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1 Zakres geograficzny 

Obszarem analizy są: linia kolejowa nr 22 na odcinku Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi – Drzewica, 
linia kolejowa nr 25 na odcinku Żakowice Południowe – Petrykozy, linia kolejowa nr 4 – stacja 
Opoczno Południe oraz linia kolejowa nr 534 wraz z 22 stacjami/przystankami osobowymi 
znajdującymi się na tych liniach. Analizą objęte są również jednostki administracyjne, przez które 
wyżej opisane odcinki linii przebiegają. Będą to 3 powiaty: łódzki wschodni, opoczyński i tomaszowski 
oraz 10 gmin.  

1.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

Tabela 1. Przystanki wchodzące w zakres Opracowania. 

Stacja/przystanek kolejowy Linia kolejowa Gmina (typ) Powiat 
Żakowice Południowe 25 

Koluszki (miejsko-wiejska) łódzki wschodni Mikołajów 25 
Słotwiny 534 

Petrykozy 25 Białaczów (wiejska) 

opoczyński 

Drzewica 22 
Drzewica (miejsko-wiejska) 

Radzice 22 
Antoniów 22 

Opoczno (miejsko-wiejska) 
Sitowa 25 

Opoczno 25 
Opoczno Południe 4 
Dęba Opoczyńska 22 Poświętne (wiejska) 

Bratków 25 
Sławno (wiejska) Słomianka 25 

Szadkowice 25 
Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi 22 

Tomaszów Mazowiecki (miejska) 

tomaszowski 

Tomaszów Mazowiecki 25 
Brzustów 22 Inowłódz (wiejska) 

Jeleń 25 Tomaszów Mazowiecki (wiejska) 
Skrzynki 25 

Ujazd (wiejska) Zaosie 25 
Wykno 25 

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 korytarzach: 

 Wykno – Tomaszów Mazowiecki; 
 Tomaszów Mazowiecki – Opoczno; 
 Tomaszów Mazowiecki – Drzewica. 

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 

Wykno - Tomaszów Maz. LK 25 
pociąg (Regio) 9 8 16 00:15:00 6.50 4.55 146.92 
samochód - - 18 00:22:00 10.57 10.57 440.29 
Tomaszów Maz. - Opoczno LK 25 
pociąg (Regio) 7 7 26 00:29:00 5.74 8.20 176.58 
autobus regionalny 15 7 31 00:35:00 12.00 12.00 500.00 
samochód - - 28 00:28:00 9.91 9.91 412.93 
Tomaszów Maz. - Drzewica LK 22 
pociąg (Regio) 2 1.5 36 00:32:00 10.60 7.42 177.22 
samochód - - 44 00:41:00 26.21 26.21 1092.01 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy 

W przypadku podróży z Wykna do Tomaszowa Maz. oraz z Tomaszowa Maz. do Drzewicy do wyboru 
pozostają takie same środki transportu. Można wybrać pociąg typu Regio lub indywidulany środek 
transportu – samochód. W relacji Tomaszów Maz.-Opoczno możliwe jest także skorzystanie 
z połączenia autobusowego. 

2.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Przy planowaniu podróży z Wykna do Tomaszowa Maz. do dyspozycji jest 9 pociągów osobowych 
w dniach roboczych oraz 8 w dni świąteczne. Przejazd 16-kilometrowej trasy trwa 15 minut. Bilet 
jednorazowy bez promocji kosztuje 6,50 zł a miesięczny 146,92 zł.  

Na odcinku Tomaszów Maz.-Opoczno pasażer ma do wyboru po 7 połączeń we wszystkie dni 
tygodnia. Czas przejazdu wynosi 29 minut przy cenie 8,20 zł za bilet jednorazowy normalnej taryfy. 
Pokonywana odległość to 26 km. Koszt biletu miesięcznego odcinkowego wynosi 176,58 zł. 

Liczba połączeń na trasie Tomaszów Maz.-Drzewica jest znacznie mniejsza od pozostałych 
rozpatrywanych relacji – 2 połączenia w dniu roboczym i 1,5 w dniu świątecznym. 36-kilometrowa 
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trasa jest pokonywana w 32 minuty przy koszcie 10,60 zł za bilet jednorazowy i 177,22 zł za bilet 
miesięczny. 

2.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Jedynie na trasie Tomaszów Maz.-Opoczno pasażerowie mogą korzystać z konkurencyjnych form 
transportu publicznego w postaci autobusów. W dniach roboczych mogą korzystać z 15 połączeń 
(2 razy więcej niż kolejowych), natomiast w dni świąteczne z 7. Trasa pomiędzy obydwoma miastami 
o długości 31 km jest pokonywana przez autobus w 35 minut (o 6 minut dłużej niż pociąg). Cena 
biletu jednorazowego to 12 zł (46% więcej niż bilet kolejowy). Z racji braku możliwości korzystania 
z biletów długoterminowych, w przypadku regularnego korzystania z połączenia autobusowego 
koszty pasażera są ok. 3 razy większe niż w przypadku zakupu miesięcznego biletu na połączenia 
kolejowe. 

Szacowany koszt przejazdu samochodem osobowym na każdej z tras jest kilkukrotnie droższy od 
transportu publicznego w ujęciu miesięcznym. Największa dysproporcja jest dla trasy Tomaszów 
Maz.-Drzewica, gdzie transport indywidualny jest 6 razy droższy. W pozostałych relacjach jest to 2,5 
(Tomaszów Maz.-Opoczno) i 3 (Wykno-Tomaszów Maz.) razy większy koszt. W przypadku analizy cen 
jednostkowych przejazdów podróż autem również zawsze kosztuje więcej, jednak w żadnym 
przypadku nie jest więcej niż 3-krotnie droższa od oferty kolejowej. Na trasie Tomaszów Maz.-
Opoczno podróż samochodem osobowym jest tańsza niż przejazd autobusem zarówno przy 
incydentalnych przejazdach jak i regularnych. Koszt jazdy autobusem jest ok. 20% wyższy. 

2.3 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

Na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Wykno kursuje 9 pociągów dziennie, brak jest natomiast 
połączeń autobusowych. Wynika to zarówno z układu drogowego w tym obszarze jak i z braku 
generatorów/atraktorów ruchu w pobliżu stacji Wykno. Należy jednocześnie zaznaczyć, że prawie 
wszyscy podróżni decydujący się na podróż pociągiem będą zmierzać do stacji Koluszki lub jednej ze 
stacji w mieście Łódź. Pod tym względem (podróże Tomaszów Mazowiecki – Łódź) można rozważyć 
zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, biorąc pod uwagę fakt dużej konkurencyjności ze 
strony komunikacji drogowej (autobusy i przewoźnicy prywatni), których dzienna liczba relacji na tej 
trasie przekracza 20. 

Na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Opoczno kursuje 15 autobusów dziennie, natomiast liczba 
połączeń kolejowych wynosi 7. Biorąc pod uwagę tę dysproporcję należy dążyć do zwiększania liczby 
pociągów przy jednoczesnym dbaniu o odpowiednie godziny podróży (dojazdy do/z domu/pracy), 
a  także komfort podróżnych. Należy również zaznaczyć, że w badanym korytarzu stacje Opoczno 
i Tomaszów Mazowiecki będą największymi atraktorami/generatorami ruchu, co wykazała 
analiza liczby ludności znajdujących się w buforach stacji. 

Odcinek Tomaszów Mazowiecki - Drzewica obsługiwany jest przez jedną parę połączeń kolejowych 
dziennie. Transport autobusowy i prywatni przewoźnicy nie kursują na tej trasie, co bezpośrednio 
wynika z potencjału stacji kolejowej Drzewica oraz układu drogowego.  
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2.4 Obszary o niewystarczającej dostępności transportu zbiorowego 
(„białe plamy”) 

Na liniach wchodzących w skład opracowania rozkład przystanków i stacji kolejowych w prawie 
wszystkich przypadkach zapewnia dojście/dojazd osób mieszkających wzdłuż linii kolejowych nie 
przekraczający 5 km. Niewielka „biała plama” w transporcie kolejowym znajduje się pomiędzy 
przystankami Dęba Opoczyńska oraz Radzice. Po analizie zdjęć satelitarnych stwierdza się, że obszar 
ten w większości stanowią grunty zalesione, niezamieszkałe. Nie można więc stwierdzić, że przewozy 
kolejowe nie zaspokajają w tym miejscu potrzeb transportowych mieszkańców. 

Transport autobusowy, który głównie porusza się w tym obszarze po drogach: DW713 oraz DK48 nie 
jest równoległy do połączeń kolejowych. Jedynie na krótkim odcinku DW713 można ten transport 
uznać za konkurencyjny. 

Podsumowując powyższe fakty można uznać, iż transport kolejowy i autobusowy na analizowanym 
odcinku zapewnia podstawowe potrzeby mieszkańców. Należy jednak zauważyć małą częstotliwość 
połączeń zarówno kolejowych jak i autobusowych oraz to że ich relacje są przeważnie rozbieżne (nie 
są do siebie konkurencyjne). 

W ramach rozważań przeanalizowano również stacje/przystanki kolejowe pod względem dostępności 
dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Stan techniczny, a także wyposażenie 
w infrastrukturę udogadniającą poruszanie się w obrębie stacji/przystanków jest bardzo różny. 
Dostępność do stacji Opoczno Południe dla osób niepełnosprawnych jest bardzo dobra. Z drugiej 
jednak strony istnieją w tym obszarze przystanki takie jak Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi, gdzie 
dostęp ten jest praktycznie niemożliwy. W dużej mierze przystanki w tym obszarze zlokalizowane są 
w sposób, który nie wymaga konieczności budowania specjalnej infrastruktury dla 
niepełnosprawnych (np. windy), a więc większość stacji/przystanków jest dostępna dla osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się, choć dojścia są często niekomfortowe lub nawet 
niebezpieczne. 

Podsumowując zapewnienie dostępności do stacji/przystanków kolejowych w analizowanym 
obszarze jest niedostateczne. 
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Ilustracja 2. Identyfikacja tzw. "białych plam". 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy 
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3 Integracja transportu kolejowego, pasażerskiego, drogowego 
i innego szynowego 

3.1 Identyfikacja kierunków rozwoju 

Na obszar położony wzdłuż linii 22 i 25 składają się głównie tereny wiejskie, w tym położone 
w znacznym oddaleniu od większych ośrodków miejskich. Ponadto obsługiwane są miasta powiatowe 
Tomaszów Mazowiecki i Opoczno. Geometria linii jest korzystna z punktu widzenia dojazdów do 
stolicy regionu – rozwinięcie tras do Łodzi jest bardzo niewielkie. 

Linie 22 i 25 mają obecnie drugorzędne znaczenie w przewozach pasażerskich, co wynika przede 
wszystkim z bardzo ograniczonej oferty przewozów. Odcinek od Opoczna do granicy województwa 
pozbawiony jest obsługi. Linia 22 obsługiwana jest w stopniu symbolicznym i na koniec roku 2015 
zapowiedziano likwidację przewozów. Niekorzystne jest też kończenie w Koluszkach biegu większości 
pociągów jadących w kierunku Łodzi, zwłaszcza przy braku systemowych skomunikowań. Należy 
jednak zakładać, że realizacja połączeń bezpośrednio do Łodzi i zwiększenie liczby kursów znacząco 
zaktywizowałoby potencjał linii. 

Podstawową perspektywą rozwojową dla korytarza IV jest objęcie go obsługą przez system kolei 
aglomeracyjnej - początkowo na odcinku Łódź – Tomaszów, a docelowo także na wydłużonej trasie 
do Opoczna. Dla linii 22 szansą rozwojową jest wznowienie połączeń na pełnej trasie Łódź – Radom. 
Dotychczas poważnym ograniczeniem dla atrakcyjności oferty kolejowej było kursowanie kolei w 
relacjach Tomaszów Mazowiecki – Koluszki, co w podróżach do Łodzi wymuszało przesiadki i 
poważnie obniżało atrakcyjność połączeń. Formuła uruchamiania połączeń ma się zmienić już w 
grudniu 2015 roku, kiedy to uruchomione zostaną częstsze bezpośrednie połączenia Tomaszów 
Mazowiecki – Łódź. Kursowanie na atrakcyjniejszej trasie do Łodzi powinno przyczynić się do 
wyraźnego wzrostu liczby przewożonych pasażerów.. Rozszerzenie zasięgu systemu aglomeracyjnego 
o odcinek Tomaszów Mazowiecki – Opoczno wiązać się będzie z planowaną elektryfikacją linii.  

W ramach korytarza spodziewać się należy przede wszystkim dojazdów wzdłuż całego korytarza do 
Łodzi. Dodatkowo jednak występować będą dojazdy lokalne do Tomaszowa Mazowieckiego, 
Opoczna, Drzewicy, Ujazdu, związane ze znajdującymi się tam zakładami pracy oraz instytucjami 
usługowymi i administracją. Do pewnego stopnia linia generować będzie także przewozy 
o charakterze odśrodkowym – z terenu aglomeracji łódzkiej do obszarów turystycznych (stacje 
Tomaszów Mazowiecki, Tomaszów Mazowiecki Ludwików, Jeleń, Dęba Opoczyńska, Opoczno). Ze 
względu na relatywnie mało wydajną sieć drogową należy zakładać, że do linii w niektórych 
przypadkach będzie mógł odbywać się dowóz nawet z miejscowości znacznie oddalonych od stacji. 

Ważnym zagadnieniem rozwojowym jest poprawa dostępności kolei w Tomaszowie Mazowieckim. 
Obecny dworzec położony jest peryferyjnie i wymaga dalekich i niekomfortowych dojazdów, 
zwłaszcza z największych osiedli bloków wielorodzinnych, znajdujących się po przeciwnej stronie 
miasta. W ograniczonym stopniu poprawę obsługi da się uzyskać poprzez budowę dodatkowych 
2 stacji. Proponuje się budowę stacji Tomaszów Mazowiecki Starzyce, zlokalizowanej w pn. – zach. 
części miasta, przy węźle z drogą ekspresową S8, na terenie przemysłowym, gdzie dominują fabryki 
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znajdujące się w strefie ekonomicznej. Postulowana jest także budowa stacji na terenie wschodniego 
przedmieścia Ludwików. Głębsza poprawa dostępności Tomaszowa, która pozwoliłaby na skokowy 
wzrost liczby pasażerów kolei możliwa jest tylko wskutek budowy nowego odcinka linii kolejowej, 
która prowadziłaby w głąb struktury zurbanizowanej miasta. Dostępnym korytarzem do budowy linii 
w takiej formie jest korytarz rzeki Wolbórki, który umożliwia wprowadzenie linii łukiem od 
północnego – wschodu. Ewentualna budowa linii wykracza poza zakres niniejszego opracowania i 
wymaga odrębnego studium wykonalności. 

3.2 Identyfikacja obszarów komplementarnych do transportu kolejowego 

Podstawowy obszar komplementarny wobec transportu kolejowego, jak i w przypadku innych 
korytarzy, zawierał będzie się w zasięgu dojść pieszych do stacji. Dostrzega się jednak możliwości 
rozszerzenia zasięgu dojazdów wzdłuż wybranych dróg. W północno – zachodnim odcinku korytarza 
dostrzega się możliwość rozszerzenia zasięgu dojazdów o miejscowości położone wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 715 – wsie Redzeń, Budziszewice, Regny oraz wieś Ujazd wraz z osiedlem Niewiadów 
i zakładami przemysłowymi. W środkowej części korytarza istnieje możliwość pozyskania dojazdów 
z miejscowości turystycznych Spała i Inowłódz. 

Rozszerzeniu zasięgu dojazdów służyć będą sieci połączeń autobusowych MPK Opoczno oraz MZK 
Tomaszów Mazowiecki, obejmujące zasięgiem znaczny obszar także poza granicami 
administracyjnymi miast. 

Rozszerzenie zasięgu obsługi o dodatkowe obszary komplementarne możliwe jest także dzięki 
wykorzystaniu transportu rowerowego. Może on okazać się szczególnie przydatny dla dojazdów 
z większych miejscowości bądź obiektów punktowych oddalonych od stacji o 1-3 kilometry. Ponadto 
w obrębie korytarza IV część obszarów komplementarnych będzie pochodną wykorzystania 
transportu samochodowego. Na omawianym obszarze na południowy – wschód od Tomaszowa 
Mazowieckiego nie występują większe problemy z płynnością ruchu, a jednocześnie sieć drogowa nie 
obejmuje dróg szybkiego ruchu umożliwiających szybki dojazd do Łodzi. W takich warunkach 
opłacalny może być dojazd samochodem nawet na odległości do 10 km. 

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, jak 
w przypadku pozostałych korytarzy, powszechne. W przypadku linii 22 i 25 częściej niż w przypadku 
innych korytarzy, pokutować będzie jednak ekstensywne położenie stacji. Z tego też powodu 
wskazane jest rozpatrzenie zasadności zatrzymywania pociągów na stacjach Wykno oraz Bratków. 
Obsługiwane wsie często mają charakter rzędówek lub ulicówek, co zmniejsza liczbę obiektów 
znajdujących się w zasięgu dojścia. Przy takiej strukturze osadniczej bardzo pomocny może okazać się 
rower, który pozwoli na swobodną obsługę struktur wsi. Dla wybranych lokalizacji postuluje się 
budowę ciągów pieszo – rowerowych, jak np. dla drogi Ujazd - Niewiadów - Zaosie. Dla wielu 
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lokalizacji dodatkowa infrastruktura rowerowa nie będzie kluczowa dzięki niskiemu natężeniu ruchu 
samochodowego, który mógłby stanowić zagrożenie dla rowerzysty. 

Do większości przystanków istnieje też możliwość dojazdu komunikacją autobusową. Sugeruje się 
organizację komplementarnych przewozów autobusowych, zintegrowanych z systemem kolejowym 
na trasie Ujazd – Budziszewice (przez stację Zaosie) oraz obsługę miejscowości wypoczynkowych 
Inowłódz i Spała. Szczegółowe rozwiązania zawiera rozdział 3.3.1. Należy także dążyć do utrzymania 
i integracji istniejących połączeń autobusowych. 

Dojazdy do stacji z wykorzystaniem samochodu w korytarzu IV mogą mieć charakter szerszy niż tylko 
lokalny. Funkcjonowanie stacji Dęba Opoczyńska a obecnie Opoczno Południowe, gdzie pojawiają się 
samochody nie tylko z okolicznych miejscowości, alei z sąsiednich powiatów pokazuje, że przy 
atrakcyjnej ofercie pasażerowie są skłonni dojeżdżać do pociągu na znaczne odległości. Mogą to być 
zarówno dojazdy samochodem własnym (Park&Ride), jak i podwożenie przez osoby bliskie 
(Kiss&Ride). 

3.3.1 Wskazanie propozycji tras przejazdów komunikacji dowozowej  

Dla korytarza 4 proponuje się utworzenie następujących linii autobusowych dowozowych: 
41 - Budziszewice OSP – Budziszewice - Zaosie PKP – Osiedle Niewiadów - Ujazd 

42 - Tomaszów Maz. PKP – Spała – Teofilów – Inowłódz 

Linia 41 obsługiwać miałaby dojazdy do stacji Zaosie z Budziszewic, Niewiadowa i Ujazdu. Jest to 
trasa, w ramach której realizowane byłyby dojazdy do Łodzi, a w mniejszym stopniu także do 
Tomaszowa Mazowieckiego i do zakładów pracy zlokalizowanych w gminie Ujazd. Połączenia byłyby 
komunikowane przede wszystkim z pociągami do/z Łodzi, aczkolwiek pomocniczo można realizować 
dowóz także do połączeń w kierunku do/z Tomaszowa, zwłaszcza w godzinach szczytu i dojazdów do 
pracy. Zakłada się, że autobus zatrzymywałby się na wszystkich istniejących przystankach (na 
żądanie). Proponuje się uruchomienie 16 par połączeń (10 zapewniających komunikowanie 
z pociągami do/z Łodzi, 6 szczytowych zapewniających komunikowanie z pociągami 
do/z Tomaszowa). W relacji z Ujazdu do Łodzi połączenie z przesiadką do pociągu pozwalałoby przy 
obecnym stanie infrastruktury kolejowej na dojazd do centrum Łodzi w ok. 45 minut, a więc około 20 
minut szybciej niż w przypadku większości połączeń autobusowych bezpośrednich. Połączenia 
obsłużyć będzie można jednym pojazdem. Ze względu na zmianowy charakter pracy w zakładach 
przemysłowych obsługiwanych na trasie sugeruje się obsługę połączenia przez pojazd klasy midi 
(ok. 30 miejsc siedzących). 
Linia 42 obsługiwana byłaby taborem autobusowym, ze względu na spodziewaną znaczną frekwencję 
w szczytach przewozowych. Jej zadaniem byłoby włączenie w sieć połączeń kolejowych regionu 
dwóch ważnych miejscowości wypoczynkowych – Spały i Inowłodza. Zakłada się, że autobus mógłby 
dodatkowo (na żądanie) zatrzymywać się w miejscowości Teofilów. Nie korzystałby natomiast 
z żadnych dodatkowych zatrzymań na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus byłby 
komunikowany z połączeniami kolejowymi do/z Łodzi i kursowałby z częstotliwością godzinną 
w godzinach szczytu oraz co 2 godziny poza nim wykonując 11 par połączeń. Połączenia byłyby 
wykonywane wahadłowo jednym pojazdem 
 



 

 18  
 

Tabela 3. Proponowane do uruchomienia linie autobusowe dowozowe w korytarzu 4. 

Linia Rodzaj Taboru Ilość kursów w 
ciągu doby 

Przeliczeniowa ilość 
pojazdów* Uwagi 

41 Budziszewice 
OSP - Ujazd midibus (30 miejsc) 16 par 

 
1,1 

  

42 Tomaszów 
Mazowiecki PKP - 

Inowłódz 

autobus (ok. 40 
miejsc) 

 
11 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. 
 
Uruchomienie przewozów nie będzie wymagało inwestycji o charakterze infrastrukturalnym za 
wyjątkiem ustawienia słupka przystankowego w Budziszewicach, przy placu manewrowym OSP. 
Warunkiem jest jednak, że zrealizowane zostaną inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą przy stacji 
Zaosie. Połączenia korzystać będą z istniejącej sieci przystanków autobusowych. 
 
Tabela 4. Inwestycje związane z obsługą linii autobusowych dowozowych w korytarzu 4. 

Inwestycja Koszt jednostkowy 
[PLN] Ilość* Ogółem wartość 

Zakup taboru „midi” (ok. 
30 miejsc siedzących) 700 000,00 1,1 770 000,00 

Zakup autobusu 12 m 
(ok. 40 miejsc 

siedzących) 
1 000 000,00 1,1 1 100 000,00 

Montaż słupka 
przystankowego z kasetą 

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

* 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 autobusu dowozowego do węzła Zaosie 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 4. Trasy autobusu dowozowego do węzła Tomaszów Mazowiecki. 
Źródło: Opracowanie Własne. 

3.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Dla korytarza IV przyjęto zasadę, iż każda stacja powinna mieć możliwość dojazdu samochodem 
prywatnym. Wyznaczone parkingi przewidziane są przeważnie na klika-kilkanaście miejsc 
postojowych i adresowane do podróżnych z obszarów sąsiadujących ze stacją. Nieco większe parkingi 
– na 30 pojazdów przewidziano dla stacji Zaosie i Tomaszów Mazowiecki Starzyce. Stacja Zaosie 
obsługiwać ma miejscowość Ujazd, zaś stacja Tomaszów Starzyce położona będzie przy zjeździe 
z węzła drogowego na drodze S8 i pozwoli uniknąć wjeżdżania samochodem w głąb struktury 
miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 

Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) również przewidziano przy każdej stacji. Zapotrzebowanie na 
dojazdy rowerem w obrębie korytarza IV będzie najprawdopodobniej rosło. Na większości stacji 
przewiduje się budowę 10-15 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 

Jedynie w pobliżu 7 stacji/przystanków kolejowych w analizowanym korytarzu znajdują się przystanki 
autobusowe. Mała liczba przystanków autobusowych wynika z przebiegu linii kolejowych przez małe 
miejscowości, w których zazwyczaj nie funkcjonuje komunikacja zbiorowa. Na przystankach/stacjach, 
na których pojawia się integracja wymaga ona często 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 
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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 czwartym, 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 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 

Żakowice Południowe Wykno 
Słotwiny Skrzynki 

Zaosie Jeleń 
Tomaszów Mazowiecki Bratków 

Opoczno Szadkowice 
Opoczno Południe Słomianka 

Brzustów Sitowa 
 Petrykozy 
 Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi 
 Antoniów 
 Dęba Opoczyńska 
 Radzice 
 Drzewica 

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 Sławnie jest bliski końca uzgodnień dotyczącej rozbudowy drogi 
gminnej w okolicy bocznicy stacji Bratków. Gmina Inowłódz planuje budowę połączenia DW713 
i DW726 w pobliżu stacji Brzustów. Z kolei w gminie Ujazd trwa budowa przejścia podziemnego pod 
torami stacji Skrzynki. Jak co roku jest planowane utwardzenie tłuczniem drogi w okolicach p. o. 
Wykno.  

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 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  

Antoniów 53  3 173  19 415  
Bratków 54  2 380  32 693  
Brzustów 230  1 800  44 052  
Dęba Opoczyńska 153  4 507  16 815  
Drzewica 1 082  11 354  28 353  
Jeleń 885  28 117  79 707  
Mikołajów 18  4 929  29 553  
Opoczno 3 370  20 515  43 359  
Opoczno Południe 68  14 595  38 939  
Petrykozy 935  5 452  29 385  
Radzice 438  5 629  27 920  
Sitowa 586  10 645  42 335  
Skrzynki 928  8 869  68 873  
Słomianka 163  13 495  38 594  
Słotwiny 788  17 132  35 003  
Szadkowice 561  5 278  28 106  
Tomaszów Mazowiecki 9 048  65 137  85 603  
Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi 5 411  56 622  81 571  
Wykno 51  3 766  20 033  
Zaosie 321  7 433  20 280  
Żakowice Południowe 2 042  22 213  53 510  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Bufor 1 000 m: 

Zdecydowanie najmniejsza liczba ludności znajduje się w buforze nieczynnej już stacji Mikołajów – 
18. Niewiele osób zamieszkuje również tereny w buforach stacji: Wykno (51), Antoniów (53) oraz 
Bratków (54). Największy zasięg demograficzny posiadają stacje: Tomaszów Mazowiecki (9 048), 
Tomaszów Białobrzegi (5 411) oraz Opoczno (3 370). 
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Bufor 5 000 m: 

Najmniejszy zasięg demograficzny w buforze 5 km posiadają stacje Brzustów (1 800) oraz Bratków 
(2 380). Największy, podobnie jak w poprzedniej wielkości bufora, stacje Tomaszów Mazowiecki 
(65 137) oraz Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi (56 622). 

Bufor 10 000 m: 

Największa liczba osób zamieszkujących w buforze 10 km dotyczy stacji znajdujących się 
w Tomaszowie Mazowieckim, stacja główna: 85 603 oraz stacja Białobrzegi (81 571).Prawie taka 
sama liczba ludności dotyczy przystanku Jeleń (79 707) położonego w bardzo bliskiej odległości od 
miasta Tomaszów Mazowiecki. Najmniejszy zasięg w tym buforze dotyczy stacji: Dęba Opoczyńska 
(16 815), Antoniów (19 415) oraz Wykno (20 033). 

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 5. Oszacowana liczba ludność 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 

Antoniów 51 50 47 3 080 3 013 2 820 18 848 18 438 17 256 

Bratków 52 51 48 2 313 2 275 2 153 31 774 31 256 29 577 

Brzustów 228 226 219 1 780 1 768 1 710 43 572 43 277 41 864 

Dęba Opoczyńska 148 143 129 4 361 4 194 3 794 16 268 15 646 14 152 

Drzewica 1 047 1 008 912 10 986 10 569 9 568 27 434 26 394 23 893 

Jeleń 885 927 998 28 110 29 454 31 710 79 687 83 497 89 892 

Mikołajów 18 18 17 4 876 4 825 4 597 29 233 28 930 27 559 

Opoczno 3 272 3 201 2 995 19 916 19 483 18 233 42 093 41 177 38 536 

Opoczno Południe 66 65 60 14 169 13 861 12 972 37 802 36 980 34 608 

Petrykozy 906 880 811 5 285 5 131 4 730 28 484 27 655 25 493 

Radzice 424 408 369 5 447 5 240 4 744 27 014 25 991 23 528 

Sitowa 568 556 520 10 334 10 109 9 461 41 099 40 205 37 627 

Skrzynki 919 916 892 8 778 8 748 8 520 68 169 67 936 66 162 

Słomianka 158 156 147 13 115 12 901 12 208 37 509 36 897 34 915 

Słotwiny 780 772 735 16 946 16 771 15 976 34 624 34 265 32 641 

Szadkowice 545 537 508 5 129 5 046 4 775 27 315 26 870 25 426 

Tomaszów Mazowiecki 8 908 8 644 7 982 64 129 62 230 57 462 84 278 81 783 75 517 
Tomaszów Mazowiecki 
Białobrzegi 5 328 5 170 4 774 55 745 54 095 49 950 80 308 77 930 71 959 

Wykno 50 50 49 3 728 3 715 3 618 19 828 19 760 19 245 

Zaosie 318 317 308 7 357 7 332 7 140 20 072 20 004 19 481 

Żakowice Południowe 2 020 1 999 1 904 21 972 21 745 20 714 52 931 52 383 49 899 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

W roku 2015 prognozowany jest spadek liczby ludności na wszystkich stacjach poza przystankiem 
Jeleń, gdzie liczba ludności pozostanie bez zmian. Największy spadek (-3,2%) prognozuje się dla stacji: 
Dęba Opoczyńska, Drzewica oraz Radzice. W roku 2020 i 2030 prognozowany jest wzrost dla 
przystanku Jeleń, odpowiednio 4,8% oraz 12,8%. Dla pozostałych stacji/przystanków kolejowych 
prognozy są ujemne. Największe spadki dotyczą stacji Dęba Opoczyńska, Drzewica oraz Radzice. 

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. 



 

 29  
 

 
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 

Opis metodyki analizy demograficznej przedstawiony został dokumencie podstawowym. Poniżej 
zaprezentowano jednostki administracyjne, których dotyczyła analiza (w formie tabelarycznej oraz 
graficznej). 

Tabela 8. Jednostki administracyjne. 

Gmina (typ) Powiat 

Brzeziny (miejska) 

powiat brzeziński Brzeziny (wiejska) 
Rogów (wiejska) 
Jeżów (wiejska) 

Nowosolna (wiejska) 

powiat łódzki wschodni Brójce (wiejska) 
Andrespol (wiejska) 

Koluszki (miejsko-wiejska) 
Białaczów (wiejska) 

powiat opoczyński 

Paradyż (wiejska) 
Mniszków (wiejska) 

Drzewica (miejsko-wiejska) 
Opoczno (miejsko-wiejska) 

Sławno (wiejska) 
Poświętne (wiejska) 

Żarnów (wiejska) 
Wolbórz (miejsko-wiejska) powiat piotrkowski 

Żelechlinek (wiejska) 

powiat tomaszowski 

Budziszewice (wiejska) 
Tomaszów Mazowiecki (miejska) 

Będków (wiejska) 
Rokiciny (wiejska) 
Inowłódz (wiejska) 

Czerniewice (wiejska) 
Lubochnia (wiejska) 

Tomaszów Mazowiecki (wiejska) 
Rzeczyca (wiejska) 

Ujazd (wiejska) 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 11. Gminy w buforze 10 km. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

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

W korytarzu IV, uwzględniając bufor 10 km od analizowanych linii kolejowych, znalazło się 28 gmin 
leżących w 5 powiatach. Wśród nich znalazło się miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski. 
Oprócz tego są to powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, opoczyński oraz tomaszowski. Najwięcej 
analizowanych gmin znalazło się w powiecie tomaszowskim – 11 gmin, w powiecie opoczyńskim – 
8 gmin, w powiecie brzezińskim oraz łódzkim wschodnim – po 4 gminy.  

Największy wzrost liczby ludności w roku 2013 względem roku 2003 odnotowany został w gminach 
powiatu łódzkiego wschodniego. W gminie wiejskiej Nowosolna – 32,5%, w gminie wiejskiej Brójce – 
18,1% oraz w gminie wiejskiej Andrespol – 16,8%. Gmina miejsko-wiejska Koluszki również 
odnotowała wzrost, ale nie tak znaczący – tylko 3,3%. W powiecie opoczyńskim niemalże w każdej 
gminie nastąpił spadek liczby ludności na przestrzeni badanych lat. Tylko w gminie wiejskiej Sławno 
wzrost był bardzo niewielki i wyniósł 0,5%. Największy spadek w tym powiecie wystąpił w gminie 
wiejskiej Żarnów i był równy 4,2%. W Piotrkowie Trybunalskim liczba ludności wzrosła o 1,2 % w roku 
2013 względem roku bazowego. W powiecie tomaszowskim dość duży wzrost miał miejsce w gminie 
wiejskiej Tomaszów Mazowiecki i był równy 12,3% w roku 2013. Liczba ludności w tej gminie 
wzrastała systematycznie z roku na rok. Największy spadek w tym powiecie dotyczył mieszkańców 
gminy wiejskiej Będków (7,5% w 2013 roku). Spośród gmin powiatu brzezińskiego tylko w gminie 
wiejskiej Jeżów wystąpił spadek liczby ludności o 5,2% względem roku 2003. W trzech pozostałych 
gminach: Brzeziny (gm. miejska), Brzeziny (gm. wiejska) oraz Rogów (gm. wiejska) wzrost był równy 
odpowiednio 1,0%, 7,4% oraz 2,0%.  
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Tabela 9. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gminy w korytarzu IV.  

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 
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 

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 

Białaczów gm. wiejska 

powiat opoczyński 

6 062 6 043 5 989 5 973 5 952 5 948 5 929 6 044 6 038 5 944 5 936 
Paradyż gm. wiejska 4 489 4 476 4 449 4 453 4 434 4 459 4 454 4 466 4 458 4 453 4 432 

Mniszków gm. wiejska 4 833 4 820 4 811 4 779 4 754 4 750 4 717 4 762 4 718 4 728 4 705 
Drzewica gm. miejsko-wiejska 11 247 11 157 11 075 11 087 11 076 11 037 11 020 10 975 10 919 10 845 10 815 
Opoczno gm. miejsko-wiejska 35 407 35 383 35 445 35 368 35 461 35 531 35 497 35 539 35 435 35 314 35 199 

Sławno gm. wiejska 7 499 7 454 7 441 7 396 7 342 7 357 7 349 7 544 7 546 7 531 7 538 
Poświętne gm. wiejska 3 448 3 412 3 346 3 307 3 273 3 265 3 279 3 324 3 311 3 316 3 313 

Żarnów gm. wiejska 6 388 6 322 6 294 6 231 6 181 6 165 6 117 6 156 6 097 6 103 6 119 
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 

Żelechlinek gm. wiejska 

powiat tomaszowski 

3 552 3 509 3 483 3 468 3 448 3 448 3 445 3 411 3 392 3 367 3 365 
Budziszewice gm. wiejska 2 246 2 236 2 221 2 200 2 166 2 173 2 154 2 260 2 254 2 256 2 253 

Tomaszów Mazowiecki gm. miejska 67 372 67 159 66 859 66 606 66 232 65 935 65 586 66 173 65 834 65 454 64 893 
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 
Rokiciny gm. wiejska 5 945 5 913 5 891 5 929 5 952 5 966 5 994 6 121 6 134 6 193 6 186 
Inowłódz gm. wiejska 3 865 3 870 3 886 3 873 3 837 3 845 3 868 3 929 3 924 3 921 3 900 

Czerniewice gm. wiejska 5 159 5 144 5 126 5 114 5 094 5 121 5 109 5 204 5 191 5 179 5 172 
Lubochnia gm. wiejska 7 591 7 566 7 604 7 579 7 627 7 599 7 614 7 630 7 451 7 260 7 190 

Tomaszów Mazowiecki gm. wiejska 9 592 9 663 9 782 9 916 10 045 10 174 10 248 10 485 10 562 10 651 10 772 
Rzeczyca gm. wiejska 5 068 5 041 4 984 4 957 4 909 4 902 4 865 4 876 4 848 4 811 4 761 

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 IV – powiat brzeziński.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 13. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu IV – powiat łódzki wschodni.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 14. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu IV – powiat opoczyński.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

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

Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Brzeziny gm. miejska 

powiat brzeziński 

581 583 583 
Brzeziny gm. wiejska 52 52 52 
Rogów gm. wiejska 72 72 72 
Jeżów gm. wiejska 55 54 54 

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 

Białaczów gm. wiejska 

powiat opoczyński 

53 52 52 
Paradyż gm. wiejska 55 55 54 

Mniszków gm. wiejska 38 38 38 
Drzewica gm. miejsko-wiejska 92 92 92 
Opoczno gm. miejsko-wiejska 186 185 185 

Sławno gm. wiejska 58 58 58 
Poświętne gm. wiejska 24 24 24 

Żarnów gm. wiejska 43 43 43 
Wolbórz gm. miejsko-wiejska powiat piotrkowski 51 51 51 
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Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Żelechlinek gm. wiejska 

powiat tomaszowski 

37 36 36 
Budziszewice gm. wiejska 75 75 75 

Tomaszów Mazowiecki gm. miejska 1594 1585 1571 
Będków gm. wiejska 59 58 58 
Rokiciny gm. wiejska 68 68 68 
Inowłódz gm. wiejska 40 40 40 

Czerniewice gm. wiejska 41 40 40 
Lubochnia gm. wiejska 57 55 55 

Tomaszów Mazowiecki gm. wiejska 71 71 72 
Rzeczyca gm. wiejska 45 44 44 

Ujazd gm. wiejska 82 82 82 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

Spośród wszystkich analizowanych gmin w korytarzu IV największa gęstość zaludnienia występuje 
w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki (1571 osób/km2 w 2013 roku). Duża gęstość zaludnienia 
występuje również w gminach: miejskiej Brzeziny oraz wiejskiej Andrespol – odpowiednio 583 
osób/km2 oraz 565 osób/km2 w 2013 roku. Ponad 100 osób/km2 występuje jeszcze w gminie miejsko-
wiejskiej Koluszki –- jest to 150 osób/km2. W pozostałych analizowanych gminach leżących w tym 
korytarzu gęstość zaludnienia jest mniejsza niż 100 osób/km2.  

Najmniejsza gęstość zaludnienia została odnotowana w 2013 roku w gminie wiejskiej Poświętne 
w powiecie opoczyńskim – 24 osoby/km2 w 2013 roku. W gminie wiejskiej Żelechlinek (powiat 
tomaszowski) oraz w gminie wiejskiej Mniszków (powiat opoczyński) gęstość zaludnienia w roku 2013 
była równa odpowiednio – 36 osób/km2 oraz 38 osób/km2. 
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Ilustracja 17. 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 IV 
przedstawione są liczbowo w postaci tabeli poniżej oraz graficznie w postaci zmian procentowych na 
wykresach poniżej. 

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

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 
Rogów gm. wiejska 4 654 4 459 4 015 
Jeżów gm. wiejska 3 401 3 270 2 961 

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 opoczyński 

Białaczów gm. wiejska 5 751 5 584 5 147 
Paradyż gm. wiejska 4 301 4 193 3 897 

Mniszków gm. wiejska 4 553 4 408 4 040 
Drzewica gm. miejsko-wiejska 10 441 10 045 9 093 
Opoczno gm. miejsko-wiejska 34 208 33 463 31 316 

Sławno gm. wiejska 7 342 7 222 6 834 
Poświętne gm. wiejska 3 198 3 075 2 782 

Żarnów gm. wiejska 5 903 5 668 5 111 
powiat piotrkowski Wolbórz gm. miejsko-wiejska 7 745 7 707 7 489 

powiat tomaszowski 

Żelechlinek gm. wiejska 3 295 3 170 2 878 
Budziszewice gm. wiejska 2 231 2 209 2 124 

Tomaszów Mazowiecki gm. miejska 63 747 61 852 57 098 
Będków gm. wiejska 3 254 3 093 2 742 
Rokiciny gm. wiejska 6 171 6 224 6 207 
Inowłódz gm. wiejska 3 867 3 840 3 714 

Czerniewice gm. wiejska 5 122 5 070 4 871 
Lubochnia gm. wiejska 7 039 6 773 6 148 

Tomaszów Mazowiecki gm. wiejska 10 912 11 432 12 304 
Rzeczyca gm. wiejska 4 654 4 459 4 015 

Ujazd gm. wiejska 7 871 7 844 7 637 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Liczba ludności w roku 2030 najbardziej wzrośnie w gminach powiatu łódzkiego wschodniego. 
W gminie wiejskiej Nowosolna wzrost ten będzie na poziomie 41,3%, w gminie wiejskiej Brójce – 
16,1% a w gminie wiejskiej Andrespol – 14,0%. Wzrost liczby mieszkańców wystąpi także w gminie 
wiejskiej Brzeziny (powiat brzeziński) – 5,4% oraz w gminach powiatu tomaszowskiego – wiejskiej 
Rokiciny (0,3%) oraz wiejskiej Tomaszów Mazowiecki (14,2%). 
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W pozostałych gminach należących do tego korytarza będzie miał miejsce spadek liczby ludności – 
największy w gminie wiejskiej Będków w powiecie tomaszowskim – według prognoz liczba 
mieszkańców zmaleje do 2030 o 17,9%. Spadek powyżej 15% wystąpi w gminach: wiejskiej Rogów 
(15,7%), miejsko-wiejskiej Drzewica (15,9%), wiejskiej Poświętne (16,0%), wiejskiej Żarnów (16,5%) 
oraz wiejskiej Rzeczyca (15,7%). 

Ilustracja 18 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie brzezińskim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ilustracja 19 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 20 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie opoczyńskim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 22 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 tereny mniej zurbanizowane. W związku z tym realizacja projektu integracji transportu 
kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu przyczyni się do wszystkich celów 
strategicznych. 
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6.1.1 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki na lata 2004-2010  

Kontekst  

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki jest kompleksowym dokumentem określającym strategię 
społeczno-gospodarczą Gminy Koluszki na lata 2004-2006, a także wskazuje planowane działania 
w latach 2007-2010. 

Ocena spójności Projektu z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Koluszki na lata 2004-2010 

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego zasadniczym zagadnieniem, które będzie w przyszłości 
oddziaływało na rozwój lokalny będzie rozwój sieci drogowej, jej modernizacja i przystosowanie do 
wzrastającego natężenia ruchu drogowego. Wraz ze zwiększającą się ilością pojazdów, gospodarka 
gminy i jej zasobność oraz potencjał będzie oceniany przez stan dróg i jej gęstość. Stan sieci 
drogowej oraz infrastruktury kolejowej będzie znaczącym wyznacznikiem dla inwestorów, którzy 
w tym rejonie zechcą w przyszłości lokować swoje inwestycje jak również dla mieszkańców z punktu 
widzenia poziomu życia. Jak wynika ze Strategii, stan infrastruktury transportowej jest 
niezadowalający i wymaga modernizacji. Na tej podstawie stwierdza się zgodność Projektu ze 
Strategią. 

6.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Koluszki 

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

6.1.2.1 Przystanek osobowy i posterunek odgałęźny Żakowice Południowe 

Przystanek Żakowice Południowe zlokalizowany jest w centralnej części gminy Koluszki. Od północnej 
i południowej strony przystanek bezpośrednio graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, letniskowej i usług. Poza tymi obszarami przystanek otaczają lasy państwowe, 
chronione. 

Dla terenów graniczących z przystankiem nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Ilustracja 23 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Rogów z uwzględnieniem przystanku osobowego Żakowice 
Południowe. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. 

6.1.2.2 Stacja kolejowa Słotwiny 

Stacja Słotwiny położona jest w południowo-wschodniej części gminy Koluszki. Od wysokości 
przystanku równolegle do linii kolejowej biegnie droga oznaczona w Studium, jako istniejąca droga 
wojewódzka adaptowana dla ruchu lokalnego. Na południe i zachód od stacji kolejowej są tereny 
lasów państwowych (chronione). Od północno-wschodniej strony są tereny zabudowy produkcyjnej. 
Należy dodać również, że w niewielkiej odległości od stacji w Studium zaplanowany jest strategiczny 
węzeł komunikacyjny. 

Dla terenów graniczących z przystankiem nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Ilustracja 24 SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Rogów z uwzględnieniem stacji kolejowej Słotwiny. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. 

6.1.2.3 Stacja kolejowa Mikołajów 

Stacja położona jest w południowo-zachodniej części gminy, zlokalizowana jest najprawdopodobniej 
wśród lasów państwowych. W większej odległości na wschodzie znajdują się tereny rolnicze 
wskazane do zalesienia (gleby V, VI kl. Bonitacyjnej). Po zachodniej stronie w większej odległości leży 
obszar bezpośredniego zagrożenia powodziowego. 

 

Ilustracja 25 SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Rogów z uwzględnieniem stacji kolejowej Mikołajów. 

Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Koluszki. 
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6.2 „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. W analizie SWOT, jako mocną stronę wskazana 
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.  

6.2.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd  

Kontekst 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd została przyjęta w lutym 2000 roku.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd 

Analiza Strategii wykazała, że dokument ten nie zawiera bezpośredniego odniesienia do Inwestycji 
(Integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu). W tym momencie 
należy pamiętać również, że Strategia ta mimo swej aktualności, pochodzi z 2000 roku. W związku 
z tym, że upłynęło już kilka lat od jej uchwalenia zakłada się, że Projekt jest zgodny z założeniami 
w niej zawartymi. 

6.2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ujazd 

Dokumentem planistycznym określającym ogólną politykę przestrzenną i lokalne zasady 
zagospodarowania jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Ujazd, przyjęty uchwałą nr XXVI/188/12 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 października 2012 r.  

Na terenie gminy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w obrębach geodezyjnych PGR Niewiadów-Mącznik, Zaosie i Ujazd, Gmina Ujazd. Miejscowy plan 
został przyjęty uchwałą nr XVI/155/08 Rady Gminy Ujazd z dnia 19 lutego 2008 r.  
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6.2.2.1 Przystanek osobowy Wykno 

Przystanek zlokalizowany jest w północnej części gminy Ujazd, niedaleko granicy administracyjnej 
gminy z gminą Koluszki. Przystanek położony jest wśród terenów leśnych.  

Dla terenów bezpośrednio graniczących z terenami kolejowymi nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ilustracja 26 SUiKZP gminy wiejskiej Ujazd z uwzględnieniem przystanku osobowego Wykno. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Ujazd. 

6.2.2.2 Przystanek osobowy Zaosie 

Przystanek zlokalizowany jest w północno-wschodniej części gminy, niedaleko granicy 
administracyjnej gminy Ujazd z gminą Lubochnia. Przystanek zlokalizowany jest na przecięciu linii 
kolejowej z drogą wojewódzką. Wzdłuż drogi i bezpośrednio z przystankiem graniczą tereny 
o przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na południe są również tereny rolnicze.  

Dla terenów bezpośrednio graniczących z terenami kolejowymi nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 27 SUiKZP gminy wiejskiej Ujazd z uwzględnieniem przystanku osobowego Zaosie. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Ujazd. 

6.2.2.3 Stacja kolejowa Skrzynki 

Stacja kolejowa położona jest w zachodniej części gminy, w Skrzynkach. Stacja znajduje się na 
przecięciu linii kolejowej z drogami. Wzdłuż nich zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, od północnej strony jest niewielkie fragment o przeznaczeniu produkcyjnym. 
Pozostałe tereny są terenami rolniczymi. 

Dla terenów bezpośrednio graniczących z terenami kolejowymi nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 28 SUiKZP gminy wiejskiej Ujazd z uwzględnieniem stacji kolejowej Skrzynki. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Ujazd. 

6.2.3 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki 2008 

– 2022  

Kontekst 

Strategia Rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki została przyjęta na przestrzeni wiosna-jesień 2007 
w Tomaszowie Mazowieckim. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Tomaszów 
Mazowiecki 

W Strategii nie zostały zawarte cele dotyczące rozwoju transportu zbiorowego i integracji transportu 
kolejowego z innymi środkami transportu, aczkolwiek Projekt ten przyczyni się do realizacji innych 
celów zawartych w Strategii.  

6.2.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tomaszów Mazowiecki 

Dokumentem przedstawiającym kierunki zagospodarowania przestrzennego w mieście jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszów Mazowiecki, 
przyjęte uchwałą nr LI/445/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2009 r.  
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6.2.4.1 Stacja kolejowa Tomaszów Mazowiecki 

Stacja kolejowa położona jest w północnej części miasta, w znacznej odległości od centrum. Od 
wschodniej strony bezpośrednio z terenami kolejowymi graniczą tereny zabudowy techniczno-
produkcyjnej, na obszarze, których wyznaczone są tereny potencjalnego zagrożenia powodzią. Od 
zachodniej strony leżą tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.  

Miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze stacji 
kolejowej. 

 

Ilustracja 29 SUiKZP gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki z uwzględnieniem stacji kolejowej Tomaszów Mazowiecki. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki. 

6.2.4.2 Przystanek osobowy Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi 

Przystanek zlokalizowany w dzielnicy Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim, w pobliżu ulicy 
Kolejowej. Od północnej strony przystanku leżą tereny oznaczone w Studium, jako tereny 
użytkowane rolniczo – o specjalnych warunkach zabudowy. Od południowej strony również są tereny 
rolnicze, ale występują też tereny zabudowy mieszkaniowej i usług. Dodatkowo od północnej strony 
wzdłuż linii kolejowej znajduje się granica Obszaru Chronionego Krajobrazu „Spalsko-Sulejowskiego”.  

Miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze stacji 
kolejowej. 
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Ilustracja 30 SUiKZP gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki z uwzględnieniem przystanku kolejowego Tomaszów 
Mazowiecki Białobrzegi. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki. 

6.2.5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tomaszów Mazowiecki 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki, z 2002 r.  

6.2.5.1 Stacja kolejowa Jeleń 

Stacja zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od granicy administracyjnej gminy z miastem 
Tomaszów Mazowiecki. Stacja znajduje się wśród lasów. W niewielkiej odległości w kierunku miasta 
Tomaszów Mazowiecki znajdują się również tereny przeznaczone w Studium, jako tereny 
zainwestowane i rozwojowe zgodnie z obowiązującym planem gminy. Dodatkowo przy stacji 
przebiega granica obszaru chronionego krajobrazu.  

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze stacji 
kolejowej. 
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Ilustracja 31 SUiKZP gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki z uwzględnieniem stacji kolejowej Jeleń. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki. 

6.2.6 Strategia Rozwoju Gminy Inowłódz na lata 2015-2020 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Gminy została opracowana w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju 
obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Inowłódz 

W Strategii, jako szanse podczas przeprowadzania analizy SWOT wskazano m. in. uzyskanie środków 
finansowych z funduszy UE na dofinansowanie inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury 
transportowej czy też inteligentne systemy transportowe – integracja i koordynacja różnych form 
transportu publicznego czy również współpraca międzygminna w zakresie tworzenia spójnej, 
kompleksowej infrastruktury transportowej. Głównym celem gminy jest dążenie do stworzenia 
dobrych warunków do życia, rozwoju i pracy swoich mieszkańców, a integracja transportu 
pasażerskiego kolejowego z innymi środkami transportu w dużej mierze przyczyni się do jego 
realizacji. Ponadto gmina swoje szanse rozwoju gospodarczego upatruje w turystyce. Kompatybilny 
i spójny system transportu publicznego będzie dodatkowym atutem, który może przyciągnąć 
znaczne ilości odwiedzających. Po przeanalizowaniu Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz stwierdza się, 
że Projekt wpisuje się bezpośrednio w założenia zawarte w tym dokumencie.  

6.2.7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Inowłódz 

Dokumentem planistycznym zawierającym uwarunkowania, kierunki i politykę przestrzenną gminy 
jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjęte uchwałą 
na XVI/87/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 grudnia 2011 r.  
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6.2.7.1 Przystanek osobowy Brzustów 

Przystanek kolejowy położony w południowo-zachodniej części gminy Inowłódz, we wsi Brzustów. 
Linia kolejowa, na której leży przystanek biegnie w południowo-zachodniej części, w niedalekiej 
odległości granicy administracyjnej gminy Inowłódz z gminą Tomaszów Mazowiecki. Od wschodniej 
strony przystanku kolejowego są tereny oznaczone w Studium, jako tereny rolne, dodatkowo są to 
również tereny wyłączone spod nowej zabudowy ze względu na złoża kopalin (wapienie margliste, 
perspektywiczne). Od zachodniej strony niewielki fragment, jaki został do granicy administracyjnej, 
stanowią tereny oznaczone w Studium, jako tereny aktywności gospodarczej oraz tereny 
wielofunkcyjne o dominującym udziale zabudowy mieszkaniowej, dalej wzdłuż linii kolejowej 
w kierunku Radomia są tereny rolnicze.  

Od zachodu przystanek graniczy z gminą Tomaszów Mazowiecki. Tereny te w Studium oznaczone są, 
jako tereny leśne.  

 

Ilustracja 32 SUiKZP gminy wiejskiej Inowłódz z uwzględnieniem przystanku kolejowego Brzustów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Inowłódz. 
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Ilustracja 33 SUiKZP gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki z uwzględnieniem przystanku kolejowego Brzustów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Inowłódz. 

6.3 Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 – 2020 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 – 2020 została przyjęta przez Radę Powiatu 
29 maja 2014. Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 – 2020 jest kluczowym 
dokumentem strategicznym, 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 Opoczyńskiego. 

W Strategii podkreślono istotność linii kolejowej nr 4 – Centralnej Magistrali Kolejowej na relacji 
Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie oraz linie o znaczeniu ponadregionalnym nr 25 Tomaszów 
Mazowiecki – Skarżysko Kamienna i nr 22 Tomaszów Mazowiecki – Radom. W Strategii zaznaczono, 
że w przeciągu najbliższych lat Powiat jest również zainteresowany działaniami nakierowanymi na 
usprawnienie połączeń kolejowych z Łodzią (na linii nr 25). Dodatkowo w Strategii uwzględniono 
wykorzystanie zasobów posiadanych przez poszczególne gminy w kwestii rozwoju transportu 
publicznego. Wskazuje się na niedostateczną ilość połączeń komunikacyjnych, które utrudniają 
mieszkańcom Powiatu przemieszczanie się pomiędzy gminami wchodzącymi w skład Powiatu m. in. 
w celu podejmowania pracy czy turystom w celu zwiedzania regionu opoczyńskiego. Dlatego 
tworzenie zintegrowanej siatki połączeń między poszczególnymi miejscowościami Powiatu jest 
kluczowym działaniem dla władz w kolejnym okresie programowania, w celu zapewnienia spójnego 
rozwoju całego obszaru Powiatu. W ramach proponowanych działań znalazło się m. in. tworzenie 
zintegrowanej siatki połączeń między poszczególnymi miejscowościami Powiatu (zapewnienie 
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dostępu komunikacyjnego do miejsc pracy zwłaszcza dla mieszkańców z mniejszych miejscowości 
Powiatu) czy rozwój siatki połączeń autobusowych/kolejowych wewnątrz i na zewnątrz Powiatu 
(w szczególności z dużymi ośrodkami miejskimi) i inne. W związku z powyższym Projekt 
bezpośrednio wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego.  

6.3.1 Strategia Rozwoju Gminy Sławno na lata 2014 – 2020 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Gminy Sławno na lata 2014 – 2020 jest kluczowym dokumentem, który poprzez 
swoją zawartość, a także sposób dochodzenia do zawartych w nim rozwiązań systematyzuje wiedzę 
o Gminie, wyznacza długofalowe kierunki jej rozwoju oraz wskazuje działania, których realizacja 
przyczyni się do rozwoju obszaru. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Sławno 

W Strategii Rozwoju bardzo duży nacisk położono m.in. na rozwój infrastruktury związanej 
z budownictwem mieszkaniowym oraz rozwój infrastruktury oraz usług społecznych, opiekuńczych 
i zdrowotnych. Integracja transportu kolejowego pasażerskiego przyczyni się do poprawy 
dostępności gminy oraz ułatwienia i poprawy komfortu podróżujących mieszkańców. W parze 
z rozwojem budownictwa mieszkaniowego powinien iść rozwój infrastruktury komunikacyjnej, 
zatem realizacja Projektu jest jak najbardziej zasadna.  

6.3.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sławno 

Podstawowym dokumentem planistycznym zawierającym politykę przestrzenną gminy jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno, przyjęte uchwałą 
nr LI/365/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2014 r.  

Ponadto w gminie duży obszar powierzchni regulowany miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.  

6.3.2.1 Stacja kolejowa Bratków 

Stacja zlokalizowana jest w północnej części gminy, w bardzo bliskiej odległości granicy 
administracyjnej gminy z gminą wiejską Tomaszów Mazowiecki. Od zachodniej strony stacja kolejowa 
graniczy z terenami oznaczonymi w Studium, jako tereny lasów. Dodatkowo zaznaczone są użytki 
ekologiczne. Od wschodniej strony linia kolejowa biegnie tuż przy granicy administracyjnej gminy.  

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze stacji 
kolejowej. 

Od wschodniej strony przystanku tereny znajdujące się w granicach administracyjnych gminy 
Tomaszów Mazowiecki przeznaczone w Studium, jako tereny leśne. 
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Ilustracja 34 SUiKZP gminy wiejskiej Sławno z uwzględnieniem stacji kolejowej Bratków. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Sławno. 

 
Ilustracja 35 SUiKZP gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki z uwzględnieniem stacji kolejowej Bratków. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki. 
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6.3.2.2 Przystanek osobowy Szadkowice 

Przystanek kolejowy Szadkowice zlokalizowany jest w północno-wschodniej części gminy, we wsi 
Szadkowice. Po obu stronach przystanku znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako tereny 
mieszkaniowe.  

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze stacji 
kolejowej. 

 

Ilustracja 36 SUiKZP gminy wiejskiej Sławno z uwzględnieniem przystanku osobowego Szadkowice. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Sławno. 

6.3.2.3 Przystanek osobowy Słomianka 

Przystanek Słomianka znajduje się we wschodniej części gminy, w bliskiej odległości od granicy 
administracyjnej gminy z gminą Opoczno. Przystanek położony jest wśród terenów, oznaczonych 
w Studium, jako tereny rolne. Na wysokości peronu linia kolejowa przecinana jest przez drogę 
powiatową.  

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze stacji 
kolejowej. 
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Ilustracja 37 SUiKZP gminy wiejskiej Sławno z uwzględnieniem przystanku osobowego Słomianka. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Sławno. 

6.3.3 Strategia Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2004-2014 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2014 -2020 została przyjęta Uchwałą Nr XXII Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 30 grudnia 2004 r. Strategia powstała na skutek dynamicznych zmian 
zachodzących w ostatnich latach w sferze gospodarczej i społecznej zarówno całego kraju jak i gminy 
Opoczno. Dokument jest aktualizacją strategii rozwoju gminu uchwalonej 3 lutego 1998 r. Określone 
w dokumencie cele i zadania mają charakter strategiczny dla gminy. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2004-2014 

W Strategii stwierdzono regresje w sektorze usług transportowych pasażerskich (dane z lat 1998 r. – 
2003 r.) co wytłumaczone jest zwiększającą się liczba samochodów przypadającą na mieszkańca. 
Zwrócono uwagę na korzystanie kształtujący się układ komunikacyjny gminy Opoczno. Powołano się 
również na plan wojewódzki, w którym postuluje się budowę drugiego toru na odcinku kolejowym 
Tomaszów Mazowiecki – Opoczno wraz z realizacją nowego włączenia CMK w rejonie Opoczna. 
W strategicznych zadaniach wymieniono m. in. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, 
budowę i modernizację infrastruktury technicznej czy poprawę układu komunikacyjnego miasta. 
Opracowywane Studium Integracji wpisuje się w dokument strategiczny gminy Opoczno. 
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6.3.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Opoczno 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęte uchwałą nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia 26 sierpnia 2011 r.  

Na obszarze gminy zlokalizowane są trzy linie kolejowe: 

 Nr 22 (przystanek osobowy Antoniów); 
 Nr 25 (stacja kolejowa Opoczno i przystanek osobowy Sitowa); 
 Nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa (stacja Opoczno Południe); 

Dodatkowo gmina posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, którą są 
uszczegółowieniem polityki przestrzennej. 

6.3.4.1 Przystanek osobowy Antoniów 

Przystanek zlokalizowany jest w północnej części gminy, we wsi Antoniów. Od północnej strony 
przystanku osobowego znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako tereny lasów. Dodatkowo 
wzdłuż linii kolejowej znajduje się granica Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Od południowej strony są obszary zabudowy rekreacji indywidualnej lub zagospodarowania 
związanego z wypoczynkiem i sportem oraz tereny leśne. Na wysokości przystanku linia kolejowa jest 
przecinana przez drogę publiczną w określoną numeracją, wzdłuż drogi są obszary istniejącej 
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz usługowej.  

Przy terenach bezpośrednio graniczących z przystankiem kolejowym nie ma obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ilustracja 38 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Opoczno z uwzględnieniem przystanku osobowego Antoniów. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. 
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6.3.4.2 Stacja kolejowa Opoczno 

Stacja kolejowa położona jest w granicach administracyjnych miasta Opoczno, w centralnej strefie 
miasta. Na północ od stacji są tereny oznaczone w Studium, jako tereny zabudowy usługowo-
produkcyjnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od południowej strony stacji leżą 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Przy terenach bezpośrednio graniczących z przystankiem kolejowym nie ma obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ilustracja 39 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Opoczno z uwzględnieniem stacji kolejowej Opoczno. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. 

6.3.4.3 Przystanek osobowy Sitowa 

Przystanek zlokalizowany jest w południowej części gminy, we wsi Sitowa. Na wysokości peronu, linię 
kolejową przecina droga, wzdłuż której są tereny oznaczone w Studium, jako obszary istniejącej 
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz usługowej. Od wschodniej strony przystanku są tereny 
lasów oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Od zachodniej strony przystanku znajdują się 
tereny niekorzystne dla budownictwa, w tym podmokłe i małej nośności oraz tereny lasów. 
Dodatkowo przechodzi tu również granica Białaczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Przy terenach bezpośrednio graniczących z przystankiem kolejowym nie ma obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 40 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Opoczno z uwzględnieniem przystanku kolejowego Sitowa. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. 

6.3.4.4 Stacja kolejowa Opoczno Południe 

Stacja znajduje się przy linii kolejowej nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (Centralna Magistrala 
Kolejowa). Stacja zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części gminy, poza administracyjnymi 
granicami miasta Opoczno. Od zachodniej strony stacji są tereny oznaczone w Studium, jako tereny 
niekorzystne dla budownictwa, w tym podmokłe i małej nośności oraz tereny lasów. Dodatkowo, po 
tej stronie zaznaczony jest również orientacyjny przebieg projektowanej linii kolejowej. Od 
wschodniej strony znajdują się również tereny niekorzystane dla budownictwa, w tym podmokłe 
i małej nośności oraz tereny lasów. Po tej stronie przebiega również granica Białaczowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. 

Przy terenach bezpośrednio graniczących z przystankiem kolejowym nie ma obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 41 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Opoczno z uwzględnieniem stacji kolejowej Opoczno Południe. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. 

6.3.5 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2008-2016 

Kontekst 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2008-2016 został przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Białaczów Nr XXVII z dnia 27 marca 2013 roku. Zgodnie z opisem znajdującym się w dokumencie ma 
on przyczynić się do rozwoju gminy w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym 
otoczeniu oraz umożliwić racjonalne gospodarowanie zasobami i potencjałem gminy. 

Ocena spójności Projektu z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2008-2016 

W Planie Rozwoju Lokalnego zaznaczono, że głównym powiązaniem komunikacyjnym gminy 
z dalszymi i bliższymi terenami jest linia kolejowa Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Skarżysko 
Kamienna oraz układ drogowy. Wspomniano również, że przez teren gminy przebiega Centralna 
Magistrala Kolejowa (CMK). Linia ta jednak nie posiada żadnej stacji/przystanku kolejowego na 
obszarze gminy Białaczów. Jak jedno z zadań wymieniono w dokumencie rozwój systemu 
komunikacji i infrastruktury drogowej. Opracowanie Studium Integracji wpisuje się w zadania 
zawarte w dokumencie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białaczów na lata 2008-2016. 
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6.3.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Białaczów 

Podstawowym dokumentem planistycznym zawierającym kierunki zagospodarowania i politykę 
przestrzenną gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, przyjęte uchwałą nr 33/204/2002 r. Rady Gminy Białaczów z dnia 10 października 2002 r.  

Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje całą jej 
powierzchnię. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty uchwałą XXXVI/204/2002 
r.  

6.3.6.1 Przystanek osobowy Petrykozy 

Przystanek zlokalizowany jest we wschodniej części Gminy, w miejscowości Petrykozy. Po obu 
stronach przystanku znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i siedliskowej. W większej odległości są również tereny rolne. Przed peronem linię 
kolejową przecina droga.  

Analiza przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wykazała, że 
tereny mają identyczne przeznaczenie jak w Studium, w związku z czym stwierdza się ich zgodność. 

 

Ilustracja 42 SUiKZP gminy wiejskiej Białaczów z uwzględnieniem przystanku osobowego Petrykozy. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Sławno. 
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6.3.7 Strategia Rozwoju Gminy Poświętne 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Gminy Poświętne została przyjęta w 2001 r. w Tomaszowie Mazowieckim.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Poświętne 

W Strategii określono, jako cele operacyjne rozwój sieci komunikacyjnej, modernizację, remonty 
i budowę dróg i mostów. Ponadto po przeanalizowaniu Strategii stwierdza się, że Projekt wpisuje się 
w jej założenia. Należy jednak pamiętać, że dokument ten jest z 2001 r. i cele strategiczne 
i operacyjne mogą być nieaktualne. 

6.3.8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Poświętne 

Podstawowym dokumentem planistycznym zawierającym politykę przestrzenną gminy jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne, przyjęte, jako 
załącznik do uchwały nr XXVIII/189/2002 Rady Gminy Poświętne z dnia 26.04.2002 r.  

Gmina nie posiada Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

6.3.8.1 Stacja kolejowa Dęba Opoczyńska 

Stacja kolejowa położona jest w południowej części gminy, w Dębie. Stacja zlokalizowana jest wśród 
terenów zieleni. W bezpośredniej granicy od północnej i południowej strony znajdują się tereny 
oznaczone w Studium, jako gleby chronione. Od południowej strony przy stacji przebiega również 
granica OCHK Piliczańsko-Radomszczańskiego. Od północy zaś granica otuliny Spalskiego Parku 
Krajobrazowego. 
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Ilustracja 43. SUiKZP gminy wiejskiej Poświętne z uwzględnieniem stacji kolejowej Dęba Opoczyńska. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Poświętne. 

6.3.9 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Drzewica na lata 2015-2022 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Drzewica na lata 2015-2022 jest załącznikiem do Uchwały 
nr IV/21/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 30 grudnia 2014 r. Strategia stanowi koncepcję 
rozwoju, wytycza cele rozwoju oraz kierunki działania. Jest ona instrumentem stymulowania 
procesów społeczno- gospodarczych zachodzących na terenie Gminy i Miasta. 
 
Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Drzewica na lata 2015-2022 

W zadaniach zmierzających do poprawy sytuacji na danym obszarze wymieniony został rozwój 
systemu komunikacji i infrastruktury. Wskazane w strategii cele nie są sprzeczne z realizowanym 
projektem. Gmina Drzewica zamierza dążyć w swych działaniach do poprawy transportu publicznego 
na jej terenie. 

6.3.10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

i miasta Drzewica 

Dokumentem zawierającym rozwój i politykę przestrzenną gminy jest Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica, przyjęte uchwałą 
nr XXXIX/277/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r.  
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Ponadto na terenie gminy i miasta Drzewica obowiązuje 5 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Plany te obejmują następujące tereny: tereny wokół Zalewu (MPZP i jego późniejsza 
zmiana), rejony ulicy Kolejowej, tereny w miejscowościach Werówka, Stryżów i Radzice Duże, 
Krzczonów i Świerczyna. 

6.3.10.1 Stacja techniczna Radzice 

Stacja zlokalizowana jest w centralnej części gminy, we wsi Radzice Małe. Stacja położona jest wśród 
terenów przeznaczonych w Studium do zalesienia. Jedynie niewielki fragment od północnej części 
stacji jest terenem rolnym z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych oraz teren 
elektrowni fotowoltanicznej. Na wysokości peronów linię kolejową przecina szlak partyzancki 
im. mjr. H. Hubala.  

 

Ilustracja 44 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Drzewica z uwzględnieniem stacji Radzice. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Drzewica. 

6.3.10.2 Stacja kolejowa Drzewica 

Stacja kolejowa zlokalizowana jest na południowej granicy administracyjnej gminy i miasta Drzewica, 
jeszcze w części miejskiej. Od północnej strony stacji są tereny oznaczone w Studium, jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny rolne z wysokim udziałem trwałych użytków 
zielonych. Od południowej strony stacji są tereny przeznaczone do zalesień, tereny rolne z wysokim 
udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych oraz tereny zabudowy zagrodowej.  

Jednym z obszarów, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest 
rejon ulicy Kolejowej, przy której znajduje się stacja kolejowa Drzewica. Plan przyjęty uchwałą nr 
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XXXVIII/233/2010 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28.04.2010 r. Plan ten obejmuje bardzo 
mały obszar niegraniczący bezpośrednio z terenami kolejowymi. 

 

Ilustracja 45 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Drzewica z uwzględnieniem stacji kolejowej Radzice. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Drzewica. 

6.4 Podsumowanie 

Jedyną gminą miejską w obszarze korytarza III jest Tomaszów Mazowiecki. Tereny w okolicach stacji 
kolejowej są w szczególności terenami budownictwa mieszkaniowego oraz koncentracji miejsc pracy. 
W Studium tereny te oznaczone są, jako tereny produkcyjne oraz usługowo-mieszkaniowe i takie też 
przeznaczenie terenów sprzyja zwiększeniu liczby potencjalnych pasażerów kolei.  

Kolejną stacją z terenami o potencjale mieszkaniowym i koncentracji miejsc pracy jest Opoczno. 
Tereny dookoła stacji są przeznaczone w Studium, jako obszary mieszkaniowo-usługowo-
produkcyjne. Położenie stacji w centralnej strefie miasta i takie przeznaczenie terenów może 
wpływać na potencjalną liczbę osób korzystających z transportu kolejowego.  

Pozostałe tereny dookoła stacji kolejowych charakteryzują się mniejszym potencjałem zabudowy 
mieszkaniowej oraz koncentracji miejsc pracy.  

 


