprawy częstotliwości 
kursowania); 

4. Pozostałe połączenia istniejące. 

Zapewniając dowóz do stacji pasma koluszkowskiego należy trasy autobusów poprowadzić tak, aby 
zapewnić dojazd z miejscowości Gałków Duży, Gałków Mały (stacja Gałkówek) oraz Justynów 
i Janówka (stacja Justynów). Należy także przemodelować funkcjonujący obecnie system dowozu 
z wsi stróża, Wiśniowa Góra, Bedoń i Andrespol, obsługiwany przez MPK Łódź. Dowóz z tych 
miejscowości winien odbywać się możliwie najkrótszą drogą do stacji Bedoń, a ewentualnie później 
włączać się w system miejskich linii autobusowych na terenie Łodzi. Przy wymienionych stacjach 
konieczne jest zachowanie minimalnej odległości do przejścia z przystanków autobusowych, co 
wymaga budowy nowych przystanków w Bedoniu i Gałkówku. 

Za perspektywiczne kierunku obsługi uznaje się dowóz z Rawy Mazowieckiej oraz Brzezin. 
W przypadku Rawy proponuje się uruchomienie regularnej linii Rawa Mazowiecka – Rogów, 
koordynowanej z pociągami ŁKA do Łodzi. Wybrane kursy mogą być realizowane w dłuższych 
relacjach np. z Białej Rawskiej. Dojazdy z Brzezin można realizować bazując na obecnej linii miejskiej 
nr 90 łączącej Brzeziny z Bedoniem i os. Widzew – Wschód w Łodzi. Autobusy powinny być 
skomunikowane z pociągami regionalnymi. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w rozdziale  

Lokalny transport w Skierniewicach posiada bardzo duży potencjał do obsługi dojazdów do kolei. Jak 
wynika z nieoficjalnych danych nawet 8 tys. mieszkańców miasta może codziennie dojeżdżać do 
pracy w Łodzi i Warszawie, a wielu z nich zamieszkuje osiedle bloków wielorodzinnych Widok, 
położone na północ od stacji. Aby obsłużyć ten potencjał niezbędne jest zwiększenie częstotliwości 
kursowania autobusów (co do zasady powinny zapewniać dojazdy na każdy pociąg, a więc kursować 
z częstotliwością przynajmniej 15 minut), przynajmniej w godzinach szczytu komunikacyjnego. Należy 
też skrócić drogę dojścia z przystanków autobusowych na peron – w tym celu postuluje się 
ustawienie przystanków autobusowych na wiadukcie ul. Wyszyńskiego, bezpośrednio nad peronami. 

Poza wymienionymi przypadkami linie kolejowe korytarza II przecinają się z liniami komunikacji 
autobusowej lokalnej. W miarę możliwości należy dążyć do koordynacji rozkładów jazdy lub 
wzbogacania tras autobusów o wjazdy kieszeniowe do stacji. Możliwe jest też uruchamiania 
pojedynczych kursów dowożących do kolei. Działania te nie będą jednak miały charakteru 
systemowego – mogą to być pojedyncze połączenia, zgodnie z identyfikowanymi potrzebami 
i możliwościami samorządów. 

Dojazdy do stacji z wykorzystaniem samochodu będą mieć charakter lokalny. Mogą to być zarówno 
dojazdy samochodem własnym (Park&Ride), jak i podwożenie przez osoby bliskie (Kiss&Ride). 
Korytarz II nie ma potencjału do masowych dojazdów do stacji z większych odległości. Konkurencja 
autostrady A2 i drożna sieć drogowa sprawiają, że jeśli pasażer skłonny jest odbyć większą część 
podróży samochodem, to odbędzie ja samochodem w całości, lub skorzysta z parkingu P&R na 
obrzeżach aglomeracji łódzkiej, gdzie zaczyna się obszar wzmożonej kongestii. 

3.3.1 Wskazanie propozycji tras przejazdów komunikacji dowozowej  

Dla korytarza 2 proponuje się utworzenie następujących linii autobusowych dowozowych: 
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21 - Rogów PKP – Dworcowa – DK 72 – Brzeziny: Sienkiewicza – Przedwiośnie – Głowackiego – 
Frycza-Modrzewskiego – Lasockich – pl. Jana Pawła II - Traugutta – św. Anny – Reformacka – 
Sienkiewicza i dalej do Rogowa PKP 

22 - Rogów PKP – Przejazdowa – Leśna Arboretum – Akademicka – DK72 – Jeżów – Głuchów – Rawa 
Mazowiecka: Jeżowska – Kolejowa – dworzec PKS – Faworna – Kościuszki – pl. Wolności – 
Warszawska – Jerozolimska – Mszczonowska -  

przy czym część kursów kierowana jest ulicą Mszczonowską do pętli Rawa Mazowiecka – Zamkowa 
Wola (oznaczenie 22R), a część ul. Białą – Kaleń – Wólka Lesiewska – Biała Rawska: Jana Pawła II – 
Żymierskiego – Mickiewicza do parkingu przy gimnazjum 

23 - Gałkówek PKP – Gałków Duży: Ludowa – Główna – Dzieci Polskich – Gałków Mały: Brzezińska – 
Łódzka – Justynów: Łódzka – Nowa – Ciesielskiego – Łódzka – Główna – Justynów PKP – Janówka: 
Główna 

Ponadto sugeruje się korektę trasy linii 82 obsługiwanej przez MPK – Łódź tak, aby z Andrespola 
autobus kursował ul. Brzezińską – Kolejową – Kościelną – Rokicińską i dalej obecną trasą. Rozwiązanie 
to będzie możliwe po przebudowie ul. Kolejowej, co uwzględniono w kosztorysie prac przy stacji 
Bedoń. 

 
Linia 21 obsługiwana miałaby być taborem autobusowym ze względu na możliwe łączenie obiegów 
z liniami 22R i 22B. Jej celem jest szybki dowóz pomiędzy Rogowem a Brzezinami, stąd przyjęto, że 
autobus na terenie Brzezin rozwozi pasażerów po mieście (m. in. przystanki w rejonie targowiska, 
szpitala, urzędu miasta), a następnie bez zatrzymania dowozi do dworca w Rogowie. Linia byłaby 
komunikowana przede wszystkim z połączeniami w kierunku Skierniewic/Warszawy. Istnieje 
możliwość realizacji kursów linii 21 i 22 wspólnym obiegiem – wtedy autobus kontynuowałby jazdę 
z Rogowa jako linia 22R lub 22B. 
Linia 22R/22B obsługiwana miałaby być taborem autobusowym ze względu na duży potencjał 
ludnościowy Rawy Mazowieckiej. Linia miałaby za zadanie dowozić pasażerów z Rawy Mazowieckiej 
i Białej Rawskiej na przesiadkę do pociągów jadących do Łodzi. Pozwoliłoby to na skrócenie czasu 
jazdy względem autobusów jadących bezpośrednio do Łodzi o ok. 20 minut. Aby maksymalnie skrócić 
czas jazdy postanowiono skupić się na szybkim dowozie do Rogowa. Autobus na trasie pomiędzy 
Rawą Mazowiecką a Rogowem zatrzymuje się jedynie w Głuchowie i Jeżowie oraz podjeżdżał pod 
Arboretum SGGW, za to na terenie Rawy Mazowieckiej zaplanowano gęstą siatkę przystanków 
pozwalającą na obsłużenie możliwie największej części miasta i tym samym zdobycie dodatkowej 
przewagi konkurencyjnej nad istniejąca komunikacją autobusową. Jako pętlę proponuje się plac 
manewrowy położony przy ul. Mszczonowskiej w sąsiedztwie bazy „Logis”, dzięki czemu linia obsłuży 
osiedle Zamkowa Wola oraz znajdujące się tam zakłady przemysłowe i logistyczne. Kursy przedłużone 
do Białej Rawskiej pomiędzy Rawą a Białą Rawską korzystałyby już z pełnej sieci przystanków, zaś na 
terenie Białej Rawskiej kontynuowały trasę aż do parkingu przy gimnazjum na ul. Mickiewicza, 
zapewniając dostęp do autobusu większej części mieszkańców miejscowości. Linia 22 na odcinku 
Rogów – Rawa zasadniczo kursowałaby z częstotliwością godzinną, z wyjątkiem kursu południowego 
i kursów wieczornych (częstotliwość dwugodzinna). Do Białej Rawskiej wydłużone byłyby wybrane 
kursy. 
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Linia 23 obsługiwana byłaby taborem minibusowym, ze względu na swój lokalny charakter i na 
wąskie przekroje ulic na obsługiwanym terenie. Linia dowozi do dwóch węzłów przesiadkowych – 
w Gałkówku i Justynowie. Ma za zadanie rozdystrybuować pasażerów kolei po terenie wsi Gałków 
Duży, Gałków Mały, Justynów i Janówka podwożąc do terenów znajdujących się poza bezpośrednim 
zasięgiem dojścia pieszego ze stacji. Powinno to pozwolić na konkurowanie z liniami busowymi 
i autobusowymi kursującymi bezpośrednio do Łodzi. Układ połączenia powinien umożliwiać 
komunikowanie w obu kierunkach – zarówno na pociągi jadące do Łodzi, jak i na pociągi jadące 
w kierunku Koluszek, przynajmniej dla części trasy. 
 
Tabela 5. Proponowane do uruchomienia linie autobusowe dowozowe w korytarzu 2. 

Linia Rodzaj Taboru Ilość kursów w 
ciągu doby 

Przeliczeniowa ilość 
pojazdów* Uwagi 

21. Brzeziny – 
Rogów PKP 

autobus (ok. 40 
miejsc) 9 par 1,1 możliwe wspólne 

obiegi linii 21 i 22 
22R/22B. Rogów 

PKP – Rawa 
Mazowiecka/Biała 

Rawska 

autobus (ok. 40 
miejsc) 14 par 2,2 możliwe wspólne 

obiegi linii 21 i 22 

23. Gałkówek PKP 
– Janówka 

bus (ok. 20 miejsc 
siedz.) 18 par 1,1  

* ilość nie jest liczbą całkowitą, ponieważ uwzględnia 10% rezerwy taborowej, która rozkłada się na wszystkie 
linie dowozowe proponowane do uruchomienia w województwie. 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Uruchomienie przewozów nie będzie wymagało większych inwestycji o charakterze 
infrastrukturalnym, przy założeniu, że zrealizowane zostaną inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą 
stacjom i przystankom kolejowym. Jedynym zadaniem byłoby wyznaczenie nowych przystanków: 
Rawa Mazowiecka – Zamkowa Wola (pętla), Rawa Mazowiecka – Mszczonowska, Rogów – 
Arboretum, Brzeziny – Urząd Miasta (w kierunku zachodnim), Biała Rawska - gimnazjum oraz 
Gałkówek – składnica uzbrojenia i Justynów – cmentarz. W wybranych przypadkach wymagać to 
będzie wypłytowania nawierzchni (1) albo korekty oznakowania poziomego (1). Do obsługi połączeń 
wymagany jest zakup 3 autobusów (ok. 40 miejsc siedz.) oraz 1 minibusa (ok. 20 miejsc siedz.) wraz 
z zapewnieniem 10% rezerwy taborowej, dzielonej pomiędzy przewozy na terenie całego 
województwa. Szczegółowe koszty zawarto w tabeli. 
 
Tabela 6. Inwestycje związane z obsługą linii autobusowych dowozowych w korytarzu 2. 

Inwestycja Koszt jednostkowy [PLN] Ilość* Ogółem wartość 
Zakup taboru „bus” (ok. 

20 miejsc siedzących) 450 000,00 1,1 495 000,00 

Zakup autobusu 12 m 
(ok. 40 miejsc 

siedzących) 
1 000 000,00 3,3 3 300 000,00 

Ustawienie znaków 
przystankowych z kasetą 

na rozkład jazdy 
1 000,00 9 9 000,00 

Wypłytowanie 
nawierzchni przystanku 5 000,00 1 5 000,00 

Korekta oznakowania 
poziomego 4 000,00 1 4 000,00 

* ilość nie jest liczbą całkowitą, ponieważ uwzględnia 10% rezerwy taborowej, która rozkłada się na wszystkie 
linie dowozowe proponowane do uruchomienia w województwie. 
Źródło: Opracowanie własne 
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Ilustracja 3. Trasy autobusów dowozowych do węzła Rogów. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 4. Trasy autobusów dowozowych do węzłów Gałkówek, Justynów. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
 

 

Ilustracja 5. Sugerowana korekta trasy linii 82 MPK - Łódź. 
Źródło: Opracowanie Własne. 



 

 23  
 

3.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Dla korytarza II przyjęto zasadę, iż każda stacja powinna mieć możliwość dojazdu samochodem 
prywatnym. Dla wybranych osób, niezależnie od alternatywnych form transportu, będzie to 
najwygodniejsze rozwiązanie. Jednocześnie jednak nie zakłada się masowego charakteru tych 
dojazdów – jeśli z jakiegoś obszaru możliwe będą masowe dojazdy samochodem, to postulować się 
będzie organizację linii komunikacji regularnej. Jednocześnie system P&R będzie miał charakter 
stricte lokalny. Dojazdy z większych odległości nie będą atrakcyjne dla pasażerów, ze względu na brak 
większych problemów z przepustowością dróg i atrakcyjną alternatywę autostrady A2. 

Dla większości stacji przy linii 1 za wystarczające uznaje się istniejące miejsca parkingowe. Niewielkie 
zwiększenie liczby dostępnych miejsc postuluje się dla większości stacji przy linii 17 i 11. Dla stacji 
Skierniewice wskazane jest natomiast odciążenie istniejących parkingów, w szczególności przez 
poprawę jakości komunikacji zbiorowej. 

Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) również należy przewidzieć przy każdej stacji. Większą role 
pełnić będą wzdłuż linii 11 i 17, gdzie już obecnie obserwuje się wzmożone zainteresowanie 
dojazdami na stację z wykorzystaniem roweru. Obszary te są strukturalnie dostosowane do dojazdów 
rowerem ze względu na zabudowę osiedlową, która z jednej strony generuje ruch, ale z drugiej 
umożliwia w miarę bezpieczną jazdę bocznymi ulicami. 

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

W pobliżu ponad połowy (10 z 19) analizowanych w tym korytarzu stacji/przystanków kolejowych 
znajdują się przystanki autobusowe. Jednak integracja transportu kolejowego i autobusowego 
w wielu przypadkach wymaga poprawy. Wynika to między innymi ze zbyt dużych odległości jakie 
dzielą przystanki/stacje kolejowe i przystanki autobusowe. Bardzo często na przystankach 
autobusowych brakuje rozkładów jazdy, przystanki są w niektórych przypadkach zaniedbane i 
nieestetyczne. Oferta przewozowa (autobusowa) nie jest atrakcyjna – niska częstotliwość kursowania 
autobusów i niekonkurencyjne czasy przejazdów. Należy dążyć do integracji transportu zarówno po 
względem geograficznym, rozkładowym jak i ofertowym. W poniższej tabeli przedstawiono 
zestawienie przystanków/stacji kolejowych w korytarzu drugim, przy których (lub w niedalekiej 
odległości od nich) znajdują się przystanki autobusowe oraz zestawienie dla stacji/przystanków 
kolejowych niezintegrowanych z transportem autobusowym (brak przystanków w ich pobliżu). 

Tabela 7. Zestawienie dostępności przystanków autobusowych względem stacji/przystanków kolejowych. 
Przystanki /stacje kolejowe 

w których pobliżu znajdują się przystanki 
autobusowe w których pobliżu brak przystanków autobusowych 

Bobrowniki Mokra 
Skierniewice Rawka Sierakowice Skierniewickie 

Skierniewice Bełchów 
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Dąbrowice Skierniewickie Maków 
Rogów Płyćwia 
Wągry Lipce Reymontowskie 

Koluszki Krosnowa 
Bedoń Przyłęk Duży 

Justynów Gałkówek 
Żakowice  

Źródło: Opracowanie własne. 

3.6 Przegląd lokalnych inwestycji drogowych 

Na podstawie konsultacji telefonicznych z jednostkami samorządu terytorialnego ustalono, iż 
w analizowanym korytarzu na szczeblu powiatowym miasto na prawach powiatu Skierniewice 
planuje remont drogi przy przystanku Skierniewice Rawka związany z rozbudową gospodarki wodno-
ściekowej, a także możliwość rozbudowy parkingu przy ulicy Mickiewicza oraz prawdopodobny 
parking przy ulicy Bielańskiej na gruntach PKP. 

Na poziomie gminnym urząd w Skierniewicach planuje przebudowę drogi wzdłuż torów 
w miejscowości Sierakowice Lewe (przystanek Sierakowice), gdy uda się wykupić potrzebny teren od 
PKP PLK. Gmina Słupia jest na etapie składania wniosku ws. Remontu drogi powiatowej w pobliżu 
p. o. Krosnowa. Z kolei gmina Rogów planuje poszerzenie i budowę od podstaw drogi znajdującej się 
na południe od stacji kolejowej Wągry. Został dokonany podział działek pod tą inwestycję. 

Pozostałe samorządy nie planują żadnych inwestycji, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia 
skali integracji drogowego układu komunikacyjnego z transportem kolejowym. 
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4 Wyniki oszacowania oraz prognoza liczby ludności w zasięgu 
poszczególnych stacji 

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

Tabela 8. 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  

Bedoń 2 751  54 017  196 395  

Bełchów 1 142  6 828  37 024  

Bobrowniki 439  7 822  50 257  

Dąbrowice 1 679  33 885  67 083  

Gałkówek 2 962  17 796  89 777  

Justynów 2 401  32 791  136 426  

Koluszki 3 645  16 608  48 146  

Krosnowa 688  4 743  18 861  

Lipce Reymontowskie 1 198  4 944  18 049  

Maków 1 235  7 344  65 475  

Mokra 325  35 782  68 037  

Płyćwia 180  5 768  32 085  

Przyłęk Duży 297  7 585  18 388  

Rawka 3 117  26 870  86 179  

Rogów 2 429  5 413  30 957  

Sierakowice 478  8 041  62 851  

Skierniewice 6 400  51 105  70 940  

Wągry 297  7 528  40 970  

Żakowice 2 219  21 905  52 699  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Bufor 1 000 m: 

Najmniejsza liczba ludności znajduje się w buforze stacji Płyćwia (180) oraz Wągry i Przyłęk Duży 
(po 297). Największy zasięg demograficzny w buforze 1 km posiadają stacje Rawka (3 117), Koluszki 
(3 645) oraz Skierniewice (najwięcej – 6 400). 

Bufor 5 000 m: 

W buforze 5 km najmniejsza liczba ludności mieszka w pobliżu stacji: Krosnowa (4 743), Lipce 
Reymontowskie (4 944) oraz Rogów (5 413). Z kolei najwięcej w buforze stacji Mokra (35 782), 
Skierniewice (51 105) oraz Bedoń (54 017). 
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Bufor 10 000 m: 

Z uwagi na wielkość największego bufora – 10 km można przyjąć, że największa liczba ludności będzie 
znajdowała się w buforach stacji zlokalizowanych w bądź przy dużych miastach. Najwięcej ludności 
w tym buforze oszacowano dla stacji: Gałkówek (89 777), Justynów (136 426) oraz Bedoń (196 395) 
co jest spowodowane bliskością położenia w stosunku do Łodzi. Z kolei najmniejsza liczba ludności 
dotyczy stacji: Lipce Reymontowskie (18 0 49), Przyłęk Duży (18 388) oraz Krosnowa (18 861). 

Wyniki w formie graficznej przedstawione są w postaci mapek, dla każdego z trzech wielkości 
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). 

Warto zwrócić uwagę na gęstość stacji/przystanków kolejowych na analizowanych liniach. 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 poszczególnych miejscowości, którzy korzystają lub będą 
korzystać z infrastruktury kolejowej, będą wybierać stacje/przystanki zlokalizowane najdogodniej, 
a więc najbliżej lub z najkorzystniejszym dojazdem/dojściem. Należy, więc do przedstawionych 
wyników podchodzić ostrożnie biorąc pod uwagę średnie odległości pomiędzy przystankami/stacjami 
kolejowymi. 
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Ilustracja 6. Oszacowana liczba ludności w buforze 1 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 7. Oszacowana liczba ludności w buforze 5 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 8. Oszacowana liczba ludności w buforze 10 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne 
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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 9. 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 

Bedoń 2 755 2 899 3 121 54 092 56 915 61 288 196 668 206 933 222 830 

Bełchów 1 124 1 108 1 057 6 720 6 622 6 321 36 437 35 904 34 271 

Bobrowniki 433 426 407 7 698 7 585 7 240 49 460 48 738 46 520 

Dąbrowice 1 608 1 572 1 475 32 453 31 720 29 759 64 248 62 797 58 914 

Gałkówek 2 930 2 900 2 763 17 604 17 422 16 596 88 806 87 886 83 719 

Justynów 2 404 2 530 2 724 32 836 34 550 37 204 136 616 143 746 154 789 

Koluszki 3 606 3 568 3 399 16 428 16 258 15 487 47 626 47 132 44 897 

Krosnowa 659 645 606 4 543 4 446 4 181 18 068 17 681 16 627 

Lipce Reymontowskie 1 143 1 097 992 4 718 4 527 4 094 17 223 16 527 14 944 

Maków 1 183 1 156 1 084 7 033 6 874 6 449 62 708 61 292 57 502 

Mokra 314 319 322 34 531 35 058 35 484 65 658 66 659 67 470 

Płyćwia 171 164 146 5 498 5 246 4 691 30 582 29 182 26 094 

Przyłęk Duży 295 294 287 7 527 7 509 7 320 18 246 18 204 17 746 

Rawka 3 102 3 069 2 930 26 743 26 463 25 264 85 771 84 873 81 028 

Rogów 2 411 2 405 2 344 5 371 5 359 5 224 30 718 30 647 29 875 

Sierakowice 462 469 474 7 760 7 878 7 974 60 654 61 578 62 328 

Skierniewice 6 370 6 303 6 018 50 864 50 331 48 051 70 604 69 865 66 700 

Wągry 295 294 286 7 470 7 453 7 265 40 655 40 560 39 539 

Żakowice 2 195 2 172 2 069 21 668 21 444 20 427 52 129 51 589 49 143 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Prognoza dla lat 2015, 2020 i 2030 jest niekorzystna dla prawie wszystkich omawianych stacji 
i przystanków kolejowych. Największe spadki w kolejnych latach przewiduje się dla stacji Płyćwia, 
odpowiednio wynoszą one -4,7%, -9,0% oraz -18,7% oraz lipce Reymontowskie -4,6%, -8,4% 
oraz -17,2%. Jedynymi stacjami z korzystną prognozą są Bedoń i Justynów, dla roku 2015 wzrost 
wynosi dla obu stacji 0,1% w roku 2015, 5,4% w roku 2020 oraz 13,5% w roku 2030. 

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). 
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Ilustracja 9. Zmiany liczby ludności w buforze 1 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 10. Zmiany liczby ludności w buforze 5 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 11. Zmiany liczby ludności w buforze 10 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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5 Analiza potencjału demograficznego 

Analiza demograficzna została przeprowadzona zgodnie z metodyką zawartym w dokumencie 
podstawowym.  

Tabela 10. Jednostki administracyjne. 

Powiat Gmina 

skierniewicki 

Słupia 
Godzianów 

Głuchów 
Lipce Reymontowskie 

Maków 
Nowy Kawęczyn 

Bolimów 
Skierniewice Skierniewice 

łowicki 

Łowicz (gm. miejska) 
Łowicz (gm. wiejska) 

Nieborów 
Kocierzew Południowy 

Łyszkowice 
Domaniewice 

Chąśno 

brzeziński 

Brzeziny 
Dmosin 
Jeżów 
Rogów 

łódzki wschodni 

Głowno 
Koluszki 

Andrespol 
Brójce 

Nowosolna 
Łódź Łódź 

tomaszowski Rokiciny 
piotrkowski Czarnocin 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 12. Gminy w buforze 10 km. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

5.1 Liczba ludności i dynamika zmian ludnościowych w latach 2003 – 2013 

W korytarzu II, uwzględniając bufor 10 km od analizowanych linii kolejowych, znalazło się 27 gmin. 
Znajdują się one na terenie 7 powiatów – powiatu m. Łódź oraz łódzkiego wschodniego, powiatu 
m. Skierniewice oraz skierniewickiego, a także powiatu brzezińskiego, łowickiego oraz 
tomaszowskiego. Najwięcej gmin leży w obrębie powiatu skierniewickiego (8) oraz łowickiego (7). 

Spośród wszystkich tych gmin liczba ludności w analizowanych 10 latach najbardziej wzrosła 
w gminach powiatu łódzkiego wschodniego. W gminie wiejskiej Nowosolna liczba ludności wzrastała 
z roku na rok i w 2013 roku była o 32,5% większa niż w roku 2003. Mniejszy, choć też duży, wzrost 
został odnotowany w gminie wiejskiej Brójce (18,1%) oraz gminie wiejskiej Andrespol (16,8%). 
W pozostałych gminach znajdujących się w korytarzu II nie miał miejsca wzrost liczby ludności 
większy niż 10%. W powiecie brzezińskim największy wzrost wystąpił w gminie wiejskiej Brzeziny 
(7,4%). W powiecie łowickim wzrost miał miejsce tylko w jednej gminie – gminie wiejskiej Łowicz 
(1,8%). W powiecie skierniewickim względnie znaczący wzrost zanotowała gmina wiejska 
Skierniewice (7,9%). Oprócz tego minimalny wzrost nastąpił w gminach wiejskich Słupia, Nowy 
Kawęczyn – odpowiednio 0,2% oraz 0,9%. W ciągu 10 lat bez mian przedstawia się liczba ludności 
w gminie wiejskiej Maków.  

Jeśli chodzi o spadek liczby ludności to największy miał miejsce w powiecie m. Łódź – 8,7% oraz 
w gminie wiejskiej Chąśno oraz Kocierzew Południowy (powiat łowicki) – w obu na poziomie 6,9%. 
W żadnej gminie leżącej w powiecie łódzkim wschodnim nie został odnotowany spadek w ciągu 
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analizowanych 10 lat. Dość duży spadek wystąpił także w gminie wiejskiej Jeżów leżącej w powiecie 
brzezińskim -5,2%. 

Na poniższych ilustracjach zostały przedstawione względne zmiany liczby ludności w latach 2003-
2013 (wyrażone w procentach) dla poszczególnych powiatów i gmin znajdujących się w korytarzu II. 
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Tabela 11. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gminy w korytarzu II.  

Gmina Powiat Liczba ludności w latach 2003-2013 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dmosin gm. wiejska 

powiat brzeziński 

4 735 4 725 4 678 4 669 4 647 4 656 4 617 4 606 4 596 4 581 4 554 
Brzeziny gm. miejska 12 449 12 417 12 377 12 323 12 303 12 331 12 289 12 559 12 544 12 587 12 577 
Brzeziny gm. wiejska 5 173 5 231 5 252 5 342 5 404 5 428 5 406 5 500 5 513 5 514 5 557 
Rogów gm. wiejska 4 666 4 669 4 646 4 656 4 662 4 658 4 664 4 756 4 770 4 785 4 761 
Jeżów gm. wiejska 3 665 3 640 3 648 3 624 3 569 3 579 3 561 3 543 3 517 3 489 3 474 
Łódź gm. miejska powiat Łódź 779 129 774 004 767 628 760 251 753 192 747 152 742 387 730 633 725 055 718 960 711 332 

Skierniewice gm. miejska powiat Skierniewice 48 667 48 733 48 807 48 772 48 932 49 016 48 958 48 633 48 658 48 695 48 634 
Nieborów gm. wiejska 

powiat łowicki 

9 521 9 498 9 521 9 517 9 542 9 555 9 540 9 415 9 373 9 389 9 398 
Łowicz gm. miejska 30 532 30 383 30 305 30 123 29 929 29 809 29 672 29 922 29 770 29 640 29 420 
Chąśno gm. wiejska 3 219 3 200 3 207 3 190 3 170 3 133 3 090 3 087 3 060 3 022 2 996 

Domaniewice gm. wiejska 4 650 4 621 4 611 4 628 4 624 4 635 4 645 4 651 4 654 4 646 4 644 
Łowicz gm. wiejska 7 443 7 432 7 437 7 414 7 405 7 407 7 432 7 514 7 547 7 529 7 577 

Kocierzew Południowy gm. wiejska 4 727 4 718 4 698 4 698 4 633 4 585 4 570 4 434 4 432 4 400 4 399 
Łyszkowice gm. wiejska 7 035 6 985 6 934 6 924 6 892 6 855 6 834 6 807 6 803 6 791 6 767 
Nowosolna gm. wiejska 

powiat łódzki wschodni 

3 439 3 579 3 729 3 847 3 955 4 082 4 254 4 222 4 345 4 491 4 556 
Brójce gm. wiejska 5 266 5 301 5 373 5 479 5 598 5 747 5 798 5 984 6 081 6 171 6 217 

Andrespol gm. wiejska 11 287 11 477 11 635 11 741 11 986 12 104 12 317 12 675 12 834 13 002 13 180 
Koluszki gm. miejsko-wiejska 22 884 22 897 22 941 23 015 23 006 23 108 23 264 23 553 23 632 23 696 23 639 

Lipce Reymontowskie gm. wiejska 

powiat skierniewicki 

3 413 3 359 3 338 3 333 3 335 3 295 3 314 3 323 3 327 3 303 3 289 
Bolimów gm. wiejska 4 055 4 035 4 054 4 039 4 036 4 032 4 040 4 089 4 091 4 114 4 044 

Godzianów gm. wiejska 2 742 2 729 2 738 2 701 2 686 2 669 2 651 2 644 2 636 2 625 2 613 
Głuchów gm. wiejska 6 135 6 052 6 028 6 000 5 969 5 922 5 896 5 946 5 926 5 921 5 910 

Słupia gm. wiejska 2 706 2 672 2 667 2 654 2 642 2 618 2 620 2 699 2 694 2 717 2 712 
Nowy Kawęczyn gm. wiejska 3 325 3 343 3 314 3 275 3 286 3 294 3 286 3 363 3 336 3 340 3 354 

Maków gm. wiejska 6 054 5 993 6 005 6 016 5 976 6 013 5 972 5 991 5 975 6 010 6 053 
Skierniewice gm. wiejska 6 772 6 750 6 718 6 721 6 752 6 832 6 863 7 243 7 265 7 290 7 305 

Rokiciny gm. wiejska powiat tomaszowski 5 945 5 913 5 891 5 929 5 952 5 966 5 994 6 121 6 134 6 193 6 186 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 13. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu II – powiat brzeziński.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 14. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu II – powiat m. Łódź.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 15. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu II – powiat m. Skierniewice.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 16. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu II – powiat łowicki.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

powiat m. Skierniewice

-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

powiat łowicki

Nieborów gm. wiejska Łowicz gm. miejska

Chąśno gm. wiejska Domaniewice gm. wiejska

Łowicz gm. wiejska Kocierzew Południowy gm. wiejska

Łyszkowice gm. wiejska



 

 40  
 

 

Ilustracja 17. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu II – powiat łódzki wschodni.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 18. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu II – powiat skierniewicki.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 19. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu II – powiat tomaszowski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 

5.2 Gęstość zaludnienia  

Tabela 12. Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 – gminy w korytarzu II. 

Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Dmosin gm. wiejska 

powiat brzeziński 

46 46 45 
Brzeziny gm. miejska 581 583 583 
Brzeziny gm. wiejska 52 52 52 
Rogów gm. wiejska 72 72 72 
Jeżów gm. wiejska 55 54 54 
Łódź gm. miejska powiat Łódź 2 472 2 452 2 426 

Skierniewice gm. miejska powiat Skierniewice 1 479 1 415 1 413 
Nieborów gm. wiejska 

powiat łowicki 

90 90 90 
Łowicz gm. miejska 1 271 1 266 1 256 
Chąśno gm. wiejska 43 42 42 

Domaniewice gm. wiejska 54 54 54 
Łowicz gm. wiejska 57 57 57 

Kocierzew Południowy gm. wiejska 47 47 47 
Łyszkowice gm. wiejska 63 63 63 
Nowosolna gm. wiejska 

powiat łódzki wschodni 

80 83 84 
Brójce gm. wiejska 88 89 90 

Andrespol gm. wiejska 550 557 565 
Koluszki gm. miejsko-wiejska 150 151 150 

Lipce Reymontowskie gm. wiejska 
powiat skierniewicki 

78 77 77 
Bolimów gm. wiejska 37 37 36 

Godzianów gm. wiejska 60 60 59 
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Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Głuchów gm. wiejska 54 53 53 

Słupia gm. wiejska 66 66 66 
Nowy Kawęczyn gm. wiejska 32 32 32 

Maków gm. wiejska 72 74 74 
Skierniewice gm. wiejska 55 55 56 

Rokiciny gm. wiejska powiat tomaszowski 68 68 68 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

Spośród wszystkich analizowanych gmin w korytarzu II największa gęstość zaludnienia ma miejsce 
w powiecie m. Łódź – niecałe 2,5 tys. osób/km2 (2426 osób/km2 w roku 2013). Duża gęstość 
zaludnienia występuje w mieście Skierniewice – 1413 osób/km2 (2013 rok). W gminie wiejskiej Łowicz 
gęstość zaludnienia w roku 2013 wynosiła 1256 osób/km2. W gminie miejskiej Brzeziny oraz w gminie 
wiejskiej Andrespol gęstość zaludnienia wyniosła odpowiednio 583 osób/km2 oraz 565 osób/km2. 
Najmniej zaludnione są gminy wiejskie Bolimów (36 osób/km2) oraz Nowy Kawęczyn (32 osób/km2) 
w powiecie skierniewickim. 
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Ilustracja 20. Gęstość zaludnienia w 2013 roku w gminach. 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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5.3 Prognozy demograficzne w perspektywie 2015, 2020, 2030 

Wyniki prognoz demograficznych w perspektywie 2015, 2020 oraz 2030 dla gmin leżących 
w korytarzu II przedstawione są liczbowo w postaci tabeli poniżej (Tabela 13) oraz graficznie 
w postaci zmian procentowych na wykresach poniżej. 

Tabela 13 Prognozowana liczba ludności w latach 2015, 2020, 2030 – gminy w korytarzu II. 

Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 

powiat brzeziński 

Dmosin gm. wiejska 4 471 4 330 3 978 
Brzeziny gm. miejska 12 470 12 378 11 946 
Brzeziny gm. wiejska 5 578 5 709 5 858 
Rogów gm. wiejska 4 730 4 718 4 599 
Jeżów gm. wiejska 3 401 3 270 2 961 

powiat Łódź Łódź gm. miejska 700 745 671 151 610 171 
powiat Skierniewice Skierniewice gm. miejska 48 404 47 897 45 727 

powiat łowicki 

Nieborów gm. wiejska 9 268 9 133 8 717 
Łowicz gm. miejska 28 875 28 111 26 192 
Chąśno gm. wiejska 2 920 2 794 2 514 

Domaniewice gm. wiejska 4 591 4 550 4 394 
Łowicz gm. wiejska 7 519 7 524 7 406 

Kocierzew Południowy gm. wiejska 4 288 4 102 3 691 
Łyszkowice gm. wiejska 6 639 6 458 6 007 

powiat łódzki wschodni 

Nowosolna gm. wiejska 4 705 5 271 6 436 
Brójce gm. wiejska 6 274 6 636 7 220 

Andrespol gm. wiejska 13 271 13 960 15 024 
Koluszki gm. miejsko-wiejska 23 226 22 979 21 878 

powiat skierniewicki 

Lipce Reymontowskie gm. wiejska 3 126 3 000 2 712 
Bolimów gm. wiejska 3 871 3 778 3 535 

Godzianów gm. wiejska 2 478 2 365 2 114 
Głuchów gm. wiejska 5 618 5 389 4 870 

Słupia gm. wiejska 2 598 2 542 2 390 
Nowy Kawęczyn gm. wiejska 3 218 3 159 2 989 

Maków gm. wiejska 5 796 5 665 5 314 
Skierniewice gm. wiejska 7 102 7 210 7 297 

powiat tomaszowski Rokiciny gm. wiejska 6 171 6 224 6 207 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Spośród wszystkich gmin znajdujących się w korytarzu II tylko w pięciu z nich przewiduje się wzrost 
liczby mieszkańców w roku 2030 w stosunku do roku 2013. Wzrost będzie największy w gminie 
wiejskiej Nowosolna (41,3%), w gminie wiejskiej Brójce (16,1%) oraz w gminie wiejskiej Andrespol 
(14,0%). Wszystkie te gminy leżą w powiecie łódzkim wschodnim. Wzrost prognozuje się również 
w gminie wiejskiej Brzeziny w powiecie brzezińskim – 5,4% oraz w gminie wiejskiej Rokiciny 
w powiecie tomaszowskim – 0,3%.  
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Największy spadek liczby ludności jest prognozowany w gminach powiatu skierniewickiego: w gminie 
wiejskiej Godzianów (19,1%) oraz w gminie Głuchów (17,6%) i Lipce Reymontowskie (17,5%).  

Ilustracja 21 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie brzezińskim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ilustracja 22 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie miasto Łódź. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 23 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie miasto Skierniewice. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ilustracja 24 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie łowickim. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 25 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie łódzkim wschodnim. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ilustracja 26 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie skierniewickim. 

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

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

6 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

6.1 Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Łódź 2008 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego została przyjęta, jako załącznik do Uchwały 
Nr 206/XIX/2008 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 lutego 2008 r. Strategia ta jest 
dokumentem, który zawiera opis celów i wieloletnich działań dla ich spełnienia na rzecz podmiotu 
działań, czyli społeczeństwa objętego obszarem Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

W analizie SWOT zawartej w Strategii, jako mocną stronę powiatu przedstawiono dobrą 
komunikację zewnętrzną i wewnętrzną powiatu w tym silnie rozwiniętą infrastrukturę kolejową 
wschodniej części powiatu o znaczeniu międzynarodowym Sieć kolejowa na terenie powiatu 
łódzkiego obejmuje gminy Andrespol i Koluszki. Dodatkowo słaba jakoś dróg oraz brak szybkich 
połączeń kolejowych z dużymi aglomeracjami jest barierą w dywersyfikacji działalności gospodarczej 
na terany mniej zurbanizowane. W związku z tym realizacja projektu integracji transportu 
kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu przyczyni się do wszystkich celów 
strategicznych. 

6.1.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Andrespol 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol, przyjęte uchwałą nr XXIV/232/12 Rady Gminy 
Andrespol z dnia 27 lipca 2012 r. 
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6.1.1.1 Przystanek osobowy Justynów 

Przystanek Justynów zlokalizowany jest w północno-wschodniej części gminy, niedaleko granicy 
administracyjnej gminy Andrespol z gminą Koluszki. Na wysokości przystanku linia kolejowa jest 
przecinana przez drogę/ulicę układu podstawowego. Wzdłuż drogi zlokalizowane są tereny 
ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej z usługami. Poza tym przystanek zlokalizowany jest wśród 
terenów zabudowy mieszkaniowej o znacznej intensywności z usługami. 

Dla terenów graniczących z przystankiem nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

Ilustracja 28 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Andrespol z uwzględnieniem przystanku osobowego Justynów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Andrespol. 

6.1.1.2 Przystanek osobowy Bedoń 

Przystanek Bedoń zlokalizowany w północno-zachodniej części gminy Andrespol, przy przecięciu linii 
kolejowej z drogą (ulica Brzezińska). Na północy przystanek bezpośrednio graniczy z niewielkim 
terenem zabudowy mieszkaniowej z znaczniej intensywności z usługami, z terenami zieleni 
urządzonej (w tym parki, cmentarze) oraz z terenami ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej 
z usługami. Od południowej strony przystanek bezpośrednio graniczy z takimi samymi terenami jak 
od północnej. Poza tym dookoła przystanku przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej.  
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Dla terenów graniczących z przystankiem nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

Ilustracja 29 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Andrespol z uwzględnieniem przystanku osobowego Bedoń. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Andrespol. 

6.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Koluszki 

Dokumentem planistycznym zawierającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Koluszki przyjęte uchwałą 
nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 16 lutego 2015 r.  

6.1.2.1 Stacja kolejowa Gałkówek 

Stacja kolejowa znajduje się zachodniej części gminy Koluszki, w Gałkowie Dużym, pomiędzy ulicami 
Dworcową a Kolejową. Budynek dworcowy zlokalizowany jest od strony ulicy Dworcowej. Na północ 
i na południe od przystanku znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej 
i usług. Ponadto od południowej strony znajduje się niewielki fragment terenów zabudowy 
produkcyjnej. 

Dla terenów graniczących z przystankiem nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Ilustracja 30 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Rogów z uwzględnieniem stacji kolejowej Gałkówek. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. 

6.1.2.2 Przystanek osobowy Żakowice 

Przystanek kolejowy Żakowice zlokalizowany jest w centralnej części gminy Koluszki, we wsi 
Żakowice, na przecięciu linii kolejowej z ul. Piotrkowską. Od północnej strony przystanku znajdują się 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usług, natomiast od południa są lasy 
państwowe i lasy chronione. 

Dla terenów graniczących z przystankiem nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Ilustracja 31 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Rogów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Żakowice. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. 

6.1.2.3 Stacja kolejowa Koluszki 

Stacja kolejowa Koluszki, znajduje się w centrum miasta Koluszki i stanowi jeden z najważniejszych 
węzłów kolejowych w Polsce. Stacja znajduje się w okolicach ulicy Kolejowej. Tereny bezpośrednio 
przyległe do stacji są terenami oznaczonymi w Studium, jako tereny zabudowy usługowej. Poza tymi 
terenami po wschodniej stronie dworca są tereny zieleni urządzonej i zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usług. Od zachodniej strony są tereny o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług o funkcji centrum, tereny zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Dodatkowo tereny te, poza terenami kolejowymi, oznaczone 
są w Studium, jako obszar przestrzeni publicznych.  

Dla terenów zarówno od wschodniej jak i zachodniej strony obowiązują miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Dla obszarów od zachodniej strony jest to MPZP przyjęty uchwałą 
nr XL/44/06 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 sierpnia 2005 roku, w którym podstawowym 
przeznaczeniem terenów są tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług 
obsługi komunikacji. W planie wyznaczony jest również odrębnie teren placu przeddworcowego oraz 
tereny dróg wewnętrznych. Założenie te są spójne z założeniami zawartymi w Studium. Natomiast od 
wschodniej strony obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą 
nr VIII/32/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 kwietnia 2007 r., w którym podstawowy 
przeznaczeniem terenów przyległych to terenów kolejowych jest, idąc od północy: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zabudowy usługowej. Analizując MPZP oraz Studium stwierdza się zgodność obydwu 
dokumentów planistycznych. 
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Ilustracja 32 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Rogów z uwzględnieniem stacji kolejowej Koluszki. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej KoluszkI. 

6.2 Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2020 została przyjęta, jako załącznik do 
Uchwały Nr LIV/212/2014 z dnia 31 maja 2014 r. Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014-2020. Jest to kluczowy dokument strategiczny, 
który poprzez swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do uwzględnionych w nim rozwiązań 
systematyzuje wiedzę o Powiecie, wyznacza długofalowe kierunki jego rozwoju oraz wskazuje 
działania, których realizacja przyczyni się do rozwoju całego obszaru. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 – 2020  

W ramach przygotowywania Strategii przeprowadzone zostały badania ankietowe. Jednym z pytań 
zawartych w ankietach jest wskazanie pięciu obszarów, które będą najważniejsze w perspektywie 
najbliższych lat dla rozwoju Powiatu. W ramach odpowiedzi na trzecim miejscu znalazł się obszar 
związany z transportem zbiorowym i drogami publicznymi (52% respondentów). Dodatkowo w tym 
obszarze wskazano, że należy skupić się na remoncie dróg oraz na poprawie komunikacji między 
okolicznymi miastami. W Strategii uwzględniono brak linii kolejowych dostępnych pasażerom na 
terenie powiatu brzezińskiego. Brak ten w znacznym stopniu ogranicza możliwości komunikacyjne 
regionu. Podkreślono również potencjał planowanej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Integracja 
transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu przyczyni się do poprawy 
atrakcyjności obszaru, a także do ułatwienia życia mieszkańcom powiatu brzezińskiego. 
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6.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rogów 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rogów, przyjęte uchwałą nr 221/XXXIX/2014 Rady Gminy 
w Rogowie z dnia 25 czerwca 2014 r.  

6.2.1.1 Przystanek osobowy Wągry 

Przystanek zlokalizowany w południowej części gminy, w miejscowości Wągry. Tereny dookoła 
przystanku są terenami o przeznaczeniu rolniczym. Po południowej stronie przystanku znajdują się 
również tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Od północno-zachodniej strony 
są tereny zabudowy usługowej i zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Na 
wysokości przystanku linię kolejową przecina droga gminna, która następnie zamienia się w drogę 
powiatową (2938E). Dla terenów wzdłuż tych dróg obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęte uchwałą nr 178/XXXVIII/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 25 czerwca 2010 r. 
Dokument ten określa lokalizację przystanku kolejowego na terenie zamkniętym, a teren 
bezpośrednio graniczący od północnego zachodu, jako Tereny zabudowy usługowej – usługi 
komercyjne, drogę przecinającą tory kolejową, jako tereny dróg zbiorczych zaś na południowym-
wschodzie, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z adaptacją istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej. Założęnia zawarte w MPZP są spójne z założeniami zawartymi w Studium. 

 

Ilustracja 33 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Rogów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Wągry. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rogów. 
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6.2.1.2 Stacja kolejowa Rogów 

Stacja Rogów zlokalizowana jest na południowy wschód od centralnego punktu gminy, w Rogowie 
przy ulicy Dworcowej. Wzdłuż linii kolejowej biegnie droga powiatowa. Stacja znajduje się głównie 
wśród terenów o przeznaczeniu w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług. Od południowo-wschodniej strony przy stacji znajduje się niewielki fragment terenów zieleni 
urządzonej i usług. Cały obszar dookoła linii kolejowej objęty jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętym uchwałą nr 49/XII/2007 Rady Gminy w Rogowie z dnia 
5 grudnia 2007 r. W MPZP tereny zarówno od zachodniej jak i wschodniej strony są oznaczone, jako 
tereny zabudowy ieszkaniowej wielorodzinnej i usługowe. Przeznaczenie terenów określone w akcie 
prawa miejscowego jest zgodne z tym zawartym w Studium.  

 

Ilustracja 34 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Rogów z uwzględnieniem stacji kolejowej Rogów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rogów. 

6.2.1.3 Przystanek osobowy Przyłęk Duży 

Przystanek zlokalizowany jest w północno-wschodniej części gminy, w Przyłęku Dużym. Przystanek 
znajduje się na przecięciu linii kolejowej z drogą powiatową. Wzdłuż drogi powiatowej i bezpośrednio 
przy granicy peronów leżą tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Pozostałe tereny 
przy przystanku stanowią obszary rolnicze. Dla terenów bezpośrednio graniczących ze stacją 
kolejową nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
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Ilustracja 35 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Rogów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Przyłęk Duży. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rogów. 

6.3 Strategia Rozwoju Powiatu Skierniewickiego na lata 2014-2022 

Kontekst 
„Strategia jest kontynuacją działań przeprowadzanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Skierniewickiego na lata 2008 – 2014.”  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Skierniewickiego na lata 2014-2022. 

Jednym z priorytetów powiatu jest rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska 
i ważnej w skali europejskiej – rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń 
kolejowych poza tą siecią oraz w aglomeracjach, niskoemisyjny transport miejski, transport 
śródlądowy, morski i intermodalny. Strategia jest zgoda z Projektem. 

6.3.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słupia 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia, przyjęte uchwałą nr XXXIII/171/14 Rady Gminy 
Słupia z dnia 31 stycznia 2014 roku.  

Gmina posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla ponad połowy swojej 
powierzchni. Warto zaznaczyć fakt, że Studium jest bardzo aktualne, w związku z czym zapisy zawarte 
w nim są zgodne z zapisami MPZP. 
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6.3.1.1 Przystanek osobowy Krosnowa 

Przystanek zlokalizowany jest w zachodniej części gminy, we wsi Krosnowa. Przystanek znajduje się 
wśród terenów o przeznaczeniu rolnym. Na wysokości peronów droga przecina linię kolejową. 
Wzdłuż drogi znajdują się tereny o przeznaczeniu w Studium, jako obszary zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Dla terenów od wschodniej strony przystanku kolejowego wzdłuż drogi oraz od 
strony zachodniej wzdłuż linii kolejowej obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego, przyjęty uchwałą nr XXXIV/161/06 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2006 r. 
Podstawowe przeznaczenie terenów ujętych w planie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
zabudowa usługowa, zabudowa rolnicza z mieszkaniowo-usługową. W Studium tereny te oznaczone 
są, jako tereny zabudowy mieszkaniowej, w związku z czym oba dokumenty są spójne.

 

Ilustracja 36 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Słupia z uwzględnieniem przystanku kolejowego Krosnowa. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Maków. 

6.3.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lipce Reymontowskie 

Dokumentem zawierającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, przyjęty 
uchwałą nr XIII/107/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 czerwca 2012 r.  
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6.3.2.1 Przystanek osobowy Lipce Reymontowskie 

Przystanek zlokalizowany jest w centralnej części gminy, na wysokości przecięcia peronów z drogą 
powiatową (Reymonta). Od północnej strony perony przystankowe graniczą z terenami oznaczonymi 
w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, z bardzo niewielkim 
fragmentem terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oraz ze strefą zieleni 
w granicach terenów zurbanizowanych. Od południowej strony są tereny zabudowy usługowej 
i zieleni parkowej. 

Dla terenów przy przsytanku kolejowym, zarówno od północnej jak i południowej strony, obowiązuje 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXV/137/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie 
z dnia 9 grudnia 2009 r. Przeznaczenie terenów w MPZP na północ od przystanku kolejowego, idąc od 
zachodu, oznaczono jako tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową, tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, tereny rolnicze-ogrody, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami oraz tereny leśne. Dokładnie takie samo przeznaczenie określone jest 
w Studium. Na południe od przystanku kolejowego, patrząc również od zachodu, przeznaczenie 
terenów określono również identycznie jak w Studium. 

 

Ilustracja 37 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Lipce Reymontowskie z uwzględnieniem przystanku kolejowego Lipce 
Reymontowskie. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Lipce Reymontowskie. 

6.3.3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Godzianów 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Godzianów, przyjęte uchwałą nr III/20/02 Rady Gminy 
Godzianów z dnia 30 grudnia 2002 roku.  
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Gmina nie posiada Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.  

6.3.3.1 Stacja kolejowa Płyćwia 

W gminie Godzianów linia kolejowa wraz z przystankiem znajduje się w północno-zachodniej części 
gminy, w jej peryferyjnej części. Przystanek zlokalizowany jest pośród terenów oznaczonych 
w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny lasów.  

 

Ilustracja 38. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Lipce Reymontowskie z uwzględnieniem stacji kolejowej Płyćwia. 
Źródło: SUiKZP gminy Godzianów. 

6.3.4 Strategia Rozwoju Gminy Maków na lata 2014 – 2022 

Kontekst 

Strategia rozwoju gminy to pewien generalny plan systemowego, długofalowego działania władz 
wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmiennego otoczenia i działań innych podmiotów, 
ukierunkowany przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazujący na wewnętrznym 
potencjale sił i uwzględniający wewnętrzne słabości.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Maków na lata 2014 – 2022  

Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa Skierniewice – Łódź. W Strategii podkreślono, że układ 
kolejowy jest bardzo ważny dla mieszkańców Gminy. Pozwala na dojazd do Łodzi, Skierniewic 
i Warszawy. Ponadto Gmina Maków bogata jest w sieć dróg powiatowych, gminnych oraz 
wewnętrznych, które pozwalają mieszkańcom na przemieszczanie się w obrębie regionu oraz które 
łączą miejscowości z większymi ciągami komunikacyjnymi. Integracja transportu kolejowego 
pasażerskiego z innymi środkami transportu przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej 
i jakości podróżnych. Projekt jest spójny ze Strategią, Gmina podkreśla ważne znaczenie linii 
kolejowych na jej terenie.  
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6.3.5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Maków 

Podstawowym dokumentem planistycznym, zawierającym uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy 
jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków, przyjęte 
uchwałą nr VII/28/07 Rady Gminy Maków z dnia 28 marca 2007 roku.  

Jedynie niewielkie obszary gminy objęte są Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 
Są to osiedla Święte Laski, Święte Nowaki, Jacochów i Sielce.  

6.3.5.1 Przystanek osobowy Maków 

Maków zlokalizowany jest w okolicach ulicy Górskiej, w obszarze oznaczonym w Studium, jako 
jednostka osadnicza promowana do lokalizacji usług. Od południowej strony bezpośrednio przy 
przystanku znajdują się obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej. W dalszej 
odległości zlokalizowane są obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz 
zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów ograniczonej do istniejących siedlisk 
rolniczych. Od północnej strony znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako obszary zabudowy 
o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej.  

Tereny przy linii kolejowej nie są objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Ilustracja 39 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Maków z uwzględnieniem przystanku kolejowego Maków. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Maków. 
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6.3.5.2 Przystanek osobowy Dąbrowice Skierniewickie 

Przystanek Dąbrowice Skierniewickie zlokalizowany jest we wschodniej części gminy Maków, 
w bezpośrednim przygraniczu granicy administracyjnej gminy z miastem Skierniewice. Od 
południowej strony przystanku są tereny zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej. Od północnej 
strony znajdują się obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej spod zabudowy. Na 
wysokości przystanku linia kolejowa przecina drogę, oznaczoną w Studium, jako ważniejsza droga 
gminna. Wzdłuż drogi znajdują się obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej 
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej.  

Od wschodniej strony tereny leżące poza granicą administracyjną gminy Maków, należą do miasta 
Skierniewice. W Studium zagospodarowania przestrzennego tereny te oznaczone, jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej.  

Tereny przy linii kolejowej nie są objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

 

Ilustracja 40 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Maków z uwzględnieniem przystanku kolejowego Dąbrowice 
Skierniewickie. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Maków. 
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Ilustracja 41. Fragment SUiKZP gminy miejskiej Skierniewice z uwzględnieniem przystanku kolejowego Dąbrowice 
Skierniewickie. 

Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Skierniewice. 

6.3.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skierniewice 

Podstawowym dokumentem planistycznym zawierającym ogólną politykę przestrzenną gminy jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalone Uchwałą 
Nr XXIII/132/2000 Rady Gminy Skierniewice z dnia 28 grudnia 2000r. i jego zmiana uchwalona 
Uchwałą Nr XXXIV/191/2002 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 9 października 2002r. 

Dodatkowo prawie na całym obszarze gminy obowiązują miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Plan ten obejmuje obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy 
Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, 
Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice 
Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna 
SGGW. 

Należy zauważyć, że plan jest dokumentem nowszym od Studium, zatem uszczegóławia bardziej 
założenia zawarte w nim. 
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6.3.6.1 Przystanek osobowy Mokra 

Przystanek zlokalizowany jest w miejscowości Mokra Lewa. Przystanek zlokalizowany od wschodniej 
strony przy obszarach oznaczonych w Studium, jako obszary zabudowy mieszkaniowej – 
o dominującej funkcji jedno i wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usług (w tym użyteczności 
publicznej) nieuciążliwych oraz obszary zabudowy produkcyjno-usługowej o dominującej funkcji 
produkcyjno-magazynowo-usługowej (w tym produkcji zwierzęcej i targowisk). Od zachodniej strony 
są to również obszary zabudowy mieszkaniowej oraz obszary zabudowy produkcyjno usługowej 
o dominującej funkcji produkcyjno-magazynowo-usługowej (w tym produkcji zwierzęcej i targowisk). 

MPZP przyjęty uchwałą nr VI/29/07 Rady Gminy w Skierniewicach z dnia 30 marca 2007 r. W 
okolicach przystanku kolejowego w planie miejscowym przeznaczono, przede wszystkim, jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej i usług nieuciążliwych. Ponadto wyróżniono jeszcze 
tereny rolne, których w Studium przy linii kolejowej nie uwzględniono.  

 

Ilustracja 42 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Skierniewice z uwzględnieniem przystanku osobowego Mokra. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Skierniewice. 

6.3.6.2 Przystanek osobowy Sierakowice  

Przystanek położony w północno-zachodniej części gminy Skierniewice, w Sierakowicach Lewych. Od 
wschodniej strony przystanku znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako obszary zabudowy 
produkcyjno-usługowej o dominującej funkcji produkcyjno-magazynowo-usługowej (w tym produkcji 
zwierzęcej i targowisk), obszary zabudowy zagrodowej o dominującej funkcji zabudowy 
mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, usługowej (w tym użyteczności 
publicznej) oraz nieuciążliwej działalności gospodarczej oraz obszary zabudowy mieszkaniowej – 
o dominującej funkcji jedno i wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usług (w tym użyteczności 
publicznej) nieuciążliwych. Od zachodniej strony przystanku są również obszary zabudowy 
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zagrodowej oraz niewielki obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej szczególnie chronionych gleb III 
klasy bonitacyjnej, gleb o podłożu organicznym oraz innych gleb, z zakazem zabudowy, 
z zachowaniem istniejących siedlisk oraz niewielki fragment obszarów rekreacji i usług turystyki 
o dominującej funkcji turystyczno-rekreacyjnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.  

W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny od wschodniej strony przystanku 
oznaczono, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej i usług nieuciążliwych zaś od 
strony południowo-zachodniej, jako tereny trwałych użytków zielonych i zadzrzewień.  

 

Ilustracja 43 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Skierniewice z uwzględnieniem przystanku osobowego Sierakowice. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Skierniewice. 

6.3.7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Skierniewice 

Podstawowym dokumentem planistycznym miasta jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice (II edycja), przyjęte uchwałą nr L/42/2014 
Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 kwietnia 2014 r.  

Dodatkowo należy wspomnieć, że prawie cały obszar miasta Skierniewice został objęty Miejscowymi 
Planami Zagospodarowania Przestrzennego.  

Po analizie miejscowych planów stwierdza się zgodność zapisów zawartych w Studium z zapisami 
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

6.3.7.1 Stacja kolejowa Skierniewice 

Dworzec kolejowy Skierniewice zlokalizowany jest w północnej części miasta, przy ulicy Dworcowej, 
przy przecięciu linii kolejowej z drogą krajową, z bezkolizyjnym przekroczeniem linii kolejowej. Wokół 
dworca znajdują się tereny o różnym przeznaczeniu w Studium. Od północnej części, za terenami 
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kolejowymi, znajdują się obszary o przeznaczeniu w Studium, jako obszary ogródków działkowych, 
obszary o dominującej funkcji zabudowy usługowej. Za wiaduktem z terenami kolejowymi graniczą 
obszary o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od południowej strony 
przed wiaduktem bezpośrednio z budynkiem dworcowym graniczą niewielkie tereny o dominującej 
funkcji zieleni (zieleń urządzona, zieleń terenów otwartych pełniących funkcje ekologiczne). Za tym 
fragmentem zieleni są obszary o podwójnej funkcji oznaczonej w Studium. Są to obszary o 
dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz obszary o dominującej funkcji 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Za wiaduktem są tereny zabudowy o dominującej funkcji 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej. W Studium zaznaczono również, że budynek dworcowy jest 
obiektem zabytkowym (wpisanym do rejestru zabytków oraz ujętym w ewidencji zabytków miasta 
Skierniewice).  

Dodatkowo dla obszarów graniczących z terenami kolejowymi są również obowiązujące miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów, które bezpośrednio graniczą z terenami 
kolejowymi obowiązują 3 MPZP i jeden obszar jest wyznaczony do przystąpienia do sporządzenia 
MPZP. W planach tych ustalono szczegółowe zagospodarowanie terenu w tym m.in. zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji czy zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.  

 

Ilustracja 44 Fragment SUiKZP gminy miejskiej Skierniewice z uwzględnieniem przystanku kolejowego Skierniewice. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Skierniewice. 

6.3.7.2 Przystanek osobowy Skierniewice Rawka 

Skierniewice Rawka zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta Skierniewice, 
w dzielnicy Rawka, niedaleko granicy województw łódzkiego/mazowieckiego. Na wysokości peronów, 
linia kolejowa jest przecinana przez drogę. Na północy od peronów są obszary o dominującej funkcji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od północno-wschodniej strony teren przystanku graniczy 
bezpośrednio z obszarem o podwójnej funkcji (wyznaczonej w Studium, jako obszary o dominującej 
funkcji zieleni (zieleń urządzona, zieleń terenów otwartych pełniących funkcje ekologiczne) oraz 
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obszary o dominującej funkcji rolnictwa. Od północno-zachodniej strony przystanek graniczy 
z niewielkim obszarem o dominującej funkcji zabudowy usługowej. Po południowej stronie 
przystanku leżą tereny oznaczone w Studium, jako obszary o dominującej funkcji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Dodatkowo dla wszystkich terenów przyległych do terenów kolejowych obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania terenu. Bezpośrednio z terenami kolejowymi granicą 3 MPZP, w których 
określono szczegółowo m.in. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, zasady i warunki podziału oraz scalania 
i podziału nieruchomości.  

 

Ilustracja 45 Fragment SUiKZP gminy miejskiej Skierniewice z uwzględnieniem przystanku kolejowego Skierniewice 
Rawka. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Skierniewice. 

6.3.8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Nieborów 

Dokumentem planistycznym zawierającym uwarunkowania i kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nieborów, przyjęte uchwałą na XXVI/111/08 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 27 czerwca 
2008 r.  



 

 67  
 

6.3.8.1 Dodatkowo gmina posiada dużo miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, którymi reguluje politykę przestrzenną. Stacja kolejowa 
Bełchów 

Stacja kolejowa Bełchów zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części gminy Nieborów, we wsi 
Bełchów, w okolicach ulicy Dworcowej. Stacja znajduje się wśród obszarów zabudowy o dominującej 
formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecze techniczne motoryzacji.  

Dodatkowo dla terenu po zachodniej stronie stacji kolejowej obowiązuje MPZP przyjęty uchwałą nr 
XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r., w którym określono podstawową 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, takie samo przeznaczenie terenu jak w Studium. 
Dokumenty te są zatem zgodne za sobą.  

 

Ilustracja 46 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Nieborów z uwzględnieniem stacji kolejowej Bełchów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Nieborów. 

6.3.8.2 Przystanek osobowy Bobrowniki 

Przystanek Bobrowniki zlokalizowany jest w zachodniej części gminy Nieborów, w Bobrownikach, 
w niedalekiej odległości od granicy administracyjnej gminy Nieborów z gminą Łowicz. Na wschód od 
peronów znajdują się obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej, obsługi 
komunikacji samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów przyjęty uchwałą nr 
XXXII/152/97 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 września 1997 r. obejmuje również tereny przy 
przystanku Bobrowniki. Zapisy Studium i Planu są ze sobą zgodne.  
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Ilustracja 47 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Nieborów z uwzględnieniem przystanek osobowy Bobrowniki. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Nieborów. 

6.4 Podsumowanie  

W analizowanym korytarzu duże obszary, zarówno budownictwa mieszkaniowego jak i koncentracji 
miejsc pracy występują w okolicach stacji kolejowej Koluszki. Jest to stacja położone w centrum 
miasta, w związku, z czym może ona generować dużą liczbę potencjalnych pasażerów podróżujących 
koleją.  

Kolejną ważną stacją kolejową pod względem generowania ruchu kolejowego jest stacja 
Skierniewice. Tereny dookoła stacji są terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z czego można 
wnioskować, że są to tereny o potencjalnej większej liczbie ludności wpływającej również na 
zwiększoną liczbę pasażerów.  

Kolejną stacją kolejową, która posiada potencjał generowania sporej liczby pasażerów jest stacja 
Rogów. Kierunki zagospodarowania przestrzennego zakładają przeznaczenie terenów na cele 
zabudowy mieszkaniowo – usługowej, które mogą być obszarami zabudowy mieszkaniowej 
generujące stosunkowo dużą liczbę potencjalnych podróżnych. Bliskość stacji kolejowej jest 
w przypadku podróżowania koleją bardzo korzystna. 

Kolejnym miejscem o potencjalne generującym ruch kolejowy mogą być obszary przy przystanku 
Maków. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tereny 
bezpośrednio graniczące od północy z przystankiem przeznaczone są do zabudowy o dominującej 
formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej. Mogą to być miejsca 
koncentracji miejsc pracy bądź budownictwa mieszkaniowego, co wpływać będzie na liczbę osób 
poruszających się koleją.  
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Następnym obszarem planowanego budownictwa mieszkaniowego i koncentracji miejsc pracy są 
okolice przystanków Mokra oraz Sierakowice. Studium zakłada tu tereny o dominującej funkcji 
produkcyjno-magazynowo-usługowej. W związku z tym mogą to być potencjalne tereny, na których 
będzie występowała duża liczba ludności, co może odnieść się do liczby osób korzystających 
z transportu kolejowego.  

Stacja kolejowa Łowicz zlokalizowana jest wśród terenów, które mogą generować zwiększony ruch 
pasażerów kolejowych. Tereny oznaczone w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej są obszarami mogącymi skupiać dużą liczbę ludności, zwłaszcza, że stacja położona jest 
w centralnej części miasta.  

 


