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1 Zakres geograficzny 

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez, które przebiega linia kolejowa nr 1 (od przystanku 
Chrusty Nowe do przystanku Bobry). W skład dokumentu wchodzi, zatem 4 powiaty, w tym 1 miasto 
na prawach powiatu, 11 gmin oraz 19 przystanków/stacji kolejowych. Analizowane gminy zostały 
przedstawione w formie tabelarycznej poniżej.  

1.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

Tabela 1. Przystanki wchodzące w zakres Opracowania. 

Powiat Gmina Przystanek/stacja Linia kolejowa 

tomaszowski Rokociny 
Chrusty Nowe 

1 

Rokociny 
Łaznów 

Będków Wolbórka 

piotrkowski Moszczenica 
Baby 

Moszczenica 
Jarosty 

m. Piotrków 
Trybunalski Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 

piotrkowski 
Rozprza 

Milejów 
Rozprza 

Luciążanka 

Gorzkowice Wilkoszewice 
Gorzkowice 

radomszczański 

Kamieńsk Gorzędów 
Kamieńsk 

Gomunice Gomunice 
Dobryszyce Dobryszyce 

Radomsko (gm. miejska) Radomsko 
Radomsko (gm. wiejska) Bobry 

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

Źródło: Opracowanie Wykonawcy.
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2 Określenie korytarzy ofert przewozowych 

Oferta przewozowa w ramach opracowana analizowana była w korytarzu: 

 Koluszki – Radomsko. 

Tabela 2. Oferta przewozowa (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 

Koluszki - Radomsko LK 1  

Pociąg (Regio) 9 8 84,0 01:36:00 13,02 5,46 227,38 

Pociąg (TLK) 5 4 84,0 01:08:00 23,4 8,24 343,33 

Samochód - - 96,8 01:07:00 57,79 57,79 2407,90 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy 

Podróż z Koluszek do Radomska do wyboru pozostają takie same środki transportu. Można wybrać 
pociąg Regio lub TLK lub indywidulany środek transportu – samochód.  

2.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Wybierając się z Koluszek do Radomska do wyboru mamy 9 pociągów Regio w ciągu doby w dni 
powszednie lub 8 pociągów Regio w dni świąteczne. Odległość 84 km można pokonać tym środkiem 
transportu w 1 h 36 minut, a koszt przejazdu jednorazowego to około 13 zł. Koszt w przeliczeniu na 
średni miesiąc będzie równy 227,38 zł. Pociągi Regio zatrzymują się dość często na stacjach 
pośrednich, dlatego czas ich przejazdu jest około 0,5 h dłuższy niż w przypadku pociągów TLK. Stacje 
pośrednie to Baby, Piotrków Trybunalski, Rozprza, Gorzkowice oraz Gomunice.  

Pociągi TLK kursują trochę rzadziej. W dni powszednie – 5 pociągów w ciągu doby, a w święta – 
4 pociągi. Czas przejazdu wynosi 1 h 8 minut. Koszt przejazdu jednorazowego to w tym przypadku 
23,4 zł, natomiast w średnim miesiącu łączny koszt transportu będzie równy 343,33 zł.  

2.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Jadąc samochodem indywidualnym z Koluszek do Radomska będzie do pokonania trasa o długości 
96,8 km. Czas przejazdu, bez utrudnień na drodze, szacuje się wówczas na 1 h 7 minut. 
W przeliczeniu na średni miesiąc koszt transportu w dni robocze będzie bardzo duży – 2 407,90 zł 
(siedmiokrotnie większy niż korzystając z transportu pociągiem TLK).  
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2.3 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

Biorąc pod uwagę liczbę połączeń kolejowych na analizowanym odcinku widać, że oferta kolejowa 
jest wystarczająco atrakcyjna dla pasażerów. Świadczy o tym fakt, iż na tej trasie 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”) 

Przystanki i stacje kolejowe zlokalizowane na linii nr 1w korytarzu III znajdują się w odległościach 
zapewniających dogodne dojście w promieniu 5 km. Takie usytuowanie sprawia, że potrzeby 
mieszkańców oraz podróżnych są zaspokajane. Dodatkowo wszystkie przystanki są dostosowane dla 
osób niepełnosprawnych.  

Na linii kolejowej na 1 wszystkie przystanki w ostatnim czasie były modernizowane, w związku, 
z czym zachowane są wytyczne podane w TSI PRM1. Można stwierdzić, że przystanki zapewniają 
potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się.  

                                                             
1 TSI PRM, czyli Decyzja Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji 
interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego 
systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. 
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Ilustracja 2. Identyfikacja tzw. "białych plam". 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy 
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3 Integracja transportu kolejowego, pasażerskiego, drogowego 

3.1 Identyfikacja kierunków rozwoju 

Obszar położony wzdłuż linii 1 na południe od Koluszek, to obszar relatywnie mało zróżnicowany 
strukturalnie. Obejmuje zabudowę 2 miast – Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego, kilku wsi 
przemysłowych (Gomunice, Blok Dobryszyce, Moszczenica) i wsi o dominującej funkcji rolniczej 
różnej wielkości. Ponadto dwie stacje na północy odcinka – Chrusty Nowe i Rokiciny znajdują się 
w obrębie krańcowego obszaru strefy podmiejskiej Łodzi, zaś stacja Bobry na południe od Radomska 
obsługuje głównie tereny rekreacyjne nad rzeką Wartą. 

Linia nr 1 to najstarsza linia kolejowa w kraju. 160 lat jej istnienia doprowadziło do wytworzenia 
silnych związków kolei ze strukturą osadniczą. Z drugiej jednak strony jej przebieg ma charakter 
peryferyjny w stosunku do istniejących obecnie struktur – w szczególności abstrahując od istnienia 
Łodzi i pasma tuszyńskiego przedłużającego się w sposób nieciągły do Piotrkowa Trybunalskiego. 
Konsekwencją jest znaczne wydłużenie trasy pociągu dla relacji Piotrków Trybunalski – Łódź sięgające 
50% (ok. 60 km wzdłuż torów, ok. 40 km w linii prostej). To z kolei wpływa na zmniejszenie 
konkurencyjności kolei wobec transportu drogowego i obniżenie atrakcyjności dojazdów w tej relacji. 
Wraz z wydłużaniem trasy dojazdu na południe względne rozwinięcie trasy będzie maleć i dla 
Radomska podróż koleją i transportem drogowym do Łodzi pozostają już w pełni konkurencyjne 
czasowo. Opisywany odcinek linii nr 1, po części ze względu na długą historię funkcjonowania, 
wykształcił relatywnie duży popyt na przemieszczenia lokalne – do najbliższych miast i wsi gminnych 
i powiatowych. Dużymi atraktorami ruchu są Radomsko i Piotrków Trybunalski. Zauważalne są też 
przewozy na teren województwa śląskiego – w tym do Częstochowy. 

Dla korytarza III podstawową perspektywą rozwojową jest objęcie go, przynajmniej na odcinku 
północnym zwiększenie liczby połączeń do Łodzi. Ze względu na dobrze rozwiniętą sieć drogową 
(zwłaszcza drogi krajowe 1 i 91) nie ma większych perspektyw do znacznego rozszerzenia zasięgu 
dojazdów i znacznego rozszerzenia obsługi. Linia bazować powinna przede wszystkim na istniejącym 
potencjale skupionym w bezpośrednim sąsiedztwie stacji oraz powolnym przejmowaniu przewozów 
w relacji do Łodzi. 

3.2 Identyfikacja obszarów komplementarnych do transportu kolejowego 

Podstawowy obszar komplementarny wobec transportu kolejowego zawierał będzie się w zasięgu 
dojść pieszych do stacji. Sieć stacji jest relatywnie gęsta. Stacje przeważnie są styczne do zabudowy, 
co daje możliwość obsługi bezpośredniej. Na terenie Radomska i Piotrkowa oraz pomiędzy 
Radomskiem a Kamieńskiem funkcjonują autobusy komunikacji miejskiej, które dają możliwość 
rozszerzenia zasięgu dojazdów do stacji. W wielu przypadkach już obecnie popularne są także 
dojazdy rowerem, które włączają w zasięg obsługi wsie położone w promieniu 1-3 km od stacji. 

Możliwości rozszerzenia zasięgu dojazdów poza zasięg bezpośredni należy poszukiwać przede 
wszystkim na wschód od linii, gdzie sieć drogowa jest słabiej rozwinięta. Od strony zachodniej 
równolegle biegnące drogi krajowej nr 1 (w przyszłości autostrada A1) i 91 stanowią silną 
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konkurencję dla transportu kolejowego utrudniając pozyskanie pasażerów. Potencjalnymi miastami 
do objęcia rozszerzonym zasięgiem obsługi mogą być Przedbórz i Sulejów. 

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/przystanków kolejowych dla obszarów w promieniu kilometra od stacji 
pozostawać będą powszechne. Przez wiele lat funkcjonowania transportu kolejowego pozostawały 
one główną metodą dotarcia do stacji kolejowej i utrwaliły się w nawykach komunikacyjnych 
mieszkańców. W większości przypadków stacje w korytarzu III położone są w sąsiedztwie zwartej 
zabudowy o różnej intensywności. Przeważnie zabudowa zachowuje też ciągłość od stacji do centrów 
miejscowości, co ułatwia kształtowanie ciągów pieszych. Należy zachować dbałość o jakość 
i wyposażenie tych ciągów w szczególności o ich odseparowanie od ruchu kołowego i oświetlenie. 
Szczególny charakter ma tu stacja w Piotrkowie Trybunalskim, położona w zwartej zabudowie 
śródmiejskiej, która pozwala wielu podróżnym – zarówno wyjeżdżającym, jak i dojeżdżającym do 
miasta – na dojście do stacji lub ze stacji piechotą. Jednocześnie jednak w Piotrkowie i Radomsku 
zwraca uwagę znaczne wydłużenie dojść na perony z budynków dworcowych. Dla poprawy 
sprawności węzłów należy wykonać przejścia podziemne łączące przestrzeń przydworcową 
z peronami. 

Dojazdy rowerem do stacji pozwalają na rozszerzenie zasięgu dojazdów i przy wielu stacjach 
funkcjonują tradycyjnie od lat. Na niektórych stacjach przypinanych jest nawet kilkadziesiąt rowerów. 
Perspektywy rozbudowy tej grupy dojazdów są ograniczone, dopóki rozbudowie nie ulegnie 
infrastruktura umożliwiająca bezpieczny dojazd rowerem. Dla wybranych lokalizacji (Rozprza, 
Gorzędów, Kamieńsk) zasugerowano możliwość budowy ciągów pieszo – rowerowych łączących 
stacje z centrami miejscowości. Rozbudowa infrastruktury rowerowej byłaby szczególnie wskazana 
w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku, gdzie natężenie ruchu samochodów osobowych jest duże, co 
negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Natomiast działania na rzecz rozwoju transportu 
rowerowego w tych miastach wykraczają poza kontekst stacji kolejowych i wymagałyby 
uwzględnienia w systemach zarządzania mobilnością całych miast. 

Duża część stacji jest, choć w ograniczonym stopniu, obsługiwana przez komunikację autobusową. 
W Piotrkowie i Radomsku przy dworcach kolejowych funkcjonują także dworce autobusowe 
komunikacji regionalnej i dalekobieżnej. Sugerowane jest jednak pogłębienie integracji – obejmujące 
na wybranych liniach koordynację rozkładów jazdy oraz wspólną ofertę biletową. Jako linie 
autobusowe w pełni zintegrowane z systemem kolejowym (komunikowanie pojazdów, wspólny 
system biletowy, regularność kursowania) funkcjonować mogłyby połączenia Sulejów – Piotrków 
Trybunalski (komunikowanie mogłoby odbywać się na stacji Piotrków Trybunalski lub Piotrków 
Trybunalski Północ, jeśli oznaczałoby to wyższy wskaźnik punktualności) oraz Przedbórz – Ręczno – 
Cieszanowice – Rozprza (komunikowanie na stacji Rozprza lub Luciążanka). Szczegóły zawiera rozdział 
3.3.1. 
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Istotnym obszarem obsługi przez system autobusowy są miasta Radomsko i Piotrków Trybunalski, 
które posiadają własne systemy komunikacji miejskiej. Jakość powiazań transportu autobusowego 
z kolejowym przy stacjach Piotrków i Radomsko jest dobra, (choć także i w tym kontekście znaczenia 
nabiera brak przejść na perony z okolic dworców). W Piotrkowie na przystanku przy dworcu 
kolejowym zatrzymuje się 9 z 10 linii miejskich, funkcjonujących z relatywnie wysokimi 
częstotliwościami, co gwarantuje dobre warunki dojazdu na dworzec. Poprawy wymaga natomiast 
obsługa stacji położonych na północ od Radomska (Gomunice, Kamieńsk, w mniejszym stopniu 
Dobryszyce), gdzie przystanki komunikacji autobusowej pozostają oddalone od stacji. 

Dojazdy do stacji z wykorzystaniem samochodu, podobnie jak w korytarzu II, będą mieć charakter 
lokalny. Mogą to być zarówno dojazdy samochodem własnym (Park&Ride), jak i podwożenie przez 
osoby bliskie (Kiss&Ride). Korytarz III ma ograniczony potencjał do masowych dojazdów do stacji 
z większych odległości. Konkurencja dróg krajowych 1 i 91 ogranicza konkurencyjność przemieszczeń 
multimodalnych wykorzystujących kolej, zwłaszcza od zachodniej strony linii. Nieco większy potencjał 
mogą mieć obszary położone na wschód od linii, między nią a doliną Pilicy. 

3.3.1 Wskazanie propozycji tras przejazdów komunikacji dowozowej  

Dla korytarza 3 proponuje się utworzenie następujących linii autobusowych dowozowych: 
31 - Piotrków Trybunalski PKP – Słowackiego – Stronczyńskiego – Kopernika – Sulejowska – DK12/74 
– Przygłów – Sulejów: Piotrkowska – Sulejów Rynek (31S); 

wybrane kursy oznaczone jako 31P dalej: Targowa – Klasztorna – Jagiełły – Rycerska – 
Podklasztorze Opactwo 

32 - Przedbórz Rynek – Dęba – Bąkowa Góra – Łęki Królewskie – Ręczno – Łęki Szlacheckie – 
Trzepnica – Kuźnica Żerechowska – Mierzyn – Luciążanka PKP – Stara Wieś – Rozprza – Rozprza PKP  

32R - Rozprza Rynek – Rozprza PKP 

Linia 31 obsługiwać miałaby dojazdy do Piotrkowa Trybunalskiego z Sulejowa. Jest to trasa, na której 
operuje kilku przewoźników oferujących przewozy zarówno do Piotrkowa, jak i do Łodzi. 
Jednocześnie jednak jest to trasa o dużym potencjale wynikającym nie tylko z liczby mieszkańców 
Sulejowa (ok. 6,5 tys.), ale także z silnej funkcji turystyczno – rekreacyjnej miasta. Aby zapewnić 
konkurencyjność oferty postuluje się uruchomienie przewozów jako ekspresowych – z zatrzymaniem 
jedynie na terenie Sulejowa i w miejscowości Przygłów. Powinno to umożliwić osiągnięcie czasu 
przejazdu na poziomie 20 minut. Trasę planuje się obsługiwać taborem autobusowym w godzinach 
szczytu z częstotliwością półgodzinną, poza godzinami szczytu – godzinną z ew. luką w godzinach 
okołopołudniowych. Wybrane kursy należy przedłużyć do Podklasztorza do pętli przy opactwie 
pocysterskim (kursy do Sulejowa oznaczone jako 31S, do Podklasztorza – 31P). Autobusy 
komunikowane byłyby z pociągami Piotrków Trybunalski – Łódź, a wybrane kursy szczytowe także 
z pociągami w kierunku Radomska. 
Linia 32 obsługiwana byłaby taborem minibusowym, ze względu na ograniczony potencjał. Linia 
operowałaby na relatywnie długiej trasie, bo liczącej 55 minut. Linia włączałaby w sieć połączeń 
miasto gminne Przedbórz, peryferyjnie położone na pd. – wsch. krańcu województwa łódzkiego. 
Dowóz do stacji Luciążanka lub Rozprza umożliwiałby przesiadkę na pociągi w kierunku Piotrkowa 
Trybunalskiego i Łodzi dając konkurencyjny czas przejazdu wobec linii autobusowych bezpośrednich 
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zarówno w relacji do Piotrkowa jak i do Łodzi. Autobus zatrzymywałby się (na żądanie) na 
przystankach w większych miejscowościach na trasie przejazdu oraz w rejonie Zalewu 
Cieszanowickiego (sezonowo). Planuje się uruchomienie 5 par kursów dziennie, w szczycie porannym 
i popołudniowym co 2 godziny (ze względu na ograniczoną obsługę taborową jednym pojazdem). 
Ponadto, dla pełniejszego wykorzystania taboru, poza godzinami szczytu możliwe byłoby dodatkowo 
wykonywanie tym samym pojazdem wahadłowych kursów Rozprza Rynek  – Rozprza PKP (linia 
oznaczona jako 32R). Szczegóły tego rozwiązania zależne byłyby jednak od szczegółów rozkładu jazdy 
zarówno linii autobusowej jak i kolei. 
 
Tabela 3. Proponowane do uruchomienia linie autobusowe dowozowe w korytarzu 3. 

Linia Rodzaj Taboru Ilość kursów w 
ciągu doby 

Przeliczeniowa ilość 
pojazdów* Uwagi 

31S. Piotrków 
Tryb. PKP – 

Sulejów Rynek 
31P Piotrków Tryb. 

PKP – 
Podklasztorze 

Opactwo 

autobus (40 miejsc) 

22 pary 
 
 
 

4 pary 

2,2 
  

32 Przedbórz – 
Rozprza PKP 

32R Rozprza Rynek 
– Rozprza PKP 

bus (ok. 20 miejsc) 
 

5 par 
 

4 pary 
1,1 

32R w miarę 
dostępności 
pojazdu dla 

optymalnego 
wykorzystania 

taboru 
* ilość nie jest liczbą całkowitą, ponieważ uwzględnia 10% rezerwy taborowej, która rozkłada się na wszystkie 
linie dowozowe proponowane do uruchomienia w województwie. 
 
Uruchomienie przewozów nie będzie wymagało inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, poza 
ustawieniem jednej pary przystanków autobusowych w rejonie Zalewu Cieszanowickiego. 
Warunkiem jest jednak, że zrealizowane zostaną inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą stacjom 
i przystankom kolejowym. Połączenia korzystać będą z istniejącej sieci przystanków autobusowych. 
 
Tabela 4. Inwestycje związane z obsługą linii autobusowych dowozowych w korytarzu 3. 

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 2,2 2 200 000,00 

Montaż słupka 
przystankowego z kasetą 

na rozkłady jazdy 
1 000,00 2 2 000,00 

* ilość nie jest liczbą całkowitą, ponieważ uwzględnia 10% rezerwy taborowej, która rozkłada się na wszystkie 
linie dowozowe proponowane do uruchomienia w województwie. 
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Ilustracja 3. Trasy autobusów dowozowych do węzła Piotrków Trybunalski 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 4. Trasy autobusów dowozowych do stacji Luciążanka i Rozprza. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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3.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Dla korytarza III przyjęto zasadę, iż każda stacja powinna mieć możliwość dojazdu samochodem 
prywatnym. Dla wybranych osób, niezależnie od alternatywnych form transportu, będzie to 
najwygodniejsze rozwiązanie. Wyznaczone parkingi przewidziane są przeważnie na klika-kilkanaście 
miejsc postojowych i adresowane do podróżnych z obszarów sąsiadujących ze stacją. Nieco większe 
parkingi – na 20 pojazdów przewidziano dla stacji Moszczenica, Rozprza i Gomunice. W obrębie 
korytarza proponuje się też jeden większy parking (na 50 miejsc) na nowej stacji Piotrków Trybunalski 
Północ. Jego zadaniem jest przejęcie ze stacji Piotrków Trybunalski dojazdów z wykorzystaniem 
samochodu indywidualnego. Zmiana ta przyniosłaby obopólną korzyść – pasażerowie zyskaliby 
możliwość bezpłatnego parkowania i łatwiejszego dojazdu nieobarczonego zatorami drogowymi, 
a jednocześnie zmniejszono by presję płynącą z istnienia dojazdów transportem indywidualnym do 
lokalizacji w centrum miasta. Parking na kilkadziesiąt samochodów znajduje się także przy stacji 
Radomsko. Przewiduje się jego utrzymanie w niezmienionej formie. 

Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) również należy przewidzieć przy każdej stacji. Zapotrzebowanie 
na dojazdy rowerem dla większości stacji będzie zbliżone. Na większości stacji przewiduje się budowę 
15-30 miejsc postojowych dla rowerów i jednocześnie monitorowanie ilości pozostawianych 
rowerów, celem ewentualnego uzupełniania liczby dostępnych miejsc. 

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

Na większości (13 z 19) z analizowanych w tym korytarzu stacji/przystanków kolejowych znajdują się 
przystanki autobusowe. Na przystanku kolejowym Chrusty Nowe oraz Kamieńsk odległość do 
przystanków autobusowych jest zbyt duża aby można było uznać je za zintegrowane (odpowiednio 
1200 m i 700 m). 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 pod względem geograficznym, 
rozkładowym jak i ofertowym. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przystanków/stacji 
kolejowych w korytarzu trzecim, 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). 
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Tabela 5. Zestawienie dostępności przystanków autobusowych względem stacji/przystanków kolejowych. 
Przystanki /stacje kolejowe 

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

Rokiciny Chrusty Nowe 
Łaznów Jarosty 

Wolbórka Gorzędów 
Baby Kamieńsk 

Moszczenica Gomunice 
Piotrków Trybunalski Bobry 

Milejów  
Rozprza  

Luciążanka  
Wilkoszewice  
Gorzkowice  
Dobryszyce  
Radomsko  

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 nie planuje się żadnych inwestycji drogowych 
usprawniających korzystanie ze stacji i przystanków kolejowych. 

Na poziomie gminnym urząd w Rozprzy dąży do regulacji stanu prawnego działki, co umożliwi 
ewentualne inwestycje po wschodniej i zachodniej stronie torów przy stacji Rozprza. 

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

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 6. 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  

Baby 1 373  7 799  23 654  

Bobry 74  19 346  79 430  

Chrusty Nowe 1 327  12 014  40 428  

Dobryszyce 906  19 067  71 265  

Gomunice 2 040  8 796  38 934  
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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  

Gorzędów 430  10 987  22 631  

Gorzkowice 2 212  8 995  24 513  

Jarosty 674  26 470  98 507  

Kamieńsk 532  9 753  25 517  

Luciążanka 601  9 274  25 532  

Łaznów 347  4 905  19 012  

Milejów 371  18 863  98 286  

Moszczenica 1 047  9 526  48 076  

Piotrków Trybunalski 9 005  78 483  99 365  

Radomsko 5 820  51 138  66 223  

Rokiciny 1 290  6 001  38 320  

Rozprza 932  7 356  27 326  

Wilkoszewice 589  9 282  23 445  

Wolbórka 136  5 559  18 147  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Bufor 1 000 m: 

Zdecydowanie najmniejsza liczba ludności znajduje się w zasięgu dojścia pieszego do stacji Bobry 
(74). Również niewiele osób (136) znajduje się w buforze 1 km od stacji Wolbórka. Stacjami 
zapewniającymi dojście piesze największej liczbie mieszkańców są stacje znajdujące się w mieście 
Radomsko (5 820) oraz Piotrków Trybunalski (9 005). 

Bufor 5 000 m: 

W buforze 5 km najmniejsza liczba ludności mieszka w pobliżu stacji: Łaznów (4 905), Wolbórka 
(5 559) oraz Rokiciny (6 001). Największa liczba osób znajduje się w buforze stacji Radomsko (51 138) 
oraz Piotrków Trybunalski (78 483). 

Bufor 10 000 m: 

Najwięcej osób mogących dojechać do stacji samochodem (mieszkających w odległości od 
stacji/przystanku kolejowego nieprzekraczającej 10 km) będzie dotyczyła Milejowa (98 286), Jarostów 
(98 507) oraz Piotrkowa Trybunalskiego (99 365). Wynika to z objęcia przez bufory tych stacji 
praktycznie całego obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Należy jednocześnie podkreślić, że 
bufory te w znacznej części będą się pokrywać. Najmniej osób w tym buforze znajduje się przy stacji 
Wolbórka (18 147) oraz Łaznów (19 012). 

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 linii kolejowej nr 1. Bufory 
o wielkości 5 000 m oraz 10 000 m będą w znacznej części nachodzić na siebie (szczególnie dotyczy to 
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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 5. Oszacowana liczba ludności w buforze 1 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 6. Oszacowana liczba ludność w buforze 5 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 7. Oszacowana liczba ludność 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 7. 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 

Baby 1 363 1 355 1 312 7 744 7 696 7 456 23 487 23 339 22 612 

Bobry 73 72 70 19 054 18 870 18 158 78 228 77 474 74 552 

Chrusty Nowe 1 317 1 328 1 325 11 920 12 022 11 992 40 111 40 456 40 356 

Dobryszyce 898 918 941 18 898 19 320 19 809 70 634 72 209 74 039 

Gomunice 2 007 1 976 1 880 8 653 8 521 8 106 38 301 37 716 35 880 

Gorzędów 424 420 404 10 821 10 720 10 322 22 290 22 082 21 261 

Gorzkowice 2 192 2 157 2 050 8 915 8 773 8 336 24 293 23 907 22 717 

Jarosty 670 665 645 26 283 26 117 25 304 97 813 97 197 94 168 

Kamieńsk 524 519 499 9 606 9 516 9 163 25 133 24 898 23 972 

Luciążanka 598 600 593 9 227 9 260 9 150 25 402 25 493 25 190 

Łaznów 344 347 346 4 867 4 908 4 896 18 863 19 025 18 978 

Milejów 369 371 366 18 767 18 834 18 610 97 787 98 134 96 970 

Moszczenica 1 040 1 033 1 001 9 459 9 399 9 106 47 737 47 437 45 958 

Piotrków Trybunalski 8 902 8 623 7 935 77 591 75 159 69 164 98 235 95 156 87 566 

Radomsko 5 707 5 532 5 099 50 148 48 607 44 802 64 941 62 945 58 017 

Rokiciny 1 280 1 291 1 288 5 954 6 005 5 990 38 019 38 346 38 251 

Rozprza 927 930 919 7 319 7 345 7 258 27 188 27 284 26 961 

Wilkoszewice 584 575 546 9 199 9 053 8 602 23 235 22 865 21 727 

Wolbórka 133 127 112 5 451 5 184 4 596 17 794 16 921 15 004 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Dla wszystkich stacji w roku 2015 prognozy są ujemne. Spadki jednak nie będą wysokie i mieszczą się 
w przedziale (-2,0%) – (-0,5%). Największe dotyczą Wolbórki i Radomska po -1,9%, natomiast 
najmniejsze Luciążanki, Milejowa i Rozprzy -0,5%. Jedyną stacją z korzystną prognozą w latach 2020 
i 2030 są Dobryszyce, odpowiednio 1,3% oraz 3,9%. Najmniej korzystnie wypada Wolbórka (-6,8% 
oraz -17,3%) a także Radomsko (-4,9% oraz -12,4%). 

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

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 9. Zmiany liczby ludności w buforze 5 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 10. 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 zawartą w dokumencie 
podstawowym. 

W korytarzu III, uwzględniając bufor 10 km od analizowanych linii kolejowych, znalazły się 33 gminy. 
Leżą one w granicach 7 powiatów. Najwięcej gmin znajduje się w powiecie radomszczańskim (10) 
oraz piotrkowskim (9). W powiecie łódzkim wschodnim są 4 gminy, a po 3 gminy w powiatach: 
brzezińskim, bełchatowskim oraz tomaszowskim. W tym korytarzu znajduje się również miasto na 
prawach powiatu Piotrków Trybunalski.  

Tabela 8. Jednostki administracyjne. 

Powiat Gmina 

brzeziński 
Brzeziny (gm. miejska) 
Brzeziny (gm. wiejska) 

Jeżów 

łódzki wschodni 

Andrespol 
Tuszyn 

Koluszki 
Brójce 

tomaszowski 

Budziszewice 
Rokociny 
Będków 

Ujazd 

piotrkowski 

Czarnocin 
Moszczenica 

Grabica 
Wolbórz 
Sulejów 

Wola Krzysztoporska 
Rozprza 

Łęki Szlacheckie 
Gorzkowice 

m. Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski 

bełchatowski 
Bełchatów 
Kleszczów 

radomszczański 

Kamieńsk 
Dobryszyce 
Gomunice 

Kodrąb 
Masłowice 

Kobiele Wielkie 
Radomsko (gm. miejska) 
Radomsko (gm. wiejska) 
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Powiat Gmina 
Ładzice 
Gidle 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

 

Ilustracja 11. Gminy w buforze 10 km. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

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

W ciągu analizowanych lat (2003-2013) liczba ludności wzrosła najbardziej w gminach powiatu 
bełchatowskiego. W gminie wiejskiej Bełchatów liczba mieszkańców zwiększyła się o 20,6%, 
natomiast w gminie wiejskiej Kleszczów – aż o 35,2%. Tak duża liczba ludności w tych gminach wynika 
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ze zlokalizowanej w tych okolicach Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrowni Bełchatów. 
W powiecie łódzkim wschodnim ludność wzrosła o 18,1% w gminie wiejskiej Brójce oraz 16,8% 
w gminie wiejskiej Andrespol. W powiecie brzezińskim najbardziej wzrosła liczba mieszkańców gminy 
wiejskiej Brzeziny (7,4%), w powiecie piotrkowskim – w gminie miejsko-wiejskiej Sulejów (6,9%) 
a w powiecie radomszczańskim – w gminie wiejskiej Dobryszyce (6,7%). W powiecie tomaszowskim 
wzrost miał miejsce w gminie wiejskiej Ujazd i wyniósł 1,6% w roku 2013 względem roku 2003. 
W analizowanych gminach tego powiatu niewielki wzrost wystąpił w gminie wiejskiej Budziszewice 
(0,3%), a w gminie Będków wystąpił spadek na poziomie 7,5%. 

Spośród wszystkich gmin leżących w korytarzu III największy spadek liczby ludności w latach 2003-
2013 został odnotowany na terenie wspomnianej wcześniej gminy Będków (powiat tomaszowski) 
oraz gminy wiejskiej Gidle (6,2%) leżącej w powiecie radomszczańskim. Spadek wynoszący ponad 5% 
wystąpił również w gminie wiejskiej Jeżów (5,2%) – powiat brzeziński. Niemniej jednak w większości 
gmin leżących w korytarzu III notuje się wzrost liczby ludności na przestrzeni analizowanych lat. 
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Tabela 9. 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 
Brzeziny gm. miejska 

powiat brzeziński 
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 
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 

Piotrków Trybunalski gm. miejska powiat Piotrków Trybunalski 80 510 80 085 79 670 78 954 78 475 78 149 77 810 76 881 76 505 76 404 75 903 
Bełchatów gm. miejska 

powiat bełchatowski 
62 670 62 437 62 192 61 819 61 496 61 418 61 135 60 659 60 222 60 032 59 565 

Bełchatów gm. wiejska 8 778 8 960 9 219 9 369 9 631 9 690 9 830 10 119 10 294 10 422 10 585 
Kleszczów gm. wiejska 3 819 3 915 4 039 4 254 4 425 4 532 4 640 4 700 4 839 5 009 5 165 

Brójce gm. wiejska 

powiat łódzki wschodni 

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 
Tuszyn gm. miejsko-wiejska 11 615 11 655 11 688 11 675 11 649 11 699 11 758 11 999 12 097 12 124 12 206 

Wolbórz gm. miejsko-wiejska 

powiat piotrkowski 

7 704 7 692 7 671 7 645 7 587 7 599 7 633 7 727 7 773 7 753 7 800 
Gorzkowice gm. wiejska 8 693 8 651 8 636 8 637 8 649 8 651 8 638 8 698 8 682 8 671 8 606 
Czarnocin gm. wiejska 4 149 4 104 4 062 4 078 4 051 4 061 4 064 4 090 4 081 4 098 4 143 

Łęki Szlacheckie gm. wiejska 3 750 3 707 3 713 3 668 3 653 3 628 3 628 3 717 3 679 3 646 3 630 
Grabica gm. wiejska 6 133 6 104 6 114 6 073 6 072 6 062 6 071 6 092 6 100 6 086 6 127 

Moszczenica gm. wiejska 12 789 12 729 12 719 12 734 12 833 12 840 12 837 12 950 12 917 12 910 12 909 
Sulejów gm. miejsko-wiejska 15 234 15 375 15 540 15 589 15 750 15 791 15 926 16 110 16 242 16 268 16 280 

Rozprza gm. wiejska 11 935 11 948 12 009 12 078 12 092 12 115 12 073 12 206 12 191 12 241 12 287 
Wola Krzysztoporska gm. wiejska 11 482 11 535 11 547 11 607 11 641 11 619 11 617 11 733 11 772 11 832 11 847 

Gomunice gm. wiejska 

powiat radomszczański 

6 010 6 001 5 947 5 984 5 907 5 933 5 940 6 026 6 023 6 021 5 948 
Dobryszyce gm. wiejska 4 155 4 169 4 174 4 179 4 216 4 232 4 245 4 319 4 389 4 398 4 432 
Radomsko gm. miejska 49 687 49 487 49 331 49 084 49 073 48 752 48 590 48 441 48 133 47 947 47 643 

Gidle gm. wiejska 6 727 6 661 6 616 6 574 6 558 6 521 6 480 6 454 6 406 6 360 6 310 
Masłowice gm. wiejska 4 423 4 416 4 379 4 352 4 296 4 320 4 303 4 329 4 290 4 274 4 266 
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Gmina Powiat 
Liczba ludności w latach 2003-2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kobiele Wielkie gm. wiejska 4 464 4 431 4 434 4 443 4 445 4 443 4 415 4 454 4 485 4 487 4 512 

Kamieńsk gm. miejsko-wiejska 6 107 6 146 6 094 6 073 6 108 6 082 6 080 6 144 6 151 6 122 6 117 
Kodrąb gm. wiejska 4 748 4 738 4 729 4 709 4 725 4 768 4 754 4 786 4 762 4 700 4 712 
Ładzice gm. wiejska 4 958 4 972 4 936 4 938 4 911 4 926 4 919 4 910 4 899 4 905 4 872 

Radomsko gm. wiejska 5 618 5 618 5 652 5 641 5 567 5 538 5 538 5 658 5 639 5 634 5 624 
Budziszewice gm. wiejska 

powiat tomaszowski 
2 246 2 236 2 221 2 200 2 166 2 173 2 154 2 260 2 254 2 256 2 253 

Będków gm. wiejska 3 610 3 561 3 538 3 508 3 509 3 462 3 467 3 449 3 410 3 374 3 339 
Ujazd gm. wiejska 7 804 7 785 7 785 7 737 7 765 7 761 7 782 7 896 7 907 7 917 7 928 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 12. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu III – powiat brzeziński.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 13. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu III – powiat m. Piotrków Trybunalski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 14. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu III – powiat bełchatowski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 15. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu III – powiat łódzki wschodni.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 16. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu III – powiat piotrkowski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 17. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu III – powiat radomszczański.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 18. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu III – powiat tomaszowski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

5.2 Gęstość zaludnienia  

Tabela 10. Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 – gminy w korytarzu III. 

Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Brzeziny gm. miejska 

powiat brzeziński 
581 583 583 

Brzeziny gm. wiejska 52 52 52 
Jeżów gm. wiejska 55 54 54 

Piotrków Trybunalski gm. miejska powiat Piotrków Trybunalski 1138 1136 1129 
Bełchatów gm. miejska 

powiat bełchatowski 
1739 1733 1720 

Bełchatów gm. wiejska 57 58 59 
Kleszczów gm. wiejska 39 40 41 

Brójce gm. wiejska 

powiat łódzki wschodni 

88 89 90 
Andrespol gm. wiejska 550 557 565 

Koluszki gm. miejsko-wiejska 150 151 150 
Tuszyn gm. miejsko-wiejska 93 93 94 

Wolbórz gm. miejsko-wiejska 

powiat piotrkowski 

51 51 51 
Gorzkowice gm. wiejska 85 85 84 
Czarnocin gm. wiejska 57 57 58 

Łęki Szlacheckie gm. wiejska 34 33 33 
Grabica gm. wiejska 48 48 48 

Moszczenica gm. wiejska 116 116 116 
Sulejów gm. miejsko-wiejska 86 86 86 

Rozprza gm. wiejska 75 75 75 
Wola Krzysztoporska gm. wiejska 69 69 69 
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Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Gomunice gm. wiejska 

powiat radomszczański 

96 96 95 
Dobryszyce gm. wiejska 86 87 87 
Radomsko gm. miejska 936 932 926 

Gidle gm. wiejska 55 55 54 
Masłowice gm. wiejska 37 37 37 

Kobiele Wielkie gm. wiejska 44 44 44 
Kamieńsk gm. miejsko-wiejska 64 63 63 

Kodrąb gm. wiejska 45 44 45 
Ładzice gm. wiejska 59 59 59 

Radomsko gm. wiejska 66 66 66 
Budziszewice gm. wiejska 

powiat tomaszowski 
75 75 75 

Będków gm. wiejska 59 58 58 
Ujazd gm. wiejska 82 82 82 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

Największa gęstość zaludnienia występuje w gminie miejskiej Bełchatów – powiat bełchatowski – 
1720 osób/km2 w 2013 roku, (mimo, że z każdym rokiem gęstość minimalnie spada). W mieście na 
prawach powiatu Piotrków Trybunalski gęstość zaludnienia była równa 1129 osób/km2 w 2013 roku. 
Duża gęstość zaludnienia występuje również w gminie miejskiej Radomsko w powiecie 
radomszczańskim – 926 osób/km2 (2013 rok). Najmniejszą gęstość zaludnienia odnotowano 
w gminach wiejskich Łęki Szlacheckie – 33 osoby/km2 (powiat piotrkowski) oraz Masłowice – 
37 osób/km2 (powiat radomszczański). 
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Ilustracja 19. 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 korytarza III 
przedstawione są liczbowo poniżej w Tabela 11 oraz graficznie w postaci zmian procentowych na 
wykresach. 

Tabela 11 Prognozowana liczba ludności w latach 2015, 2020, 2030 – gminy w korytarzu III. 

Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 

powiat brzeziński 
Brzeziny gm. miejska 12 470 12 378 11 946 
Brzeziny gm. wiejska 5 578 5 709 5 858 

Jeżów gm. wiejska 3 401 3 270 2 961 
powiat Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski gm. miejska 75 040 72 688 66 890 

powiat bełchatowski 
Bełchatów gm. miejska 60 254 58 848 54 149 
Bełchatów gm. wiejska 11 229 12 353 14 421 
Kleszczów gm. wiejska 5 607 6 532 8 552 

powiat łódzki wschodni 

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 
Tuszyn gm. miejsko-wiejska 12 034 12 009 11 631 

powiat piotrkowski 

Wolbórz gm. miejsko-wiejska 7 745 7 707 7 489 
Gorzkowice gm. wiejska 8 507 8 371 7 953 
Czarnocin gm. wiejska 4 102 4 054 3 885 

Łęki Szlacheckie gm. wiejska 3 572 3 476 3 229 
Grabica gm. wiejska 6 067 5 998 5 751 

Moszczenica gm. wiejska 12 809 12 728 12 330 
Sulejów gm. miejsko-wiejska 16 340 16 706 17 134 

Rozprza gm. wiejska 12 240 12 283 12 136 
Wola Krzysztoporska gm. wiejska 11 807 11 862 11 746 

powiat radomszczański 

Gomunice gm. wiejska 5 864 5 774 5 492 
Dobryszyce gm. wiejska 4 435 4 534 4 648 
Radomsko gm. miejska 46 671 45 234 41 689 

Gidle gm. wiejska 6 154 5 899 5 319 
Masłowice gm. wiejska 4 184 4 067 3 770 

Kobiele Wielkie gm. wiejska 4 467 4 445 4 318 
Kamieńsk gm. miejsko-wiejska 6 045 5 988 5 765 

Kodrąb gm. wiejska 4 648 4 583 4 371 
Ładzice gm. wiejska 4 796 4 706 4 444 

Radomsko gm. wiejska 5 557 5 503 5 295 

powiat tomaszowski 
Budziszewice gm. wiejska 2 231 2 209 2 124 

Będków gm. wiejska 3 254 3 093 2 742 
Ujazd gm. wiejska 7 871 7 844 7 637 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Spośród wszystkich gmin w korytarzu III największy wzrost przewiduje się w gminie wiejskiej 
Kleszczów – aż o 65,6% w roku 2030 względem roku 2013. W gminie wiejskiej także odnotowany 
będzie duży wzrost liczby ludności, choć mniejszy niż w gminie Kleszczów, i wyniesie 36,2% w roku 
2030. Wzrost będzie widoczny również w gminach powiatu łódzkiego wschodniego. W gminie 
wiejskiej Brójce wzrost na poziomie 16,1% oraz w gminie wiejskiej Andrespol – wzrost o 14,0% 
w roku 2030. Poza tym wzrost liczby mieszkańców będzie dotyczył gmin: wiejskiej Brzeziny (5,4%), 
miejsko-wiejskiej Sulejów (5,2%) oraz wiejskiej Dobryszyce (4,9%). W pozostałych gminach 
zaobserwuje się spadek liczby ludności w roku 2030. Najbardziej zmaleje liczba mieszkańców gminy 
wiejskiej Będków w powiecie tomaszowskim (spadek o 17,9%) oraz gminy wiejskiej Gidle w powiecie 
radomszczańskim (spadek o 15,7%). 

Ilustracja 20 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie brzezińskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ilustracja 21 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie miasto Piotrków 
Trybunalski. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 



 

 44  
 

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

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ilustracja 23 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie łódzkim wschodnim. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 24 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie piotrkowskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ilustracja 25 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie radomszczańskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 26 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 Powiat tomaszowski - Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 
Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007 – 2015” z poszerzoną prognozą 
do roku 2020, Tomaszów Mazowiecki 

Kontekst  

„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015” została 
opracowana w celu planowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju powiatu, spełniającego 
ambicje i oczekiwania mieszkańców. Strategia ta jest najważniejszym dokumentem określającym 
wizję, misję, cele strategiczne, operacyjne i finansowe a także obszary strategiczne powiatu 
tomaszowskiego.  

Ocena spójności ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego 

W ramach obszaru strategicznego infrastruktura techniczna w Strategii określono, że 
najważniejszymi priorytetami są zwiększenie ilości infrastruktury technicznej oraz infrastruktury 
ochrony środowiska a także poprawa jej stanu technicznego. Ponadto założono działania na rzecz 
poprawy stanu dróg i połączeń komunikacyjnych. Ponadto w analizie SWOT, jako mocną stronę 
wskazano dobre położenie komunikacyjne – lokalizacja przy drogach i trasach kolejowych. Celem 
Projektu jest integracja transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu, którego 
realizacja przyczyni się uczynienia powiatu tomaszowskiego, jako nowoczesnego ośrodka 
turystycznego, oświatowego, handlowego i rozwoju dla miejscowej ludności.  
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6.1.1 Gmina Rokociny – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Podstawowym dokumentem planistycznym, zawierającym politykę przestrzenną i kierunki rozwoju 
gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokociny, 
przyjęte uchwałą nr IX/59/11 Rady Gminy Rokociny z dnia 20 czerwca 2011 r.  

Gmina nie posiada Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

6.1.1.1 Przystanek osobowy Chrusty Nowe 

Przystanek zlokalizowany jest w północnej części gminy, we wsi Chrusty Nowe. Przystanek kolejowy 
położony jest wśród terenów oznaczonych w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usług. Od zachodniej strony linii kolejowej są również niewielkie tereny obiektów 
produkcyjnych, składów magazynów i usług oraz tereny lasów państwowych/prywatnych. Na 
wysokości peronów linię kolejową przecina droga wojewódzka. Na obszarze zabudowy 
mieszkaniowej wzdłuż linii kolejowej, po obu stronach, oznaczono również strefę zieleni w granicach 
terenów zurbanizowanych. 

 

Ilustracja 27 SUiKZP gminy wiejskiej Rokiciny z uwzględnieniem  miejsca przystanku osobowego Chrusty Nowe. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rokociny. 

6.1.1.2 Stacja kolejowa Rokiciny 

Stacja zlokalizowana jest w centralnej części gminy, w miejscowości Rokiciny – Kolonia. Od 
wschodniej strony stacji znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, niewielki fragment obszaru stanowiącego zieleń parkową, 
tereny zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Od 
zachodniej strony również są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oraz tereny 
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obiektów produkcyjnych, składów magazynów i usług. Po obu stronach wzdłuż linii kolejowej na 
obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej wyznaczona jest strefa zieleni w granicach terenów 
zurbanizowanych, natomiast po zachodniej stronie na obszarze terenów produkcyjnych wyznaczone 
są tereny zamknięte związane z przebiegiem kolei.  

 

Ilustracja 28 SUiKZP gminy wiejskiej Rokociny z uwzględnieniem stacji kolejowej Rokociny. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rokociny. 

6.1.1.3 Przystanek osobowy Łaznów 

Przystanek zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części gminy, w miejscowości Łaznów. 
Większą część obszaru dookoła przystanku stanowią tereny oznaczone w Studium, jako grunty orne. 
Na wysokości peronów linia kolejowa jest przecinana przez drogę powiatową, wzdłuż, której znajdują 
się tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Po zachodniej stronie 
znajduje się dodatkowo niewielki fragment przeznaczony na tereny obiektów produkcyjnych 
w gospodarstwach rolnych. 
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Ilustracja 29 SUiKZP gminy wiejskiej Rokiciny z uwzględnieniem przystanku kolejowego Łaznów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rokociny. 

6.1.2 Gmina Będków – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Podstawowym dokumentem planistycznym zawierającym politykę przestrzenną i kierunki rozwoju 
i zagospodarowania przestrzennego gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Będków, przyjęte uchwałą nr VII/35/15 Rady Gminy 
w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r.  

Gmina posiada Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jedynie dla wsi Wykno.  

6.1.2.1 Przystanek kolejowy Wolbórka 

Przystanek kolejowy zlokalizowany jest na zachodniej granicy gminy Będków z gminą Czarnocin. Od 
wschodniej strony tereny graniczące z przystankiem kolejowym w Studium są oznaczone, jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z usługami. Idąc na północ jest niewielki 
fragment terenów o przeznaczeniu rolniczym. Od zachodniej strony bezpośrednio za linią kolejową 
znajduje się granica administracyjna gminy. Przystanek kolejowy zlokalizowany jest przy przejeździe 
kolejowym z drogą powiatową.  
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Ilustracja 30 SUiKZP gminy wiejskiej Moszczenica z uwzględnieniem miejsca przystanku kolejowego Wolbórka. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Będków. 

W związku z przygranicznym położeniem przystanku Wolbórka przeanalizowane zostało również 
Studium gminy Wolbórka. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy zostało przyjęte uchwałą nr IX/49/2011 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 listopada 2011 r.  

Tereny od zachodniej strony linii kolejowej na terenie gminy oznaczone są w Studium, jako tereny o 
przeznaczeniu rolniczym o glebach niższych klas.  

 

Ilustracja 31. SUiKZP gminy wiejskiej Czarnocin z uwzględnieniem miejsca przystanku kolejowego Wolbórka. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Czarnocin. 
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6.2 Powiat piotrkowski - Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na 
lata 2014 – 2020, Piotrków Trybunalski, 2014 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Piortkowskiego na lata 2014 – 2020 została przyjęta, jako załącznik do 
Uchwały Nr XLIII/321/14 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. Z dnia 29.10.2014 roku. Strategia ta jest 
opracowaniem, które wyznacza długofalowe cele i priorytety rozwoju powiatu oraz proponowane 
kierunki działań.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego. 

W analizie infrastruktury drogowej i transportu publicznego po przeprowadzeniu analizy SWOT, jako 
jeden z atutów wskazano usytuowanie w centralnej części kraju na przecięciu strategicznych arterii 
komunikacji drogowej i kolejowej oraz bliskość linii kolejowej. Dodatkowo podkreślono również, że 
szlaki komunikacyjne stanowią ważny element transportu mienia wielkogabarytowego 
i wysokotonażowego na linii północ-południe. W Strategii nie odniesiono się bezpośrednio do 
Projektu, można jednak przypuszczać w sposób pośredni, że Projekt przyczyni się do poprawy jakości 
życia mieszkańców oraz dostępności i atrakcyjności obszaru. 

6.2.1 Gmina Moszczenica - Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 

2014 – 2020 

Kontekst 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2014 – 2020 opracowana została przy 
współpracy Urzędu Gminy w Moszczenicy przez: Spółkę Konsultingowo-szkoleniową Greecon 
Sp. z o.o. w 2014 r.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Moszczenica 

W Strategii podczas przeprowadzania analizy SWOT, jako mocne strony wskazano dobrze rozwiniętą 
sieć połączeń. Przez gminę przebiega również linia kolejowa relacji Warszawa – Piotrków Trybunalski 
– Częstochowa. Ponadto stwierdza się dobrą dostępność do komunikacji kołowej i kolejowej oraz 
korzystne usytuowanie gminy Moszczenica w rejonie łódzkim stwarza przesłanki dla zorganizowanej 
przedsiębiorczości i działalności inwestycyjnej. Integracja transportu kolejowego pasażerskiego 
z innymi środkami transportu przyczyni się jeszcze do lepszej dostępności komunikacyjnej i poprawi 
atrakcyjność terenu.  

6.2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Moszczenica 

Podstawowym dokumentem planistycznym, zawierającym uwarunkowania i kierunki rozwoju oraz 
politykę przestrzenną gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica, przyjęte uchwałą nr XXXI/282/13 Rady Gminy Moszczenica 
z dnia 30.01.2013 r. 

Ponadto gmina posiada ogólny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i dodatkowe 
mniejsze plany dla miejscowości.  
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6.2.2.1 Stacja kolejowa Baby 

Stacja zlokalizowana jest w północno – wschodniej części gminy, we wsi Baby. Od wschodniej strony 
stacji znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny rolne. 
Od zachodniej strony bezpośrednio przy linii kolejowej są tereny rolne, następnie tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.  

Dla terenów bezpośrednio graniczących z przystankiem kolejowym nie obowiązują plany 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ilustracja 32 SUiKZP gminy wiejskiej Moszczenica z uwzględnieniem mstacji kolejowej Baby. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Moszczenica. 

6.2.2.2 Przystanek osobowy Moszczenica 

Przystanek zlokalizowany jest w centralnej części gminy, w miejscowości Moszczenica. Od wschodniej 
strony przystanku znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako tereny zabudowy produkcyjno-
usługowej (nieuciążliwej). Zaznaczony jest również projektowany zbiornik małej retencji 
„Moszczenica (wg. Programu małej retencji woj. Łódzkiego). Od zachodniej strony są tereny 
oznaczone, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, tereny rolne oraz 
niewielki fragment terenów trwałych użytków zielonych, korytarzy ekologicznych.  
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Ilustracja 33 SUiKZP gminy wiejskiej Moszczenica z uwzględnieniem przystanku osobowego Moszczenica. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Moszczenica. 

6.2.2.3 Przystanek osobowy Jarosty 

Przystanek znajduje się w południowej części gminy, w miejscowości Jarosty. Przystanek 
zlokalizowany jest na przecięciu drogi powiatowej z linią kolejową. Po wschodniej stronie są tereny 
oznaczone w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz 
niewielki fragment terenów rolnych. Od zachodniej strony znajdują się natomiast tereny rolne, 
zabudowy zagrodowej oraz tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Dla całego obszaru 
południowej części gminy Moszczenica obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, przyjęty uchwałą nr XVIII/103/2003 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 
2003 r. Plan ten określa szczegółowe zasady ochrony środowiska przyrodniczego, ustalenia 
w zakresie zagospodarowania jednostek terenowych czy szczegółowe ustalenia dla terenów 
komunikacji. W planie tym tereny przy przystanku kolejowym oznaczono, jako tereny zabudowy 
zagrodowej jednorodzinnej z usługami i tereny upraw rolniczych i ogrodowych. Założenia te są zatem 
zgodne z tymi zawartymi w Studium.  
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Ilustracja 34 SUiKZP gminy wiejskiej Moszczenica z uwzględnieniem miejsca przystanku osobowego Jarosty. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Moszczenica. 

6.2.3 Powiat m. Piotrków Trybunalski - Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 

2020 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020 została przyjęta Uchwałą Nr III/22/14 Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. Prace nad Strategią toczyły się 
z uwzględnieniem zasady koncentracji na realnych siłach Miasta (wykorzystanie dogodnego 
położenia tradycji historycznych oraz kapitału ludzkiego) i zasady koncentracji na wyzwaniach 
najistotniejszych dla przyszłości (wybór najważniejszych celów). 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020  

W Strategii stwierdzono, iż Piotrków Trybunalski wyróżnia się, jako kluczowy węzeł komunikacji 
drogowej, w powiązaniu z komunikacją kolejową. Należy zaznaczyć, że stanowi siódmy węzeł 
komunikacyjny w skali kraju. System komunikacji miasta obejmuje: podstawową sieć uliczno-
drogową, w tym węzeł dróg zewnętrznych i powiązania sieci miejskiej z trasami zewnętrznymi, 
podsystem komunikacji zbiorowej, w tym: miejska komunikacja autobusowa, układ kolejowy, 
a także parkingi oraz główne ciągi piesze i ścieżki rowerowe. Niezbędnym elementem rozwoju 
miasta są drogi i sprawny układ komunikacyjny, dlatego systematycznie budowane i modernizowane 
są drogi. Zgodnie z powyższym należy uznać, że Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta 
Piotrków Trybunalski 2020. 
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6.2.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Piotrków Trybunalski 

Dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną miasta jest Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przyjęte uchwałą 
nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r.  

W mieście Piotrków Trybunalski obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 
powierzchni ok. 15%. Plany te zajmują zazwyczaj niewielką powierzchnię, w związku, z czym są 
planami szczegółowszymi od Studium.  

6.2.4.1 Stacja Piotrków Trybunalski 

Stacja kolejowa położona jest w centralnej części miasta, w pobliżu ulicy Słowackiego. Po wschodniej 
stronie stacji znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako tereny zabudowy wielofunkcyjnej 
miejskiej. 

Na terenach bezpośrednio graniczących z terenami stacji kolejowej nie ma obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

 

Ilustracja 35 SUiKZP gminy miejskiej Piotrków Trybunalski z uwzględnieniem stacji kolejowej Piotrków Trybunalski. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Piotrków Trybunalski. 
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6.2.5 Gmina Rozprza - Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku jest dokumentem określającym długookresowy plan 
działania, generalny kierunek rozwoju oraz cele, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia 
przyjętych założeń. Ustalenia te będą podstawą do prowadzenia przez Urząd Gminy w Rozprzy 
polityki społeczno-gospodarczej. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Rozprza 

W Strategii stwierdzono, że dostępność komunikacyjna gminy jest bardzo dobra. W ramach 
dokumentu przeprowadzona została również ankieta, na podstawie, której wyliczono średnią oceną 
z odpowiedzi na pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani w gminie Rozprza…” (w skali 1-5, gdzie 1 – ocena 
najniższa, 5- ocena najwyższa). Ankieta ta wskazała, że jakość transportu zbiorowego na terenie 
gminy respondenci ocenili na 3,3, zaś dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy na 3,5. 
Komunikacja zbiorowa na terenie gminy odbywa się głównie autobusami i koleją. Jednakże 
stosunkowo słaba komunikacja jest w niewielkich wsiach na zachodzie gminy, gdzie ze względu na 
małą liczbą mieszkańców transport zbiorowy nie jest opłacalny. Na podstawie powyższych danych 
można stwierdzić, że gmina posiada stosunkowo dobrą komunikację zbiorową, w związku, z czym 
integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu jest w zupełności zasadna. Przyczyni 
się do jeszcze większego jej rozwoju oraz komfortu podróży i poprawy dostępności najbardziej 
odległych terenów.  

6.2.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rozprza 

Jednym z ważniejszych dokumentów planistycznych gminy wiejskiej Rozprza jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rozprza stanowiące załącznik 
do Uchwały nr XXVII/65/13 Rady Gminy Rozprza z dnia 5 listopada 2013 roku. 

Gmina nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które dotyczyły by 
terenów kolejowych i przykolejowych. 

6.2.6.1 Przystanek osobowy Milejów 

Wokół stacji przeważają tereny określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, jako tereny rolnicze. Oprócz tego występują tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (wzdłuż dróg).  
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Ilustracja 36 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Rozprza z uwzględnieniem przystanku osobowego Milejów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rozprza 

6.2.6.2 Stacja kolejowa Rozprza 

Wokół stacji (na wschód) występują tereny wód powierzchniowych śródlądowych. W bliskiej okolicy 
znajdują się tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz tereny zabudowy usługowej, a także 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

 

Ilustracja 37 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Rozprza z uwzględnieniem stacji kolejowej Rozprza. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rozprza 
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6.2.6.3 Przystanek osobowy Luciążanka 

Na wschód od przystanku kolejowego Luciążanka znajdują się tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych. W okolicy występują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
wielorodzinnej, a także tereny zielone.  

 

Ilustracja 38 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Rozprza z uwzględnieniem przystanku osobowego Luciążanka. 

Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Rozprza 

6.2.7 Gmina Gorzkowice - Strategia Rozwoju Gminy Gorzkowice na lata 2008 – 2015 

Kontekst 

Strategia rozwoju gminy to dokument, który ujmuje główne cele i priorytety w horyzoncie 
długookresowym.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Gorzkowice 

Po przeanalizowaniu Strategii stwierdzono, że Projekt jest z nią zgodny. Mimo braku bezpośredniego 
odniesienia dot. integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu 
przewiduje się poprawę dostępności komunikacyjnej oraz komfortu podróżnych, zarówno 
mieszkańców jak również turystów, inwestorów. Przez Gminę przebiega linia kolejowa nr 1, 
(Warszawa Centralna – Katowice) stanowi bardzo ważne połączenie regionalne. W związku z tym 
wszystkie działania mające na celu usprawnić i polepszyć jakość podróży są wskazane.  



 

 59  
 

6.2.8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gorzkowice 

Dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej w gminie wiejskiej Gorzkowice jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które stanowi załącznik do 
Uchwały nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 16 września 2013 roku. 

 

Gmina nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6.2.8.1 Przystanek osobowy Wilkoszewice 

Wokół przystanku kolejowego znajdują się tereny określone w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, jako tereny zalesień. Poza tym występują tereny zabudowy 
zagrodowej o zwartej i rozproszonej strukturze. Na wschód od przystanku zlokalizowane są strefy 
ochrony stanowiska archeologicznego oraz projektowana oczyszczalnia ścieków. Blisko znajdują się 
również grunty orne – rolnicza przestrzeń produkcyjna – gleby o wysokiej bioproduktywności III i IV 
klasy. Nieco dalej na wschód przebiega obszar chronionego krajobrazu „Spalsko-Sulejowski”. 

 

Ilustracja 39 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Gorzkowice z uwzględnieniem przystanku osobowego Wilkoszewice. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Gorzkowice. 

6.2.8.2 Stacja kolejowa Gorzkowice 

Tereny w najbliższej okolicy stacji kolejowej to tereny określone w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako zabudowa ośrodka gminnego, a także zabudowa 
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produkcyjna i zaplecza technicznego. Ponadto występuje również zabudowa zagrodowa o zwartej 
i rozproszonej strukturze. W okolicy stacji, wzdłuż torów kolejowych, przebiega pas terenów trwałych 
użytków zielonych i zadrzewień dolin rzecznych i cieków – lokalne korytarze ekologiczne. Biegną tam 
również ścieżki rowerowe oraz samochodowy szlak zamków.  

 

Ilustracja 40 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Gorzkowice z uwzględnieniem stacji kolejowej Gorzkowice. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Gorzkowice. 

6.3 Powiat radomszczański - Strategia Rozwoju Powiatu 
Radomszczańskiego 2020, 2014 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 została przyjęta, jako załącznik do Uchwały 
Nr LIII/370/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13 listopada 2014 r.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020. 

W Powiecie Radomszczańskim długość linii kolejowych równa jest 27 km, jest to linia kolejowa nr 1 
łącząca Warszawę Centralną z Katowicami a dalej z Wiedniem. Ponadto znajdują się na niej 
przystanki kolejowe i 2 stacje kolejowe. W związku z tak niewielką długością linii kolejowych 
znajdujących się na terenie powiatu, w Strategii nie odniesiono się bezpośrednio do realizowanego 
Projektu. Jednakże można stwierdzić, że projekt pośrednio przyczyni się do realizacji pola 
strategicznego 1, którego głównym celem jest ciągłe podnoszenie jakości bazy infrastrukturalnej 
oraz wdrożenie nowych technologii w infrastrukturze dla zwiększenia spójności terytorialnej, 
bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjału endogenicznego powiatu.   

6.3.1 Gmina Kamieńsk - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk na lata 2007-2013  

Kontekst  
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk na lata 2007-2013 stanowi załącznik do Uchwały 
Nr XV/133/07 Rady Miasta w Kamieńsku z dnia 28 września 2007 r.  

Ocena spójności Projektu z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kamieńsk na lata 2007-2013 

Zakres zadań przewidzianych do realizacji przez Gminę Kamieńsk jest zgodny z Projektem. Układ 
komunikacyjny stanowi szkielet układu przestrzennego każdego obszaru. Gęstość jego sieci, stan 
techniczny oraz układ i relacje stanowią o możliwościach rozwojowych obszaru. 

6.3.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kamieńsk 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy miejsko-wiejskiej Kamieńsk jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk przyjęte Uchwałą 
nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 listopada 2011 roku. 

6.3.2.1 Na terenie gminy obowiązuje kilka-kilkadziesiąt miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Przystanek osobowy Gorzędów 

Przystanek kolejowy Gorzędów zlokalizowany jest w południowo wschodniej części gminy miejsko-
wiejskiej Kamieńsk. Na północ od przystanku znajdują się tereny zabudowy zagrodowej oraz 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W części południowej są to tereny trwałych użytków 
zielonych, zadrzewień oraz dolin rzecznych. W dalszej okolicy występują tereny rolne o wyższych 
bądź niższych klasach bonitacyjnych.  

Dla terenów bezpośrednio graniczących z przystankiem osobowym nie obowiązują miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 41 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Kamieńsk z uwzględnieniem przystanku kolejowego Gorzędów. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Kamieńsk 

6.3.2.2 Przystanek osobowy Kamieńsk 

Przystanek osobowy Kamieńsk położony jest w południowej części gminy miejsko-wiejskiej Kamieńsk, 
niedaleko jej granicy. Wokół linii kolejowej występuje granica terenu zamkniętego. Na zachód od 
przystanku przeważającymi terenami są tereny określone w Studium, jako tereny leśne. Występują 
również tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów. W pobliżu przystanku 
przebiega droga krajowa nr 91. Na północ oraz na południe od przystanku znajdują się tereny 
zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieco dalej znajdują się 
udokumentowane złoża surowców naturalnych. Przeważające są jednak tereny leśne oraz 
przeznaczone do zalesienia. 

Dla terenów bezpośrednio graniczących z przystankiem osobowym nie obowiązują miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 42 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Kamieńsk z uwzględnieniem przystanku kolejowego Kamieńsk. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Kamieńsk 

6.3.3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gomunice 

Dokumentem planistycznym gminy wiejskiej Gomunice jest zmiana Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gomunice stanowiące załącznik nr 1 do 
Uchwały nr XXXVII/250/2014 Rady Gminy Gomunice z dnia 15 października 2014 roku. 

Dla gminy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment 
obszaru miejscowości Fryszerka, obręb Piaszczyce. 

6.3.3.1 Stacja kolejowa Gomunice 

Stacja kolejowa Gomunice położona jest w części zachodniej gminy Gomunice. Wokół stacji znajdują 
się tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny lasów. W niedalekim sąsiedztwie, na wschód od 
stacji, występuje rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. 
Obok stacji kolejowej występują tereny produkcyjno-usługowe, składy i magazyny. 

Dla terenów bezpośrednio graniczących z przystankiem osobowym nie obowiązują miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 43 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Gomunice z uwzględnieniem stacji kolejowej Gomunice. 
Źródło: SUiZKP gminy wiejskiej Gomunice. 

6.3.4 Gmina Dobryszyce – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  

Podstawowym dokumentem planistycznym przedstawiającym politykę przestrzenną oraz lokalne 
zasady zagospodarowania gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dobryszyce, przyjęte uchwałą nr XV/88/2000 Rady Gminy w Dobryszycach 
z dnia 26 lipca 2000 roku.  

Plany miejscowe obowiązujące w gminie obejmują jedynie niewielkie obszarowo powierzchnie. 
Powierzchnia objęta planami nie przekracza 5 % całkowitej powierzchni gminy. 

6.3.4.1 Przystanek osobowy Dobryszyce 

Przystanek kolejowy Dobryszyce znajduje się w południowo-wschodniej części gminy Dobryszyce. 
Zlokalizowany jest w okolicy lasów oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Miejscowy plan obejmuje niewielki fragment powierzchni na wschód od przystanku kolejowego. Plan 
ten został przyjęty uchwałą nr VIII/40/99 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 25 czerwca 1999 r. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny w okolicy przystanku kolejowego 
(ulica Kolejowa) przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zapisy zawarte w obu 
dokumentach są zatem spójne. 
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Ilustracja 44 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Dobryszyce z uwzględnieniem przystanku osobowego Dobryszyce. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Dobryszyce. 

6.3.5 Miasto Radomsko - Strategia Rozwoju Miasta Radomsko 2020 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Miasta Radomsko 2020 została przyjęta, jako załącznik do Uchwały Nr L/444/14 
Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 marca 2014 r.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Miasta Radomsko 

Integracja transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu na terenie miasta 
Radomsko wpisuje się w założenia strategiczne zawarte w analizowanym dokumencie. Mimo braku 
bezpośredniego odniesienia tego celu to realizacja Projektu przyczyni się do realizacji innych celów 
strategicznych. 

6.3.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Radomsko 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Radomsko przyjęta Uchwałą nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej 
w Radomsku z dnia 30 września 2010 roku. 

Miasto posiada niewielkie obszary pokryte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.  

6.3.6.1 Stacja kolejowa Radomsko 

Stacja kolejowa Radomsko znajduje się w centrum miasta Radomsko. Przeważającymi terenami są 
tereny określone w kierunkach zagospodarowania przestrzennego, jako działalność gospodarcza 
(produkcyjno-usługowa, składy, magazyny). Ponadto w okolicy stacji występuje zabudowa 
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mieszkaniowa jednorodzinna, a także zabudowa usługowa, rzemiosła z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowa usługowa. Tuż obok stacji, od jej wschodniej strony, 
występuje strefa B częściowej odnowy konserwatorskiej.  

Dodatkowo dla terenów w okolicy stacji (na wschód od stacji, w rejonie ulic Reymonta i Kościuszki) 
istnieje miejscowy plan przyjęty Uchwałą nr XXIII/167/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 marca 
2012 roku. Zostały w nim określone przepisy ogólne dotyczące zasad przeznaczania oraz warunków 
i sposobów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów na całym obszarze objętym 
planem, a także przepisy szczegółowe. Podstawowym przeznaczeniem tego terenu określonym w 
miejscowym planie jest zabudowa usługowa o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2. W Studium 
obszar ten oznaczony jest, jako obszar usługowy. Zatem zapisy są ze sobą zgodne.  

Kolejnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego jest plan po zachodniej stronie 
stacji kolejowej. Plan przyjęty uchwałą nr XXXIII/276/97 Rady Miejskiej w Radomski z dnia 12 
września 1997 r. określa podstawową funkcję terenów, jako tereny zabudowy usługowo-
mieszkaniowej. Również zgodne z zapisami Studium. 

 

Ilustracja 45 Fragment SUiKZP gminy miejskiej Radomsko z uwzględnieniem stacji kolejowej Radomsko. 

Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Radomsko. 

6.3.7 Gmina Radomsko - Strategia Rozwoju Gminy Radomsko 

Kontekst 
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Strategia Rozwoju Gminy Radomsko została przyjęta w lipcu 2000 r. „Strategia Rozwoju Gminy 
Radomsko” została w całości przygotowana i opracowana przez „UNIGLOB” S. C. w Łasku. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Radomsko: 

W Strategii wskazano, że gmina Radomsko posiada średnio rozwiniętą infrastrukturę techniczną 
i społeczną. Słaby rozwój obu infrastruktur wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców, jego 
rozwój intelektualny i ekonomiczny. Decyduje także o przyszłości możliwości inwestycyjnych na 
terenie gminy. Należy jednak pamiętać, że Strategia ta została napisana na przełomie marca – lipca 
2000 r. W porównaniu do obecnego 2015 r. już jakiś czas temu. W związku z tym nie wszystkie cele 
strategiczne i zadania, które są zawarte w dokumencie wciąż są aktualne. Jednakże, po 
przeanalizowaniu Strategii stwierdza się, że Projekt integracji transportu kolejowego pasażerskiego 
z innymi środkami transportu jest spójny z nią.  

6.3.8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radomsko 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Radomsko ze stycznia 1999 roku. 

Gmina nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6.3.8.1 Przystanek osobowy Bobry  

Przystanek kolejowy Bobry zlokalizowany jest blisko granicy gminy wiejskiej Radomsko od strony 
północnej – za tą granicą znajduje się już gmina miejska Radomsko. W okolicy przystanku występują 
lasy oraz pradoliny. W związku z tym jest tam dużo obszarów, które są wyłączone z zabudowy – zakaz 
zabudowy pradolin. Blisko zlokalizowane są także pomniki przyrody. W dalszej odległości występują 
tereny określone w kierunkach zagospodarowania przestrzennego, jako tereny letniskowe.  
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Ilustracja 46 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Radomsko z uwzględnieniem przystanku osobowego Bobry. 

Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Radomsko. 

6.4 Podsumowanie 

W korytarzu III znajdują się dwie gminy miejskie i jedna gmina miejsko-wiejska. Można przypuszczać, 
że właśnie w tych gminach wystąpią obszary, które generują i absorbują największą liczbę 
potencjalnych pasażerów, ze względu na przeznaczenie obszarów.  

Tereny przy stacji kolejowej Piotrków Trybunalski są terenami obejmującymi w szczególności 
istniejące oraz planowane obszary budownictwa mieszkaniowego a także koncentracji miejsc pracy. 
Tereny te oznaczone są w Studium, jako właśnie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjno-
usługowej czy zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej. Poza tym położenie stacji w centralnej części 
miasta może korzystnie wpływać na potencjalną liczbę pasażerów korzystających z kolei.  

Kolejną stacją mogącą generować ruch kolejowy ze względu na przeznaczenie terenów w polityce 
przestrzennej jest stacja Radomsko. Tereny wokół tej stacji obejmują głównie istniejące oraz 
planowane koncentracje miejsc pracy, ponieważ w Studium w kierunkach zagospodarowania 
przestrzennego tereny te oznaczone są, jako tereny o przeznaczeniu do działalności gospodarczej.  

Do obszarów przy stacjach/przystankach kolejowych obejmujących w szczególności obszary 
budownictwa mieszkaniowego oraz obszary potencjalnej koncentracji miejsc pracy można jeszcze 
zaliczyć przystanek kolejowy Rokiciny. W Studium tereny to oznaczone są, jako tereny produkcyjne i 
usługowe oraz zabudowy mieszkaniowej. Takie przeznaczenie terenów może generować istotny ruch 
na linii kolejowej.  
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Pozostałe tereny w weryfikowanym korytarzu, po analizie polityki przestrzennej oraz kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, można zaliczyć do terenów o mniej ważnych obszarach mających 
wpływ na generację i abstrakcję ruchu kolejowego. 

 


