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1 Zakres geograficzny 

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 14. W analizowanym 
obszarze znalazło się 13 stacji/przystanków osobowych położonych na obszarze 7 gmin. W tabeli 
zamieszczono wykaz wszystkich analizowanych przystanków/stacji wraz z gminami i powiatami, na 
terenie których są one zlokalizowane. 

1.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

Tabela 1. Przystanki wchodzące w zakres Opracowania. 

Stacja/przystanek kolejowy Linia kolejowa Gmina Powiat 
Skalmierz 

14 

Błaszki (gm. miejsko-wiejska) 

sieradzki 

Błaszki 
Sędzice Wróblew (gm. wiejska) 
Sieradz 

Sieradz (gm. miejska) Sieradz Warta 
Sieradz Męka 
Męcka Wola Sieradz (gm. wiejska) 

Zduńska Wola Zduńska Wola (gm. miejska) 
zduńskowolski 

- Zduńska Wola (gm. miejsko-wiejska) 
Borszewice 

Łask (gm. miejsko-wiejska) łaski Łask 
Kolumna 
Dobroń 

Dobroń (gm. wiejska) pabianicki 
Chechło 

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

Źródło: Opracowanie Wykonawcy.
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2 Określenie korytarzy i ofert przewozowych 

Oferta przewozowa w ramach opracowania analizowana była w korytarzach: 

 Pabianice-Sieradz, 
 Pabianice-Łask, 
 Łask-Zduńska Wola, 
 Zduńska Wola-Sieradz, 
 Sieradz-Błaszki. 

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 

Pabianice-Sieradz LK 14 
pociąg (ŁKA) 16 12 46 00:50:00 11.70 11.70 204.67 
pociąg (REG) 6 5.5 46 00:52:00 11.70 8.19 188.55 
pociąg (TLK) 3 3.5 46 00:45:00 17.10 17.10 260.00 
autobus 12 8.5 47 01:06:00 12.00 12.00 352.00 
samochód - - 53 00:35:00 31.40 31.40 1308.43 

Pabianice-Łask LK 14 
pociąg (ŁKA) 16 12 17 00:21:00 6.50 6.50 132.33 
pociąg (Regio) 6 6 17 00:20:00 6.50 4.55 127.08 

autobus/bus* 48 25.5 17 00:25:00 5.10 5.10 b.d. 

autobus (MZK Łask) 23 12.5 22 00:45:00 4.00 4.00 166.67 
samochód - - 23 00:19:00 13.67 13.67 569.64 

Łask-Zduńska Wola LK 14 
pociąg (ŁKA) 16 12 12 00:13:00 5.30 5.30 112.67 

pociąg (REG) 6 6 12 00:13:00 5.30 3.71 110.35 

autobus 36 13 15 00:24:00 4.65 4.65 193.75 
samochód - - 14 00:18:00 9.91 9.91 355.71 

Zduńska Wola-Sieradz LK 14 
pociąg (ŁKA) 16 12 17 00:17:00 6.50 6.50 132.33 
pociąg (REG) 6 6 17 00:17:00 6.50 4.55 127.08 
pociąg (TLK) 4 4 17 00:12:00 13.00 13.00 117.00 
autobus 20 10 15 00:26:00 5.30 5.30 160.00 
samochód - - 15 00:21:00 9.13 9.13 380.59 

Sieradz - Błaszki LK 14 
pociąg (REG) 6 6 20 00:15:00 5.30 3.71 127.08 
autobus 21 5 28 00:42:00 7.40 7.40 214.00 
samochód - - 22 00:21:00 13.01 13.01 542.28 
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*kurs realizowany przez wielu przewoźników, cena biletu jednorazowego normalnego stanowi średnią cenę przejazdów 
z 1 dnia roboczego. Cena biletu miesięcznego i kwartalnego jest niemożliwa do wyliczenia.  

Źródło: Opracowanie Wykonawcy 

2.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Odcinek Pabianice-Sieradz 

Najdłuższym omawianym odcinkiem jest odcinek Pabianice-Sieradz, który jest obsługiwany przez 
3 przewoźników kolejowych: PKP Intercity (pociągi TLK), Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) i Przewozy 
Regionalne. W dni robocze oferują łącznie 25 połączeń w każdą ze stron. W dni świąteczne jest ich 
21. Większość z nich jest uruchamiana przez ŁKA. Czas i cena przejazdu 46-kilometrowej trasy jest 
zróżnicowany. Podstawowa taryfa Przewozów Regionalnych i ŁKA jest taka sama dla biletów 
jednorazowych – kosztują 11,70 zł. PR oferują jednak promocyjne bilety w cenie 8,19 zł. Czas 
przejazdu trwa 50-52 minuty. Cena 45-minutowego przejazdu pociągiem typu TLK, których 
podstawowym zadaniem są przewozy międzyregionalne, jest wyraźnie wyższa – 17 zł. W przypadku 
taryfy adekwatnej do przejazdów regularnych, najniższą cenę biletu miesięcznego oferują Przewozy 
Regionalne – 188,55 zł. Ok. 10% więcej (204,67 zł) kosztuje korzystanie na tym odcinku z ŁKA. Bilety 
miesięczne na pociągi TLK kosztują 260 zł i są wyraźnie droższe niż przewoźników regionalnych. Jest 
to jednak koszt wyższy o 30% a nie o 50% jak w przypadku biletów jednorazowych. 

Odcinek Pabianice-Łask 

Kolejnym analizowanym odcinkiem jest odcinek Pabianice-Łask. Pasażerowie na tej 17-kilometrowej 
trasie mają do wyboru 2 przewoźników: ŁKA (16 kursów w dni robocze, 12 w świąteczne) oraz 
Przewozy Regionalne (6 kursów dziennie przez cały tydzień). Koszt przejazdu jednorazowego, który 
trwa 20-21 minut wynosi 6,50 zł. PR oferują też bilety w promocyjnej cenie 4,55 zł. Ceny biletów 
okresowych są wyrównane – bilet miesięczny PR kosztuje 127,08 zł a jego odpowiednik w taryfie ŁKA 
132,33 zł. 

Odcinek Łask-Zduńska Wola 

Inną istotną trasą w rozpatrywanym korytarzu jest odcinek Łask-Zduńska Wola. Czas przejazdu trwa 
13 minut. Liczba pociągów jest identyczna jak dla relacji Pabianice-Łask. Z racji jego krótszej długości 
(12 km) można zaobserwować różnice w cenach biletów, których tendencje są podobne do odcinków 
wyżej opisanych. ŁKA i PR oferują przejazdy za 5,30 zł, oferta promocyjna PR – karta Regio, pozwala 
na pokonanie tego odcinka za 3,71 zł. Bilety miesięczne są bardzo zbliżone – 110,35 zł (PR) i 112,67 zł 
(ŁKA). 

Odcinek Zduńska Wola-Sieradz 

Odcinek Zduńska Wola-Sieradz charakteryzuje się taką samą ofertą przewoźników regionalnych jak 
2 powyższe. Dodatkowo do dyspozycji pasażerów pozostają 4 połączenia TLK dziennie przez cały 
tydzień. Trasa ma identyczną długość jak Pabianice-Łask (17 km), więc ceny biletów jednorazowych 
ŁKA i PR są identyczne jak w wyżej opisanym przypadku. Czas przejazdu to 15 minut. Opłata 
bezpośrednia za przejazd pociągiem TLK jest 2 razy wyższa – 13 zł, co przekłada się na 5 minut krótszy 
czas przejazdu. W przypadku regularnych przejazdów najkorzystniejsze cenowo jest przemieszczanie 
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się pociągami TLK, gdyż bilet miesięczny kosztuje 117 zł. Cena substytutów w taryfach PR i ŁKA 
wynoszą odpowiednio: 127,08 zł i 132,33 zł. 

Odcinek Sieradz-Błaszki 

Na trasie Sieradz-Błaszki ofertę kolejową przedstawia tylko jeden przewoźnik – Przewozy Regionalne. 
Składa się ona z 6 par połączeń dziennie przez cały tydzień. Cena 15-minutowego przejazdu 20-
kilometrowej trasy z biletem jednorazowym wynosi 5,30 zł, a dla posiadaczy REGIOkarty 3,71 zł. Bilet 
miesięczny kosztuje 127,08 zł. 

2.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Odcinek Pabianice-Sieradz 

Pomiędzy Pabianicami a Sieradzem w dni robocze kursuje 12 autobusów, a w świąteczne średnio 8,5. 
Czas przejazdu 47 km wynosi 1:06 h (15 min. dłużej niż najwolniejsze połączenie kolejowe) i kosztuje 
12 zł, co jest ceną zbliżoną do przewoźników kolejowych. W ujęciu miesięcznym regularna jazda tym 
środkiem transportu to wydatek w wysokości 352 zł, czyli droższy od kolei o 35-75%. Najszybszym 
i zarazem zdecydowanie najdroższym sposobem pokonania tej trasy jest jazda autem. Szacowany 
czas przejazdu wynosi 35 minut a koszt 31,40 zł, co przekłada się na kwotę 1308,43 zł miesięcznie. 
Jest ona 5-6 razy wyższa niż dla przewozów kolejowych i prawie 4 razy wyższa niż dla autobusowych. 

Odcinek Pabianice-Łask 

Na trasie Pabianice-Łask do dyspozycji pasażerów jest aż 71 autobusów i busów w dni robocze, 
z czego 23 są obsługiwane przez MZK Łask. W dni świąteczne uruchamia się 38 kursów autobusowych 
(12,5 przez MZK Łask). Czas i cena przejazdu są mocno zróżnicowane z racji funkcjonowania dużej 
liczby przewoźników na trasie. MZK Łask pokonuje 22-kilometrową trasę w 45 minut (2 razy dłużej niż 
kolej), zaś inni przewoźnicy przejeżdżają 17 km w 25 minut (jak pociąg). Średnia cena biletu u głównie 
prywatnych przewoźników wynosi 5,10 zł za przejazd jednorazowy. Mnogość ich ofert nie pozwala na 
przybliżone oszacowanie kosztu regularnego korzystania z ich usług. Z kolei MZK Łask za jednorazowe 
przejazdy pobiera 4 zł, co w ujęciu miesięcznym generuje koszt 166,67 zł. W analizowanej relacji czas 
przejazdu samochodem osobowym jest nieznacznie krótszy od połączeń kolejowych. Szacowany 
koszt takiego przejazdu jest jednak 2 razy droższy, a miesięczny ponad 4-krotnie względem pociągu, 
a także 3 razy względem autobusów. 

Odcinek Łask-Zduńska Wola 

Relacja Łask-Zduńska Wola jest obsługiwana w dni robocze przez 36 par autobusów, a w dni 
świąteczne przez 13. Przejazd 15-kilometrowej trasy trwa 24 minuty i kosztuje pasażera jednorazowo 
4,65 zł, co jest ceną ok. 15% niższą niż u przewoźników kolejowych. W przypadku regularnych 
podróży tym środkiem transportu pasażer płaci miesięcznie 193,75 zł, co jest kwotą o 40% wyższą niż 
przy jeździe pociągiem. Podróż samochodem nie dorównuje ani czasowo, ani cenowo połączeniom 
kolejowym, gdyż trwa 18 minut przy szacowanym koszcie 9,91 zł. W ujęciu miesięcznym przekłada się 
to na kwotę 355,71 zł, która jest 3 razy wyższa niż w przypadku korzystania z pociągów i niespełna 
2 razy większa od ceny poruszania się autobusem. 
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Odcinek Zduńska Wola-Sieradz 

Pomiędzy tymi miastami kursuje 20 par autobusów w dni robocze i 10 w dni świąteczne. Przejazd na 
trasie 15 km trwa 26 minut (o 50% dłużej niż osobowe połączenia kolejowe), lecz kosztuje ok. 20% 
mniej – 5,30 zł. Miesięczny koszt regularnych podróży autobusem (160 zł) jest jednak ok. 20% wyższy 
niż jego kolejowych odpowiedników. Jazda samochodem osobowym jest konkurencyjna czasowo 
wobec autobusu, ale nie wobec przewoźników kolejowych. Przejazd trwa 21 minut i jego szacowany 
koszt to 9,13 zł, co daje 380,59 zł miesięcznie – 3 razy drożej niż kolej i 2,5 razy więcej niż autobus. 

Odcinek Sieradz-Błaszki 

Na analizowanym odcinku pasażerowie mają do dyspozycji 21 kursów autobusowych w dni robocze 
oraz 5 w dni świąteczne. Ze względu na znacznie dłuższą trasę (28 km, o 8 więcej niż kolej) czas 
przejazdu jest prawie 3 razy dłuższy niż pociągu Przewozów Regionalnych – trwa 42 minuty i kosztuje 
7,40 zł, a więc 2 razy więcej od najtańszego biletu kolejowego. Miesięczny koszt jazdy autobusem 
wynosi 214 zł, zatem jest ok. 70% droższy niż u kolejowego odpowiednika. Podróż samochodem jest 
także dłuższa niż pociągiem, gdyż trwa 21 minut a jej koszt to 13,01 zł, co miesięcznie przekłada się 
na wydatek 542,28 zł – ponad 4 razy więcej niż bilet miesięczny Przewozów Regionalnych i 2,5 razy 
więcej niż koszt jazdy autobusem. 

2.3 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

Uwzględniając ofertę przewozową można zidentyfikować obszary, na których możliwe byłoby 
przejęcie transportu autobusowego na transport kolejowy pasażerski – chociażby w pewnym stopniu. 

Analizując połączenia kolejowe pomiędzy stacją Pabianice a stacją Sieradz można zauważyć, że łączna 
liczba wszystkich rodzajów pociągów kursujących dziennie jest ponad dwukrotnie większa niż liczba 
autobusów kursujących między tymi miastami. Dziennie z Pabianic do Sieradz kursują 3 pociągi TLK, 
które jednak nie obsługują wszystkich pośrednich przystanków osobowych. Podróżując autobusem 
szansa dotarcia bezpośrednio do mniejszych miast czy wsi jest dużo większa. Oprócz tego na trasie 
jeżdżą również pociągi ŁKA oraz REGIO, które zatrzymują się znacznie częściej niż pociągi TLK. Wydaje 
się jednak, że podróż autobusem jest bardziej wygodna dla mieszkańców wsi czy małych miast, 
ponieważ dojazd do stacji czy przystanku kolejowego jest dla nich bardziej uciążliwy niż dojście do 
pobliskiego przystanku PKS. Większość autobusów kursujących w korytarzu VI kursuje przez miasta, 
w których znajdują się stacje/przystanki kolejowe tj. Łask, Zduńską Wolę. Należy również dodać, że 
podróż pociągiem jest krótsza, co może przeważać na korzyść kolei.  

Wydaje się, że przy tak dużej liczbie pociągów nie można zidentyfikować obszarów, które w jeszcze 
większym stopniu mogłyby być obsługiwane przez transport kolejowy. Obecna liczba pociągów 
i autobusów jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gmin znajdujących się 
w korytarzu VI.  
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2.4 Obszary o niewystarczającej dostępności transportu zbiorowego 
(„białe plamy”) 

Na linii kolejowej nr 14 przystanki i stacje kolejowe znajdują się w odległościach mniejszych niż 5 km 
od siebie, za wyjątkiem stacji Sieradz i Sędzice. Odległość między tymi stacjami jest równa 11,2 km. 
Jest to jedyne miejsce na tej linii, w którym został spełniony warunek przyjęty przy identyfikacji 
obszarów niespełniających zapotrzebowania kolejowego mieszkańców. Oprócz transportu 
kolejowego podróżni chcący dostać się z Łodzi do Sieradza mają możliwość przejazdu autobusem 
(przez Szadek i Wartę). Dzięki temu tzw. „biała plama”, która powstała w transporcie kolejowym 
zaspokajana jest przez regionalny transport autobusowy. Poza tym miejscem, na linii kolejowej nr 14 
nie zauważono obszarów, które nie spełniałyby zapotrzebowań transportowych mieszkańców.  

Na tej linii nie są całkowicie spełnione wymogi TSI PRM1 zapewniające realizację potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 

Ilustracja 2. Identyfikacja tzw. "białych plam". 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

                                                             
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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3 Integracja transportu kolejowego, pasażerskiego, drogowego 
i innego szynowego 

3.1 Identyfikacja kierunków rozwoju 

Obszar położony wzdłuż linii 14 podzielić można na dwa odcinki. Odcinek zachodni – od granicy 
województwa do Sieradza – to typowy odcinek linii obsługującej tereny wiejskie. Odcinek pomiędzy 
Sieradzem a Pabianicami przebiega natomiast przez wyróżniające się na tle otoczenia nieciągłe 
pasmo osadnicze, w którym istotną rolę odgrywają dojazdy zarówno do Łodzi, jak i pomiędzy 
poszczególnymi miejscowościami pasma. Strukturalnym problemem linii jest asymetryczne, 
a niekiedy peryferyjne położenie dworców w stosunku do struktury zurbanizowanej. 

Podstawowymi kierunkami rozwoju będzie intensyfikacja przewozów i korygowanie oferty 
przewozowej aż do wprowadzenia równoodstępowych rozkładów jazdy. Należy także dążyć do 
poprawy dostępności linii poprzez narzędzia urbanistyczne (zabudowa terenów w sąsiedztwie 
dworców). W przypadku Sieradza, stanowiącego stację końcową większości pociągów z Łodzi  
wstępnie wskazywana była też możliwość budowy linii integrującej prowadzącej w głąb struktury 
miejskiej z wykorzystaniem rezerwy terenowej w obrębie monumentalnego założenia 
al. Grunwaldzkiej. 

Ważnym zadaniem będzie też dążenie do jak najszerszej integracji z transportem autobusowym, 
w tym lokalnym. Warto zaznaczyć, że niemal na całej trasie od Łodzi aż po Sieradz równolegle do 
kolei kursuje autobusowa komunikacja lokalna organizowana przez poszczególne miasta. 

3.2 Identyfikacja obszarów komplementarnych do transportu kolejowego 

Podstawowy obszar komplementarny wobec transportu kolejowego zawierał będzie się w zasięgu 
dojść pieszych do stacji, czyli w zasięgu kilometra od stacji. Zakłada się, że zasięg ten zostanie 
rozszerzony o ok. 1-3 km poprzez dojazdy transportem indywidualnym – samochodowym 
i rowerowym. Dalsze dojazdy prawdopodobnie nie będą atrakcyjne ze względu na silną konkurencję 
drogowej trasy S8 biegnącej wzdłuż całego pasma. 

W wybranych relacjach możliwe będzie natomiast zapewnienie dojazdów z większych miejscowości. 
Miejscowościami wstępnie typowanymi do zapewnienia dodatkowych dojazdów komunikacją 
autobusową są Warta, Szadek, Zelów i Ldzań. W obszar obsługi włączać się będą także tereny 
obsługiwane przez poszczególne przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, a więc obszary Łasku, 
Zduńskiej Woli, Sieradza wraz z niektórymi przyległymi wsiami. 

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. 
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Dojścia piesze ze stacji dla obszarów w promieniu kilometra od stacji pozostawać będą powszechne. 
Większość stacji została częściowo lub kompleksowo obudowana strukturami urbanistycznymi, co 
tworzy bazę potencjalnych pasażerów kolei w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. Stacjami, gdzie dojść 
pieszych będzie relatywnie niewiele, poza stacjami z odcinka Sieradz – granica województwa - będą 
stacje Męcka Wola, Borszewice, Łask i Chechło. Do wszystkich pozostałych dojścia będą realizowane 
intensywnie i należy zwrócić szczególną uwagę na jakość infrastruktury pieszej, a także na dostęp do 
stacji od strony tzw. „zatorzy”. 

Dojazdy rowerem do stacji pozwalają na zniwelowanie, do pewnego stopnia, mankamentów 
peryferyjnego położenia stacji. Należy więc zadbać o komfort i bezpieczeństwo dojazdów rowerem 
do stacji, zwłaszcza w przypadku Łasku. Z kolei do stacji w Kolumnie dojazd rowerem będzie 
relatywnie komfortowy (duża ilość ulic o niskim natężeniu ruchu, umożliwiających bezpieczną jazdę 
rowerem), a zatem należy przygotować się na intensywne wykorzystanie tego środka transportu. 
Należy także uznać, że do wszystkich pozostałych stacji będą odbywać się dojazdy rowerem, głównie 
obsługujące dojazdy wewnętrzne – z miejscowości, w których położone są stacje. 

W korytarzu VI funkcjonują linie autobusowe czterech przedsiębiorstw komunikacji miejskiej – MPK 
Sieradz, MPK Zduńska Wola, ZKM Łask i MZK Pabianice. Część z nich ukierunkowana jest na obsługę 
dojazdów do stacji – przy stacjach Sieradz, Zduńska Wola, Łask i Kolumna zlokalizowane są pętle 
autobusowe. Ponadto w ciągu dawnej drogi krajowej nr 14, a wiec równolegle do linii kolejowej 
realizowane są liczne kursy autobusów PKS, które stanowią konkurencję wobec transportu 
kolejowego, przy czym część z nich to kursy obsługujące miejscowości poza korytarzem VI. 

Obsługę stacji kolejowych przez lokalną komunikację autobusową należy wzmacniać i dążyć do jej 
koordynacji z komunikacją kolejową. W zakresie uruchomienia komunikacji dowozowej, w pełni 
zintegrowanej taryfowo i organizacyjnie z koleją (koordynacja odjazdów) proponuje się uruchomienie 
linii autobusowych Warta – Sieradz, Szadek – Łask – Zelów i Ldzań – Dobroń. Pierwsze dwie 
obsługiwać będą ważniejsze miejscowości gminne, trzecia zapewniać ma obsługę popularnego terenu 
rekreacyjnego i wypoczynkowego nad rzeką Grabią. Szczegóły przedstawia rozdział 3.3.1. 

Dla korytarza VI zakłada się, że dojazdy do stacji z wykorzystaniem samochodu będą mieć charakter 
wybitnie lokalny. Dalsze dojazdy nie będą praktykowane ze względu na konkurencję drogi 
ekspresowej S8. Ze względu jednak na dużą liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości można 
spodziewać się, że system Park&Ride i Kiss&Ride będzie się cieszył powodzeniem. 

3.3.1 Wskazanie propozycji tras przejazdów komunikacji dowozowej  

Dla korytarza 6 proponuje się docelowe utworzenie następujących linii autobusowych dowozowych: 
61 -Dobroń PKP – Dobroń Mały - Dobroń Duży – Mogilno - Ldzań 

62 -Szadek Rynek – Bałucz – Łask PKP – Łask: Kolejowa – Żeromskiego – dw. PKS – 
Żeromskiego – Mickiewicza – Górna – Narutowicza – Gorczyn – Czestków A - Czestków B – 
Czestków F – Wola Buczkowska – Buczek – Bachorzyn – Zelów Rynek 

63 - Warta PKS – Warta – Małków – Biskupice – Charłupia Mała – Sieradz: Wojska Polskiego – 
Rapackiego – Zakładników – ul. projektowana – Sieradz PKP Pn. 
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Linia 61 to linia o wysokiej sezonowości. Obsługiwać ma dojazdy do popularnych terenów 
rekreacyjnych i wypoczynkowych położonych nad Grabią. Należy zakładać, że w sezonie linia 
obsługiwałaby zarówno dowóz z kierunku Łodzi i Pabianic jak i Łasku i Sieradza. Tym samym należy 
zakładać, że byłaby obsługiwana w szczycie przewozowym do 2 razy w ciągu godziny, a poza nim – 
z lukami sięgającymi 2 godzin. Długość trasy umożliwia obsługę połączenia jednym pojazdem. 
W sezonie proponuje się obsługę pojazdem klasy midi (ok. 30 miejsc siedzących), natomiast poza 
sezonem można zakładać zarówno zmniejszenie liczby kursów jak i, w miarę dostępności pojazdów, 
stosowanie mniejszego taboru. Autobus zatrzymywałby się na przystankach w kolejnych 
miejscowościach prostopadłych do trasy: Dobroniu Małym, Dobroniu Dużym, Mogilnie i dwukrotnie 
w Ldzaniu. Sieć przystanków wymaga odświeżenia. 
Linia 62 miałaby za zadanie obsługiwać dojazdy ze stacji Łask w kierunku dwóch małych miast – do 
Szadku na północ i do Zelowa na południe. Pomocniczo linia mogłaby też służyć dowozowi ze stacji 
Łask do centrum miasta i do południowych jego osiedli. Formuła funkcjonowania linii sprawia, że 
komunikowanie następowałoby we wszystkich możliwych relacjach (autobus przyjeżdżający z Szadku 
dowożący na pociąg do Łodzi stanowiłby jednocześnie autobus odbierający podróżnych z Sieradza 
i zawożący ich do Zelowa itd.). Linia obsługiwałaby większość istniejących przystanków na trasie. Ze 
względu na zauważalny potencjał ludnościowy postuluje się obsługę linii taborem klasy midi. 
Postuluje się obsługę w godzinach szczytowych przez min. 2 kursy w ciągu godziny, ze względu na 
komunikowanie kursów w obu kierunkach – zarówno do Sieradza jak i do Łodzi. Ze względu na 
przesunięcie szczytów przewozowych „rekreacyjnej” linii 61 możliwe jest dodatkowe okresowe 
i sezonowe wzmocnienie linii taborem z linii 61. Do obsługi linii zgodnie z założeniami potrzebne są 
4 pojazdy. 
Linia 63 obsługiwałaby dojazdy do węzła w Sieradzu z miasta Warta. Linia korzystałaby z istniejącej 
sieci przystanków, ale w ograniczonym zakresie. Na obszarze pokrywania się z trasami MPK Sieradz 
linia nie zatrzymywałaby się na większości przystanków ograniczając się do 1 zatrzymania 
w większych wsiach. Docelowo linia dowoziłaby na parking po północnej stronie dworca PKP 
w Sieradzu. Uruchamiany byłby średnio 1 kurs na godzinę w porze przewozów szczytowych i jeden na 
2 godziny poza godzinami szczytu. Do obsługi linii proponuje się tabor klasy midi. 
 
Tabela 3. Proponowane do uruchomienia linie autobusowe dowozowe w korytarzu 6. 

Linia Rodzaj Taboru Ilość kursów w 
ciągu doby 

Przeliczeniowa ilość 
pojazdów* Uwagi 

61 Dobroń PKP - 
Ldzań midi (ok. 30 miejsc) 16 par 

 
1,1 

  

62 Szadek Rynek – 
Zelów Rynek midi (ok. 30 miejsc) 20 par 4,4  

63 Warta PKS – 
Sieradz PKP midi (ok. 30 miejsc) 12 par 1,1  

* ilość nie jest liczbą całkowitą, ponieważ uwzględnia 10% rezerwy taborowej, która rozkłada się na wszystkie 
linie dowozowe proponowane do uruchomienia w województwie. 
Źródło: Opracowanie własne 
 
Uruchomienie przewozów nie będzie wymagało większych inwestycji o charakterze 
infrastrukturalnym pod warunkiem uprzedniego wykonania infrastruktury zaplanowanej przy 
stacjach i przystankach kolejowych. Połączenia korzystać będą z istniejącej sieci przystanków 
autobusowych, która na trasie do Ldzania wymaga uporządkowania. 
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Tabela 4. Inwestycje związane z obsługą linii autobusowych dowozowych w korytarzu 6. 

Inwestycja Koszt jednostkowy 
[PLN] Ilość* Ogółem wartość 

Zakup taboru „midi” (ok. 
20 miejsc siedzących) 700 000,00 6,6 4 620 000,00 

Ustawienie znaku 
przystankowego z kaseta 

na rozkłady 
1 000,00 9 9 000,00 

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

 

Ilustracja 3. Trasa autobusu dowozowego do węzła Dobroń. 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 4. Trasa autobusu dowozowego do węzła Łask 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 5. Trasa autobusu dowozowego do węzła Sieradz 
Źródło: Opracowanie Własne. 

3.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Dla korytarza VI przyjęto zasadę, iż każda stacja powinna mieć możliwość dojazdu samochodem 
prywatnym. Bazując na liczbie mieszkańców, zwartości zabudowy, alternatywie transportu 
zbiorowego wskazano potrzebę budowy parkingów Park&Ride. Liczba nowych miejsc parkingowych 
waha się od 10 do 80, przy czym np. na stacji Zduńska Wola już obecnie funkcjonuje parking na 
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kilkadziesiąt miejsc. Tam, gdzie było to możliwe dążono także do wyznaczenia parkingów po obu 
stronach stacji, aby maksymalnie uprościć dojazdy do parkingów. Jak już sygnalizowano wcześniej 
podstawą dojazdów do parkingów będzie ruch lokalny. 

Dla odcinka peryferyjnego korytarza VI (tj. od granicy województwa do Sieradza) przyjęto minimalną 
liczbę miejsc parkingowych typu P&R. 

Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) również należy przewidzieć przy każdej stacji. W lokalizacjach 
w korytarzu VI przewidziano od 15 do 80 miejsc postojowych dla rowerów. Stacją o największej 
spodziewanej liczbie dojeżdżających rowerami jest Kolumna, która posiada dogodny dojazd dla 
rowerzystów (liczne ulice lokalne), akceptowalny promień dojazdów (do 5 km) i strukturę od 
założenia osady ukierunkowaną na dojazdy koleją (miejscowość powstała jako miasto-ogród właśnie 
w oparciu o stację kolejową). Znacznej skali dojazdów z wykorzystaniem rowerów należy się 
spodziewać także do stacji w Sieradzu i Zduńskiej Woli, co wynikać będzie z wielkości miast. 

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

Na mniej niż połowie (6 z 13) z analizowanych w tym korytarzu stacji/przystanków kolejowych 
znajdują się przystanki autobusowe. Istniejąca Integracja transportu kolejowego i autobusowego 
w wielu przypadkach wymaga poprawy i w niektórych przypadkach dodania przystanków. 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 szóstym, 
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 

Chechło Dobroń 
Kolumna Borszewice 

Łask Męcka Wola 
Zduńska Wola Sieradz Męka 

Sieradz  Sieradz Warta 
Błaszki Sędzice 

 Skalmierz 
Źródło: Opracowanie własne. 
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3.6 Przegląd lokalnych inwestycji drogowych 

Na podstawie konsultacji telefonicznych z jednostkami samorządu terytorialnego ustalono, iż 
w analizowanym korytarzu zarówno na szczeblu powiatowym jaki i gminnym nie planuje się żadnych 
inwestycji drogowych usprawniających korzystanie ze stacji i przystanków kolejowych. 

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  

Błaszki 943  7 549  21 501  

Borszewice 127  19 039  78 280  

Chechło 886  34 220  101 625  

Dobroń 1 085  12 416  79 900  

Kolumna 3 206  17 097  47 306  

Łask 1 466  17 924  49 221  

Męcka Wola 537  13 165  88 439  

Sędzice 354  5 152  29 199  

Sieradz 7 161  40 487  58 773  

Sieradz Męka 2 321  25 619  60 134  

Sieradz Warta 5 331  44 133  58 844  

Skalmierz 338  5 703  21 242  

Zduńska Wola 5 541  47 599  70 170  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Bufor 1 000 m: 

Najmniejszy zasięg demograficzny w buforze 1 km dotyczy przystanku Borszewice – 127 osób. 
Największa liczba ludności znajduje się w buforach stacji: Sieradz Warta (5 331), Zduńska Wola 
(5 541) oraz Sieradz (7 161). 

Bufor 5 000 m: 

W zasięgu dojazdu rowerem do stacji najwięcej osób zamieszkuje tereny wokół stacji Sieradz 
(40 487), Sieradz Warta (44 133) oraz Zduńska Wola (47 599). Dla przystanku Sędzice liczba ta wynosi 
5 152 osób, a dla przystanku Skalmierz 5 703 osób. 
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Bufor 10 000 m: 

Najwięcej ludności w buforze 10 km oszacowano dla stacji/przystanków kolejowych: Chechło 
(101 625), Męcka Wola (88 439) oraz Dobroń (79 900). Najmniejszy zasięg demograficzny w tej 
wielkości bufora posiadają: Skalmierz (21 242) oraz Błaszki (21 501). 

Wyniki w formie graficznej przedstawione są w postaci mapek, dla każdego z trzech wielkości 
buforów: 1 000 m, 5 000 m oraz 10 000 m. Symbolom kołowym przypisanym lokalizacyjnie do 
przystanków/stacji kolejowych nadano kolorystyczne oznaczenie odwzorowujące oszacowaną liczbę 
ludności (zgodnie z poszczególnymi legendami na mapach). 

Warto zwrócić uwagę na gęstość stacji/przystanków kolejowych na analizowanych liniach. Bufory 
o wielkości 5 000 m oraz 10 000 m będą w znacznej części nachodzić na siebie (szczególnie dotyczy to 
największego buforu – 10 km). Mieszkańcy poszczególnych miejscowości, którzy korzystają lub będą 
korzystać z infrastruktury kolejowej, będą wybierać stacje/przystanki zlokalizowane najdogodniej, 
a więc najbliżej lub z najkorzystniejszym dojazdem/dojściem. Należy więc do przedstawionych 
wyników podchodzić ostrożnie biorąc pod uwagę średnie odległości pomiędzy przystankami/stacjami 
kolejowymi. 
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Ilustracja 6. Oszacowana liczba ludności w buforze 1 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

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

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

Źródło: Opracowanie Własne. 
 



 

 28  
 

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 

Błaszki 918 896 838 7 349 7 177 6 706 20 930 20 442 19 101 

Borszewice 125 124 118 18 858 18 613 17 799 77 534 76 529 73 180 

Chechło 882 918 976 34 049 35 470 37 689 101 119 105 339 111 928 

Dobroń 1 080 1 125 1 195 12 355 12 870 13 675 79 502 82 820 88 000 

Kolumna 3 175 3 134 2 997 16 934 16 714 15 983 46 855 46 248 44 224 

Łask 1 452 1 434 1 371 17 753 17 523 16 756 48 752 48 120 46 014 

Męcka Wola 527 540 553 12 936 13 236 13 575 86 897 88 914 91 189 

Sędzice 344 335 311 5 012 4 878 4 527 28 405 27 646 25 655 

Sieradz 6 969 6 797 6 334 39 402 38 429 35 809 57 197 55 785 51 981 

Sieradz Męka 2 259 2 203 2 053 24 932 24 317 22 659 58 522 57 077 53 184 

Sieradz Warta 5 188 5 060 4 715 42 950 41 890 39 033 57 266 55 852 52 044 

Skalmierz 329 321 300 5 552 5 422 5 067 20 678 20 195 18 871 

Zduńska Wola 5 510 5 414 5 116 47 340 46 508 43 947 69 787 68 562 64 786 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

W roku 2015 prognozowany jest spadek liczby ludności na wszystkich stacjach i przystankach 
kolejowych wyniesie on od -2,7% do -0,5%. Największy spadek (-2,7%) dotyczy: Sędzic, Sieradza, 
Sieradza Warki, Sieradza Męki oraz Skalmierza. Z kolei najmniejszy spadek (0,5%) oszacowano dla 
Zduńskiej Woli, Chechła i Dobronia. W roku 2020 i 2030 dodatnia prognoza przewidziana jest jedynie 
dla Chechła i Dobronia. Wielkości wzrostu są takie same: dla roku 2020 3,7% oraz 10,1 % dla roku 
2030. Największe spadki w roku 2020 dotyczą stacji Sędzice oraz stacji położonych w Sieradzu (5,3%-
5,1%). W roku 2030 spadek dla gminy Sędzice wynosi 12,1%. 

Na mapie poniżej przedstawiono prognozowane zmiany liczby ludności w buforze 1 km od 
stacji/przystanków kolejowych (zasięg dojścia pieszego). Pierwszy (niebieski) słupek wykresu obrazuje 
sytuację, aktualną, a więc oszacowaną liczbę ludności na podstawie danych ludności z 2014 roku. 
Kolejne słupki przedstawiają wyniki prognoz na lata: 2015 (fioletowy), 2020 (brązowy) oraz 2030 
(czerwony). Dwie kolejne mapy przedstawiają liczbę ludności odpowiednio dla buforu 5 km (zasięg 
dojazdu rowerem) i 10 km (zasięg dojazdu samochodem). 
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Ilustracja 9. Zmiany liczby ludności w buforze 1 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

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

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

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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5 Analiza potencjału demograficznego 

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

Tabela 8. Jednostki administracyjne. 

Gmina (typ) Powiat 
Błaszki (gm. miejsko-wiejska) 

sieradzki 
Wróblew (gm. wiejska) 
Sieradz (gm. miejska) 
Sieradz (gm. wiejska) 

Zduńska Wola (gm. miejska) 
zduńskowolski 

Zduńska Wola (gm. miejsko-wiejska) 
Łask (gm. miejsko-wiejska) łaski 

Dobroń (gm. wiejska) pabianicki 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

 
Ilustracja 12. Gminy w buforze 10 km. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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5.1 Liczba ludności i dynamika zmian ludnościowych w latach 2003 – 2013 

W korytarzu VI, uwzględniając bufor 10 km od analizowanych linii kolejowych, znalazły się 23 gminy 
leżące w 5 powiatach oraz miasto na prawach powiatu Łódź. W powiecie łaskim oraz zduńskowolskim 
po 4 gminy weszły w obszar korytarza VI. Oprócz tego po 7 gmin z powiatu pabianickiego oraz 
sieradzkiego. W korytarzu tym znalazła się także gmina miejsko-wiejska Rzgów leżąca w powiecie 
łódzkim wschodnim. 

Największy wzrost liczby ludności na przestrzeni analizowanego okresu odnotowany został w gminie 
wiejskiej Pabianice – 23,0% w roku 2013 względem roku 2003. W tym samym powiecie w gminie 
wiejskiej Lutomiersk wzrost wyniósł 14,4%, a w gminie wiejskiej Dobroń – 11,8%. W pozostałych 
gminach tego powiatu również wystąpił wzrost, oprócz gminy miejskiej Pabianice, w której 
odnotowano spadek liczby ludności o prawie 6%. W powiecie sieradzkim wzrost liczby ludności 
obserwuje się jedynie na terenie gminy wiejskiej Sieradz – 7,2%. W pozostałych gminach tego 
powiatu widać spadki liczby mieszkańców – największy w gminie wiejskiej Goszczanów – 3,7%. 
W powiecie łaskim dwie gminy odnotowały wzrost liczby mieszkańców oraz dwie gminy – spadek. 
Gmina wiejska Buczek oraz gmina wiejska Wodzierady – wzrost odpowiednio o 5,4% oraz 6,5%. 
Natomiast spadek w gminach miejsko-wiejskiej Łask (1,2%) i Sędziejowice (1,6%). W gminie miejsko-
wiejskiej Rzgów (powiat łódzki wschodni) liczba ludności systematycznie wzrastała i w roku 2013 była 
większa aż o 12,6% względem roku bazowego – 2003. W Łodzi natomiast obserwuje się 
systematyczny ciągły spadek liczby mieszkańców – w 2013 roku spadek był na poziomie 8,7% 
w stosunku do roku 2003 i jest to największy spadek w całym korytarzu VI. W powiecie 
zduńskowolskim gmina wiejska Zduńska Wola odnotowała wzrost równy 8,4% a gmina miejska 
Zduńska Wola – spadek na poziomie 2,5%. 
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Tabela 9. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gminy w korytarzu VI.  

Gmina Powiat 
Liczba ludności w latach 2003-2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Szadek gm. miejsko-wiejska 

powiat zduńskowolski 

7 439 7 408 7 349 7 340 7 331 7 330 7 320 7 382 7 359 7 424 7 383 
Zduńska Wola gm. miejska 44 720 44 671 44 495 44 435 44 141 44 105 43 969 44 283 44 073 43 920 43 615 
Zduńska Wola gm. wiejska 11 018 11 162 11 210 11 307 11 433 11 453 11 492 11 705 11 782 11 840 11 942 

Zapolice gm. wiejska 4 687 4 688 4 718 4 758 4 788 4 797 4 807 4 857 4 907 4 939 4 988 
Łódź gm. miejska powiat Łódź 779 129 774 004 767 628 760 251 753 192 747 152 742 387 730 633 725 055 718 960 711 332 

Buczek gm. wiejska 

powiat łaski 

4 823 4 869 4 882 4 904 4 898 4 932 4 953 4 959 4 979 4 993 5 082 
Łask gm. miejsko-wiejska 28 587 28 479 28 486 28 381 28 479 28 452 28 548 28 578 28 457 28 356 28 241 
Sędziejowice gm. wiejska 6 517 6 533 6 516 6 475 6 443 6 402 6 374 6 418 6 387 6 388 6 411 
Wodzierady gm. wiejska 3 123 3 131 3 114 3 108 3 118 3 125 3 143 3 213 3 238 3 256 3 326 

Rzgów gm. miejsko-wiejska powiat łódzki wschodni 8 843 8 950 9 018 9 036 9 174 9 280 9 416 9 554 9 682 9 816 9 961 
Dobroń gm. wiejska 

powiat pabianicki 

6 676 6 752 6 848 6 948 7 077 7 136 7 225 7 167 7 293 7 405 7 461 
Pabianice gm. miejska 71 920 71 313 70 743 70 275 69 842 69 470 69 018 69 303 68 922 68 321 67 688 

Konstantynów Łódzki gm. miejska 17 530 17 569 17 532 17 591 17 608 17 642 17 699 17 802 17 762 17 757 17 804 
Dłutów gm. wiejska 4 064 4 090 4 157 4 160 4 223 4 247 4 267 4 297 4 339 4 355 4 429 

Lutomiersk gm. wiejska 6 946 7 015 7 080 7 135 7 233 7 348 7 422 7 636 7 749 7 807 7 945 
Ksawerów gm. wiejska 7 043 7 128 7 139 7 192 7 222 7 225 7 240 7 428 7 515 7 559 7 615 
Pabianice gm. wiejska 5 470 5 606 5 673 5 777 5 905 6 059 6 189 6 370 6 436 6 553 6 730 

Goszczanów gm. wiejska 

powiat sieradzki 

5 887 5 852 5 819 5 784 5 766 5 738 5 679 5 720 5 722 5 686 5 668 
Błaszki gm. miejsko-wiejska 15 303 15 201 15 119 15 010 14 974 14 935 14 911 15 051 15 026 14 953 14 947 

Sieradz gm. miejska 44 512 44 326 44 202 43 983 43 713 43 612 43 505 43 978 43 749 43 651 43 356 
Brzeźnio gm. wiejska 6 335 6 377 6 370 6 344 6 322 6 293 6 297 6 318 6 325 6 341 6 301 
Sieradz gm. wiejska 9 701 9 781 9 779 9 806 9 845 9 935 9 970 10 197 10 313 10 318 10 400 

Warta gm. miejsko-wiejska 13 252 13 160 13 089 13 055 13 031 12 979 12 898 12 996 12 974 12 961 12 893 
Wróblew gm. wiejska 6 274 6 236 6 259 6 210 6 196 6 184 6 153 6 139 6 102 6 085 6 086 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 13. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VI – powiat zduńskowolski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

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

 

Ilustracja 16. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VI – powiat łódzki wschodni.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 17. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VI – powiat pabianicki.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 18. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VI – powiat sieradzki.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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5.2 Gęstość zaludnienia  

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

Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Szadek gm. miejsko-wiejska 

powiat zduńskowolski 

49 49 49 
Zduńska Wola gm. miejska 1 794 1 788 1 775 
Zduńska Wola gm. wiejska 106 106 107 

Zapolice gm. wiejska 60 61 61 
Łódź gm. miejska powiat Łódź 2 472 2 452 2 426 

Buczek gm. wiejska 

powiat łaski 

54 54 55 
Łask gm. miejsko-wiejska 196 195 194 
Sędziejowice gm. wiejska 53 53 53 
Wodzierady gm. wiejska 39 40 40 

Rzgów gm. miejsko-wiejska powiat łódzki wschodni 146 148 150 
Dobroń gm. wiejska 

powiat pabianicki 

76 78 78 
Pabianice gm. miejska 2 089 2 071 20 52 

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

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

Goszczanów gm. wiejska 

powiat sieradzki 

47 47 47 
Błaszki gm. miejsko-wiejska 75 74 74 

Sieradz gm. miejska 854 852 846 
Brzeźnio gm. wiejska 49 49 49 
Sieradz gm. wiejska 57 57 57 

Warta gm. miejsko-wiejska 51 51 51 
Wróblew gm. wiejska 54 54 54 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

Największa gęstość zaludnienia występuje w gminie miejskiej Łódź – 2426 osób/km2 (2013 rok). Duża 
gęstość ma miejsce także w gminie miejskiej Pabianice – 2052 osób/km2, gminie miejskiej Zduńska 
Wola – 1775 osób/km2 oraz gminie miejskiej Sieradz – 846 osób/km2. Najmniejsza gęstość 
zaludnienia występuje natomiast w gminie wiejskiej Wodzierady (40 osób/km2) oraz Dłutów (44 
osób/km2). W gminie wiejskiej Goszczanów (powiat sieradzki) także jest mała gęstość zaludnienia 
i równa się 47 osób/km2.  



 

 39  
 

 
Ilustracja 19. Gęstość zaludnienia w 2013 roku w gminach. 
Źródło: Opracowanie Własne. 

5.3 Prognozy demograficzne w perspektywie 2015, 2020, 2030 

Wyniki prognoz demograficznych w perspektywie 2015, 2020 oraz 2030 dla korytarza VI 
przedstawione są liczbowo w postaci tabeli poniżej (Tabela 11) oraz graficznie w postaci zmian 
procentowych na wykresach poniżej. 

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

Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 

powiat zduńskowolski 

Szadek gm. miejsko-wiejska 7 348 7 282 7 001 
Zduńska Wola gm. miejska 43 260 42 496 40 148 
Zduńska Wola gm. wiejska 12 097 12 528 13 153 

Zapolice gm. wiejska 5 034 5 166 5 326 
powiat Łódź Łódź gm. miejska 700 745 671 151 610 171 

powiat łaski 

Buczek gm. wiejska 5 098 5 196 5 299 
Łask gm. miejsko-wiejska 27 966 27 601 26 390 
Sędziejowice gm. wiejska 6 343 6 247 5 948 
Wodzierady gm. wiejska 3 343 3 426 3 532 

powiat łódzki wschodni Rzgów gm. miejsko-wiejska 9 958 10 288 10 681 

powiat pabianicki 
Dobroń gm. wiejska 7 503 7 814 8 296 

Pabianice gm. miejska 65 772 62 853 56 198 
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Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 
Konstantynów Łódzki gm. miejska 17 566 17 438 16 825 

Dłutów gm. wiejska 4 432 4 557 4 718 
Lutomiersk gm. wiejska 8 027 8 457 9 189 
Ksawerów gm. wiejska 7 608 7 792 8 004 
Pabianice gm. wiejska 6 900 7 539 8 811 

powiat sieradzki 

Goszczanów gm. wiejska 5 498 5 331 4 910 
Błaszki gm. miejsko-wiejska 14 541 14 201 13 268 

Sieradz gm. miejska 42 155 41 112 38 306 
Brzeźnio gm. wiejska 6 152 6 063 5 769 
Sieradz gm. wiejska 10 308 10 546 10 815 

Warta gm. miejsko-wiejska 12 533 12 216 11 369 
Wróblew gm. wiejska 5 913 5 754 5 340 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Spośród wszystkich gmin znajdujących się w korytarzu VI największy wzrost liczby ludności do roku 
2030 będzie miał miejsce w gminie wiejskiej Pabianice i wyniesie 30,9% w stosunku do roku 2013. 
Wzrost powyżej 10% wystąpi także w gminie wiejskiej Zduńska Wola (10,1%), w gminie wiejskiej 
Dobroń (11,2%) oraz w gminie wiejskiej Lutomiersk (15,7%). Poza tym wzrosty liczby mieszkańców 
odnotują także gminy: wiejska Zapolice (powiat zduńskowolski), wiejska Buczek i Wodzierady (powiat 
łaski), miejsko-wiejska Rzgów (powiat łódzki wschodni), wiejska Dłutów i Ksawerów (powiat 
pabianicki) a także gmina wiejska Sieradz (powiat sieradzki).  

Spadek liczby ludności wystąpi w gminie miejskiej Pabianice – liczba mieszkańców w tej gminie 
zmaleje do 2030 roku o 17% w stosunku do roku 2013. Duży spadek odnotuje również miasto na 
prawach powiatu Łódź (14,2%) oraz gmina wiejska Goszczanów w powiecie sieradzkim (13,4%).  

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 21 Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie m. Łódź. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

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

 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

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

 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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6 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

6.1 Strategia Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014 – 2020 

Kontekst  

W opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014-2020 udział wzięła Łódzka 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 
przedstawiciele władz gmin wchodzących w skład Powiatu, radni, przedstawiciele występujących na 
terenie Powiatu przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek organizacyjnych. Centralnym punktem 
Strategii jest lista celów strategicznych wyznaczających docelowe, długofalowe kierunki rozwoju 
regionu. 

Ocena spójności Projektu z Strategią Rozwoju Powiatu Pabianickiego na lata 2014 - 2020 

W Strategii stwierdzono, że na chwilę obecną wiele czynników dotyczących transportu kolejowego 
wymaga modernizacji. Tory, czas przejazdu, częste opóźnienia oraz niski komfort jazdy sprawiają, że 
ten rodzaj transportu nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu. Sytuacja 
ma szanse ulec zmianie za sprawą Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA), która swoim zasięgiem 
obejmuje wszystkie powiaty na linii Łódź – Sieradz.  

6.1.1 Strategia Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2008-2015 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2008-2013 powstała z potrzeby stworzenia nowej Strategii, 
wobec opracowanej jeszcze w 1997 r. (aktualizowanej w 2003 r.). Opracowanie nowej Strategii 
podyktowane było wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, regionu łódzkiego 
i Polski, związanej głównie z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej oraz rozpoczęciem 
nowego okresu programowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. 
 
Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2008-2015 

W Strategii Rozwoju Gminy Dobroń określono główne kierunki rozwoju gminy. Po przeanalizowaniu 
planów operacyjnych (cele strategiczne, cele operacyjne, zadania) stwierdza się zgodność Strategii 
z Projektem. 

6.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Dobroń 

Podstawowym dokumentem określającym uwarunkowania i kierunki polityki przestrzennej gminy 
Dobroń jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń 
przyjęte uchwałą nr XXXVIII/281/2014 Rady Gminy w Dobroniu w dniu 25 marca 2014 r.  

W obszarze administracyjnym gminy znajdują się dwa przystanki osobowe: Dobroń i Chechło, na linii 
kolejowej nr 14.  
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Ponadto gmina reguluje planowanie przestrzenne poprzez obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Na terenie gminy obowiązują plany dla obszaru części wsi Dobroń 
Mały i Mogilno Małe, dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, 
Dobroń Mały i Dobroń Duży w gminie Dobroń, dla obszaru części wsi Dobroń Duży w rejonie ul. 
Łąkowej, dla obszaru części sołectwa Barycz, dla obszaru części sołectw Wymysłów Francuski, wraz 
z dokumentacja planistyczną, dla obszaru części sołectw Orpelów i Poleszyn, dla obszaru części 
Sołectw Chechło Pierwsze i Chechło Drugie, dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, 
Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży oraz dla obszaru fragmentu wsi Wymysłów 
Piaski.  

6.1.2.1 Przystanek osobowy Chechło 

Przystanek osobowy Chechło zlokalizowany jest w Chechle Pierwszym. Od północy wzdłuż przystanku 
zlokalizowane są tereny upraw rolnych wysokich klas bonitacyjnych III. Od południowej strony 
przystanek graniczy z terenami zainwestowanymi. Tereny te przeznaczone są do celów mieszkalno-
usługowych. Dla obszarów wsi Chechło Pierwsze i Chechło Drugie istnieją miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego. Wzdłuż linii kolejowej na obszarze wsi Chechło biegnie 
równolegle droga krajowa główna ruchu przyśpieszonego.  

Dla tego obszaru na terenie wsi Chechło pierwsze i Drugie obowiązuje MPZP przyjęty uchwałą nr 
XVIII/151/08 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 października 2008 r. Tereny bezpośrednio przyległe 
od północnej strony są wyłączone z obowiązującego planu zaś na terenach od południowej strony, 
jako dominującą funkcję wskazano tereny mieszkalne i usługowe. Przeznaczenie w obu tych 
dokumentach jest ze sobą spójne.  

 

Ilustracja 26. Fragment SUiKZP gminy Dobroń z uwzględnieniem przystanku osobowego Chechło. 
Źródło: SUiKZP gminy Dobroń. 
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6.1.2.2 Przystanek osobowy Dobroń 

Przystanek osobowy znajduje się w miejscowości Dobroń. Od północy przystanek zlokalizowany jest 
wzdłuż terenu o przeznaczeniu przemysłowym. W niewielkiej odległości znajdują się również tereny 
zainwestowane. Od południa przystanek graniczy z terenami zainwestowanymi. Również niewielka 
część przeznaczona jest na obszary użytków zielonych. Dodatkowo linia kolejowa biegnie w całej 
gminie biegnie wzdłuż drogi krajowej głównej ruchu przyspieszonego. Dodatkowo w niewielkiej 
odległości znajduje się granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Neru”.  

 

Ilustracja 27. Fragment SUiKZP gminy Dobroń z uwzględnieniem przystanku osobowego Dobroń. 
Źródło: SUiKZP gminy Dobroń. 

6.2 Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata 2007 – 2015 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata 2007 – 2015 została przyjęta w styczniu 2008 roku. 
Strategię określono, jako narzędzie niezbędne do szeroko rozumianego zarządzania rozwojem 
powiatu.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Łaskiego na lata 2007 – 2015. 

W Powiecie Łaskim znajdują się dwie linie kolejowe, w tym jedna objęta Projektem. Linia kolejowa 
Łódź Kaliska – Ostrów Wielkopolski – Wrocław jest tzw. Linią „pierwszego rzędu” o znaczeniu 
podstawowym. W Strategii nie odniesiono się bezpośrednio do Projektu, lecz uwzględniono 
zwiększenie dostępności logistycznej na obszarze powiatu poprzez rozwój i poprawę infrastruktury 
transportowej, komunikacyjnej oraz technicznej, w ramach jednego z celów głównych. W związku 
z powyższym projekt jest spójny.  
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6.2.1 Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2004 – 2013 

Kontekst  

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2004-2013 stanowi załącznik do Uchwały Nr 
XIII/189/04 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 stycznia 2004 roku.  

Ocena spójności Projektu ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Gminy Łask na lata 2004 – 2013.  

Zgodnie ze Strategią gmina Łask zakłada inicjowanie badań nad optymalizacją systemu 
transportowego. Gmina chce utrzymywać lokalny ruch PKP. Analizie są poddawane możliwości 
wprowadzenia szynobusu działającego dla związku gmin. Gmina chce dążyć do poprawy stanu 
transportu kolejowego. Strategia nie jest sprzeczna z Projektem. 

6.2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejsko-wiejskiej Łask 

Dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej oraz uwarunkowania rozwoju w gminie 
miejsko-wiejskiej Łask jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Łask, przyjęte uchwałą nr L/481/14 Rady Miejskiej w Łasku, w dniu 12 lutego 2014 r.  

Na terenie gminy miejsko-wiejskiej Łask na linii kolejowej nr 14 znajdują się dwa przystanki osobowe: 
Kolumna i Borszewice oraz stacja kolejowa Łask.  

Dodatkowo w gminie są obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmują 
one jednak stosunkowo niewielką całkowitą powierzchnię. 

6.2.2.1 Przystanek osobowy Kolumna 

Przystanek osobowy Kolumna znajduje się w dzielnicy Kolumna. Od wszystkich stron świata 
przystanek osobowy graniczy z terenami zagospodarowanymi o przeznaczeniu mieszkaniowo-
usługowym o niskiej intensywności na terenach zadrzewionych. Ponadto przy przystanku znajdują się 
drogi gminne klasy lokalnej. 

Dla terenów po południowej stronie linii kolejowej od ul. Torowej jest obowiązujący MPZP, obejmuje 
on jednak tylko obszar cmentarza położonego w Łasku.  

Ponadto dla terenów bezpośrednio graniczących z przystankiem kolejowym nie ma obowiązującego 
MPZP. 
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Ilustracja 28. Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Łask z uwzględnieniem przystanku osobowego Kolumna. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Łask. 

6.2.2.2 Stacja kolejowa Łask 

Stacja kolejowa Łask zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Szadkowskiego oraz Kolejową. 
Bezpośrednio teren stacji oznaczony jest w Studium, jako tereny zamknięte. Od północnej części 
stacja w części graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej 
intensywności. W drugiej części wzdłuż stacji znajdują się tereny dolinne wykluczone z zabudowy. Na 
wysokości stacji linię kolejową przecina droga wojewódzka. Na południu od stacji znajdują się tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności oraz tereny produkcyjne, 
magazynowe i produkcyjno-usługowe. 

Dla terenów bezpośrednio graniczących z przystankiem kolejowym nie ma obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 29. Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Łask z uwzględnieniem stacji kolejowej Łask. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Łask. 

6.2.2.3 Przystanek osobowy Borszewice 

Przystanek osobowy Borszewice zlokalizowany na obrzeżach gminy. Na wysokości przystanku linię 
kolejową przecina droga gminna klasy zbiorczej. Tereny wzdłuż przystanku po północnej stronie 
oznaczone są, jako tereny upraw rolnych wysokiej klasy bonitacyjnej (II – IV) a także i to w większej 
części tereny zielone (lasy). Od południowej strony przystanek osobowy graniczy z terenami 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności oraz z terenami upraw 
rolnych niskich klas bonitacyjnych (V-VI). 

Ponadto dla terenów bezpośrednio graniczących z przystankiem kolejowym nie ma obowiązującego 
MPZP. 
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Ilustracja 30. Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Łask z uwzględnieniem stacji kolejowej Borszewice. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Łask. 

6.3 Strategia Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007 – 2020 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego została pierwotnie przyjęta uchwałą Nr 14/XXXII/2001 
Rady Powiatu Zduńskowolskiego, następnie uchwałą nr III/131/10 Zarządu Powiatu 
Zduńskowolskiego z dnia 19.10 został powołany Zespół ds. aktualizacji i zaktualizowana na przełomie 
2010/2011.  

Ocena spójności Projektu z Strategią Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007 – 2020. 

W Strategii stwierdzono, że Powiat posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacji publicznej, 
dzięki czemu zapewnione są bezpośrednie połączenia wszystkich gmin ze stolicą powiatu oraz 
województwa. Ponadto wymienione zostały przedsiębiorstwa, które prowadzą transport publiczny 
na terenie całego powiatu. W Strategii określa się poprawę dostępności poprzez rozwój 
infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, w tym w szczególności skoordynowanie działań 
z zakresu infrastruktury transportowej z programami wojewódzkimi. Po przeanalizowaniu Strategii 
stwierdzono, że Projekt wpisuje się w założenia programowe zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu 
Zduńskowolskiego na lata 2007 -2020. 

6.3.1 Strategia Rozwoju Miasta Zduńska Wola do roku 2020 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Zduńska Wola do roku 2020 została przyjęta, jako załącznik do Uchwały 
Nr XIX/244/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 1 marca 2012 r. Dokument zawiera kierunki 
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rozwoju, misję, cele główne, strategiczne i szczegółowe oraz zadania realizacyjne zapewniające 
osiągnięcie wytyczonych celów. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Miasta Zduńska Wola do roku 2020. 

W Strategii, jako jedną z szans miasta wskazano polepszenie dostępności komunikacyjnej – 
planowana budowa linii szybkich kolei z stacją w okolicach Zduńskiej Woli i realizacja projektu 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz usprawnienie lokalnego układu komunikacyjnego. W Strategii 
Rozwoju Miasta w celu operacyjnym dot. modernizacji i rozwoju infrastruktury miejskiej 
bezpośrednio sformułowano kierunki działań mające na celu poprawę dostępności komunikacyjnej 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta, zintegrowany system komunikacji miejskiej 
z innymi środkami transportu (PKP i PKS), i inne. W związku z powyższym stwierdza się, że Projekt 
bezpośrednio wpisuje się w założenia zawarte w Strategii.  

6.3.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejskiej Zduńska Wola 

Podstawowym dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej miasta Zduńskiej Woli jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola przyjęte 
uchwałą nr XXX/374/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2012 r.  

W administracyjnych granicach miasta znajduje się jedna stacja kolejowa Zduńska Wola będąca stacją 
na linii kolejowej nr 14. 

6.3.2.1 Stacja kolejowa Zduńska Wola 

Stacja kolejowa Zduńska Wola znajduje się przy ulicy Dworcowej zaraz przy granicy miasta od strony 
północnej. Według stref funkcjonalnych miasta stacja zlokalizowana jest w strefie przemysłowej. Od 
północy wzdłuż stacji znajdują się obszary zabudowane, w tym „adaptacja istniejącej zabudowy 
z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i wymiany budynków, dążenia do pełnego uzbrojenia, 
zabudowa rezerw terenowych. Od strony południowej w większej części stacja kolejowa graniczy 
również z terenami zabudowy. Natomiast w jednej części wzdłuż stacji znajdują się tereny 
rozwojowe, w tym „realizacja mieszkalnictwa i usług, uciążliwość usług niewykraczająca poza granice 
działki, pełne uzbrojenie bezpieczne ekologiczne” oraz niewielkie obszary stref ochrony ekologicznej.  

Należy wspomnieć, że przyjęta została uchwała nr XLV/556/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 
27 lutego 2014 r. w sprawie Planu Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – 
Karsznice. Na terenie tym znajdują się zarówno dworzec, jak i przystanek PKP. Do głównych 
perspektyw Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego należy przede wszystkim rozwój transportu 
i spedycji w regionie.  

Na terenach przy stacji nie ma obowiązującego plany zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 31. Fragment SUiKZP miasta Zduńska Wola z uwzględnieniem stacji kolejowej Zduńska Wola. 
Źródło: SUiKZP miasta Zduńska Wola. 

6.4 Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2020 (projekt) 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2020 stanowi projekt i nie została jeszcze 
przyjęta uchwałą. Analizie została podana jej wersja robocza z grudnia 2014 roku, do której według 
informacji uzyskanych od Powiatu Sieradzkiego, nie zostaną wprowadzone już znaczące zmiany. 
 
Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2020. 

Zgodnie ze Strategią transport zbiorowy na terenie powiatu funkcjonuje głównie w oparciu 
o komunikacje autobusową (PKS Sieradz, busy) oraz kolejową. Strategia zakłada poprawę 
dostępności transportowej wewnętrznej i zewnętrznej. Jeden z kierunków rozwoju powiatu 
sieradzkiego zakłada sprawną modernizacje, rozbudowę i budowę zintegrowanego systemu 
transportowego. Stwierdza się, że Strategia jest zgodna z Projektem. 

6.4.1 Strategia Rozwoju Gminy Sieradz do 2020 r. 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gminy Sieradz do 2020 r. – Wnioski z diagnozy stanu istniejącego i Strategiczny 
program działań dla gminy Sieradz do 2020 r. wraz z załącznikami, które stanowią diagnozę stanu 
istniejącego – załącznik nr 1 oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców – załącznik nr 
2, została przyjęta Uchwałą Nr XLV/253/2014 Rady Gminy Sieradz z dnia 17 września 2014 r.  
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Strategiczny plan rozwoju to najważniejsza część Strategii, określająca misję i wizję gminy oraz cele 
strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań na rzecz rozwoju gminy w perspektywie 
długoterminowej. 
 
Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Sieradz do 2020 r. 

W Strategii ukazane zostały szanse rozwojowe gminy. Wśród nich wymieniono pełnienie przez 
miasto Sieradz funkcji centralnego ośrodka z dostępem do usług i jednego z najważniejszych węzłów 
komunikacyjnych regionu. Ważne jest również położenie w układzie sieci krajowych i europejskich 
powiązań transportowych – realizacja drogi ekspresowej S-8. Dużą uwagę przywiązuje się do 
rozwoju transportu, zatem strategia jest zgodna z Projektem. 

6.4.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Sieradz 

Na dzień przeprowadzania analizy podstawowym dokumentem rozwój polityki przestrzennej gminy 
jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieradz przyjęte 
uchwałą nr XXX/217/01 Rady Gminy w Sieradzu z dnia 23 października 2001 r.  

Na terenie gminy wiejskiej Sieradz znajduje się jeden przystanek osobowy Męcka Wola.  

Gmina nie posiada instrumentu kontroli polityki przestrzennej jakim są Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

6.4.2.1 Przystanek osobowy Męcka Wola 

Przystanek osobowy Męcka Wola zlokalizowany jest pomiędzy wsiami Grabowiec i Męcka Wola. 
Tereny znajdujące się na południe pod przystanku są obszarami o funkcji zabudowy mieszkaniowo-
usługowej oraz terenami rolnymi z warunkowym dopuszczeniem do zabudowy siedliskowej wzdłuż 
dróg publicznych. Natomiast tereny na północ od przystanku osobowego to tereny o przeznaczeniu 
rolnym bez prawa do zabudowy. Na wysokości przystanku osobowego równolegle do linii kolejowej 
przebiega droga ekspresowa.  

Analizowane Studium zostało porównane z propozycją zmiany, (która ma zostać uchwalona na 
przełomie maja-czerwca), nie stwierdzono zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego 
w okolicach przystanku osobowego. 
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Ilustracja 32. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Sieradz z uwzględnieniem przystanku osobowego Męcka Wola. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Sieradz. 

6.4.3 Strategia Rozwoju Miasta Sieradz na lata 2010 – 2020  

Kontekst 

Strategia Rozwoju Miasta na lata 2010 – 2020 została przyjęta w marcu 2010 roku. Punktem wyjścia 
dla formułowania Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010- 2020, jak w przypadku innych 
strategii, są generalne założenia rozwojowe. Pozwalają one podporządkować procesy rozwoju 
nadrzędnej idei, przez co możliwa jest spójność Strategii. Misja, wizja i cel nadrzędny wytyczają 
podstawowy kierunek, stając się następnie kryterium wyboru szczegółowych przedsięwzięć 
rozwojowych. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Miasta Sieradz na lata 2010  2020. 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Sieradza jest jednym z celów operacyjnych zawartych 
w Strategii. W Strategii określono, że poprawa dostępności komunikacyjnej oznacza dążenie do 
zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów, w tym przede wszystkim pociągów dalekobieżnych 
i międzynarodowych, które obecnie nie zapewniają miastu dostatecznie dobrych powiązań. 
Dodatkowo jednym z projektów rozwojowych proponowanych w Strategii są powiązania z Łodzią. 
W myśli projektu rozwojowego istotne są polepszenia powiązań z Łodzią, co oznacza wzrost liczby 
kursów autobusowych i kolejowych obsługujących to powiązanie. Wskazuje się na zwiększenie 
intensywności transportu publicznego zarówno w sensie liczby powiązań, jak i ich częstotliwości. 
Konieczne jest także wzmocnienie powiązań transportem publicznym z sąsiednimi miejscowościami 
oraz z Łodzią. W związku z powyższymi założeniami zawartymi w Strategii integracja transportu 
kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu jest spójna z analizowanym dokumentem. 
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6.4.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejskiej Sieradz 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym kierunki zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sieradz jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sieradz przyjęte uchwała na XVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 kwietnia 2012 r.  

W mieście znajdują się dwa przystanki osobowe: Sieradz Męka i Sieradz Warta oraz jedna stacja 
kolejowa Sieradz, zlokalizowane na linii kolejowej nr 14. 

Ponadto miasto posiada Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które regulują bardziej 
szczegółowo politykę przestrzenną dla obszaru objętego planem. Plany te zajmują kilka procent 
powierzchni całej gminy. 

6.4.4.1 Przystanek osobowy Sieradz Męka 

Przystanek osobowy Sieradz Męka znajduje się w okolicach ul. Karola Józefiaka na obrzeżach miasta. 
Od północnej strony przystanku znajdują się tereny zieleni urządzonej rozwojowej oraz tereny 
kolejowe. Od północno-wschodniej strony przeważają tereny o funkcji produkcyjno-usługowej. Od 
południowej strony przystanek osobowy graniczy z terenami zabudowy podmiejskiej o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Dla terenów przy przystanku kolejowym nie ma obowiązujących MPZP. 

 

Ilustracja 33. Fragment SUiKZP miasta Sieradz z uwzględnieniem przystanku osobowego Sieradz Męka. 
Źródło: SUiKZP miasta Sieradz. 

6.4.4.2 Przystanek osobowy Sieradz Warta 

Przystanek osobowy Sieradz Warta zlokalizowany jest w okolicach ulicy Kopernika w bezpośredniej 
granicy ze Starym Miastem, na osiedlu Kopernika. Przystanek osobowy od południa graniczy 
z terenami zabudowy pozaśródmiejskiej o funkcji usługowo-mieszkaniowej (w tym do zachowania 
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i utrwalenia). Od północnej granicy przystanku znajdują się tereny o funkcji produkcyjno-usługowej 
(w tym do zachowania i uzupełnień). 

Dla terenów przy przystanku kolejowym nie ma obowiązujących MPZP. 

 

Ilustracja 34. Fragment SUiKZP miasta Sieradz z uwzględnieniem przystanku osobowego Sieradz Warta. 
Źródło: SUiKZP miasta Sieradz. 
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6.4.4.3 Stacja kolejowa Sieradz 

Stacja kolejowa Sieradz znajduje się w okolicach ul. Kolejowej. Od wysokości stacji równolegle do linii 
kolejowej biegnie droga główna ruchu przyspieszonego. Stacja kolejowa znajduje się pośrodku 
obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej (w tym tereny do zachowania i uzupełnień oraz tereny 
rozwojowe). Na południu, w niewielkiej odległości od stacji znajdują się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym do zachowania i uzupełnień).  

Dla terenów bezpośrednio graniczących ze stacją kolejową nie ma obowiązujących MPZP. 

 

Ilustracja 35. Fragment SUiKZP miasta Sieradz z uwzględnieniem przystanku osobowego Sieradz. 
Źródło: SUiKZP miasta Sieradz. 
 

6.4.5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Wróblew 

Dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy wiejskiej Wróblew jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wróblew przyjęte 
uchwałą nr IV/15/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2010 r.  

Gmina nie posiada Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

6.4.5.1 Stacja kolejowa Sędzice 

Stacja kolejowa Sędzice znajduje się w okolicach osiedla Słomków Suchy. Na południe stacja kolejowa 
graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Równolegle do linii kolejowej, od 
południowo-zachodniej strony, biegnie droga krajowa ruchu głównego przyśpieszonego. Na północ 
od stacji znajdują się tereny o przeznaczeniu rolniczym.  
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Przedstawiona poniżej mapa uwzględnia uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, mapa 
zawierająca kierunki zagospodarowania przestrzennego, jest dostępna w bardzo złej jakości. Użycie 
innej mapy przedstawiającej stację kolejową spowodowało niezgodność kolorystyki 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, jednakże, analiza i późniejszy opis został oparty na mapie 
przedstawiającej kierunki.  

Numery przedstawione na mapie oznaczają pojedyncze zakłady usługowe. Interesujący nas numer to 
4, pod którym znajduje się stacja kolejowa Sędzice. 

 

Ilustracja 36. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Wróblew z uwzględnieniem stacji kolejowej Sędzice. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Wróblew. 

6.4.6 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Błaszki na lata 2007-2013 

Kontekst 

Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany na lata 2007-2013 i nawiązuje do Strategii Gminy 
i Miasta Błaszki oraz do dotychczasowego Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz kierunki 
na lata 2007-2013. Plan został opracowany na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Błaszki oraz 
na podstawie dostępnych danych statystycznych. 

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem uchwalonym przez Radę Gminy i Miasta Błaszki. 
W realizacji planu przewiduje się wszechstronną współpracę z sektorem publicznym, prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi.Ocena spójności Projektu z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy i 
Miasta Błaszki na lata 2007 - 2013 

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Błaszki wspomniane jest dobrych rozwiązaniach 
komunikacyjnych drogowych z obszarami zewnętrznymi. Ważną rolę w powiązaniach 
zewnętrznych pełni zelektryfikowana linia kolejowa relacji Warszawa – Łódź – Sieradz – Kalisz – 
Ostrów Wielkopolski – Wrocław. Stacje kolejowe zlokalizowane są w dwóch miejscowościach 
należących do gminy Błaszki: Kociołki i Skalmierz. Obecnie jednak linia ta nie ma większego 
znaczenia dla Błaszek, i nie stanowi alternatywy dla transportu drogowego. Zgodnie ze Planem 
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rozwój infrastruktury transportu sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu, a zatem jest on 
zgodny z Projektem. Gmina chce dążyć do poprawy warunków komunikacyjnych i transportowych. 

6.4.7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejsko-wiejskiej Błaszki 

Dokumentem określającym uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 
Błaszki jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 
Błaszki, przyjęte uchwałą nr XXXVIII/282/14 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 12 sierpnia 2014 r. 
w sprawie zmiany Studium.  

Na terenie gminy Błaszki znajduje się stacja kolejowa Błaszki oraz przystanek osobowy Skalmierz, 
leżące na linii kolejowej nr 14.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są obowiązujące w obszarze gminy nie 
dotyczą terenów kolejowych. 

6.4.7.1 Stacja kolejowa Błaszki 

Stacja kolejowa Błaszki położona jest niedaleko Maciszewic. Od północno-wschodniej strony stacja 
sąsiaduje bezpośrednio z terenami o funkcji wiodącej zabudowy produkcyjno-składowo-
magazynowej. Z tej strony również znajdują się tereny rolnicze. Od południowo-zachodniej strony 
również znajdują się tereny o wiodącej funkcji zabudowy produkcyjno-składowo-magazynowej. 
Oprócz nich są także tereny rolnicze oraz tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej, w tym 
jednorodzinnej i wielorodzinnej. Tereny przy stacji o funkcji produkcyjnej są objęte obowiązkowym 
sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Ilustracja 37 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Błaszki z uwzględnieniem stacji kolejowej Błaszki. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Błaszki. 



 

 60  
 

6.4.7.2 Przystanek osobowy Skalmierz 

Przystanek osobowy Skalmierz znajduje się niedaleko wsi Skalmierz. Zlokalizowany jest wśród 
terenów o przeznaczeniu rolniczym. Od południowej strony w niewielkiej odległości znajdują się 
tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy wielorodzinnej.  

 

Ilustracja 38 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Błaszki z uwzględnieniem przystanku osobowego Skalmierz. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Błaszki. 

Podsumowanie 

W korytarzu VI znajdują się dwie gminy miejskie: Zduńska Wola i Sieradz. Prawdopodobnie to właśnie 
one będą charakteryzowały się największym potencjałem terenów zabudowy mieszkaniowej 
i koncentracji mi9ejsc pracy.  

Terenami o potencjale zabudowy mieszkaniowej oraz koncentracji miejsc pracy są tereny 
zlokalizowane dookoła stacji Sieradz. Przeznaczenie w Studium, mówi, że tereny mają funkcję 
produkcyjno-usługową oraz mieszkalną. Ponadto usytuowanie stacji w pobliżu drogi głównej jest 
kolejnym determinantem wpływającym na wielkość ruchu pasażerskiego na kolei.  

Tereny znajdujące się w okolicach stacji Zduńska Wola są terenami w szczególności istniejące 
i planowane koncentracje miejsc pracy. Ponadto usytuwanie stacji w strefie przemysłowej oraz 
objęcie Planem Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i zarówno założenia Studium jak i 
wspomnianego Planu mogą w przyszłości generować duży ruch na linii.  

Kolejnymi terenami przy stacji kolejowej, które mogą być w szczególności koncentracjami miejsc 
pracy są tereny w Łasku. W Studium oznaczono te tereny, jako produkcyjno-usługowo-magazynowe. 
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Takie przeznaczenie terenów może mieć istotny wpływ na liczbę osób korzystających z transportu 
kolejowego.  


