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1 Zakres geograficzny 

Obszar analizy stanowią wszystkie gminy, przez które przebiegają linie kolejowe nr 16, 18 i 33 
w obszarze województwa łódzkiego. Znalazło się w nim 11 gmin leżących w 3 powiatach (zgierskim, 
łęczyckim i kutnowskim). W powiecie zgierskim analizowane zostały 4 gminy, podobnie w powiecie 
kutnowskim. Natomiast w powiecie łęczyckim analizie zostały poddane 3 gminy. Najwięcej 
stacji/przystanków kolejowych (8) znajduje się na linii kolejowej nr 16. Ponadto 3 są zlokalizowane na 
linii kolejowej nr 33 oraz jeden na linii nr 18.  

1.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

Tabela 1. Stacje/przystanki kolejowe wchodzące w zakres Opracowania. 

Stacja/przystanek osobowy Linia kolejowa Gmina Powiat 
Grotniki 

16 

Zgierz (gm. wiejska) 

powiat zgierski 
Chociszew Parzęczew (gm. wiejska) 

Ozorków Nowe Miasto 
Ozorków (gm. miejska) 

Ozorków 
Sierpów Ozorków (gm. wiejska) 
Łęczyca Łęczyca (gm. miejska) 

powiat łęczycki Gawrony Łęczyca (gm. wiejska) 
Witonia Witonia (gm. wiejska) 
Florek 

33 
Kutno (gm. wiejska) 

powiat kutnowski 
Raciborów 

- Kutno (gm. miejska) 
Strzelce Strzelce (gm. wiejska) 
Ostrowy 18 Nowe Ostrowy (gm. wiejska) 

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: 

 Zgierz-Kutno, 
 Zgierz-Ozorków, 
 Zgierz-Łęczyca, 
 Kutno-Ozorków, 
 Kutno-Łęczyca, 
 Kutno-Ostrowy, 
 Kutno-Strzelce Kujawskie. 

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 

Zgierz-Kutno LK 16 
pociąg (Regio) 1 0 57 01:19:00 10,22 4,91 204,72 
pociąg (TLK) 5 4,5 57 01:04:00 13,30 6,24 260,00 
pociąg (ŁKA) 10 9,5 57 01:12:00 14,60 5,37 223,67 
autobus/bus 44 34,5 48 00:59:00 10,00 9,12 380,00 
samochód     47 00:40:00 28,00 28,00 1166,64 

Zgierz-Ozorków LK 16 
pociąg (Regio) 1 0,5 33 00:47:00 5,32 3,37 140,58 
pociąg (ŁKA) 10 4,5 33 00:40:00 7,60 3,58 149,00 
autobus 30 9,5 33 00:47:00 5,10 b.d. b.d. 
tramwaj 60 23,5 30 00:43:00 3,40 1,84 76,67 
samochód     28 00:28:00 8,90 8,90 370,64 

Zgierz-Łęczyca LK 16 
pociąg (Regio) 1 1 33 00:47:00 6,86 3,85 160,52 

pociąg (TLK) 5 5 33 00:40:00 11,70 4,96 206,67 

pociąg (ŁKA) 10 10 33 00:47:00 9,80 4,12 171,67 

autobus 34 24 30 00:43:00 6,95 2,52 105,00 

bus 27 16 28 00:28:00 b.d. b.d. b.d. 

samochód     28 00:25:00 16,84 16,84 701,48 

Kutno-Ozorków LK 16 
pociąg (Regio) 1 1 35 00:42:00 6,86 3,85 160,52 
pociąg (ŁKA) 10 10 35 00:38:00 9,80 4,12 171,67 
samochód     38 00:35:00 22,75 22,75 947,74 

Kutno-Łęczyca LK 16 
pociąg (Regio) 1 0,5 25 00:28:00 5,32 3,37 140,58 
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pociąg (TLK) 5 4,5 25 00:30:00 11,70 4,96 206,67 
pociąg (ŁKA) 10 9,8 25 00:25:00 7,60 3,58 149,00 
autobus/bus 9 1,5 39 00:44:00 6,00 4,82 200,90 
samochód     25 00:25:00 15,04 15,04 626,85 

Kutno-Ostrowy LK 18 
pociąg (ARR) 5 3 14 00:13:00 3,71 2,65 110,35 
pociąg (REG) 1 0,5 14 00:13:00 3,71 2,65 110,35 
autobus/ bus 28 6 25 00:32:00 6,50 5,76 240,00 
samochód     20,8 00:22:00 12,42 12,42 517,40 

Kutno-Strzelce Kujawskie LK 33 
pociąg (KM) 6 6,5 14 00:19:00 6,80 3,40 141,67 
samochód     15 00:17:00 8,72 8,72 363,18 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy 

2.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Odcinek Zgierz-Kutno 

Najdłuższym omawianym odcinkiem jest Zgierz-Kutno, który jest obsługiwany przez 3 przewoźników 
kolejowych: Łódzką Kolej Aglomeracyjną (ŁKA), PKP Intercity (pociągi TLK) i Przewozy Regionalne. 
W dni robocze oferują łącznie 16 połączeń w każdą ze stron, w tym ŁKA – 10, PR – 1 oraz TLK – 5 
przejazdów W dni świąteczne jest ich średnio 14, w tym ŁKA – 9,5, PR – 0 oraz TLK – 4,5 przejazdów. 
Czas i cena przejazdu 57-kilometrowej trasy jest zróżnicowany. Wg podstawowej taryfy Przewozów 
Regionalnych bilet jednorazowy kosztuje 14,60 zł. PR oferują jednak promocyjne bilety w cenie 10,22 
zł. Czas przejazdu trwa 1 godz. 19 minut. Cena godzinowego przejazdu pociągiem typu TLK, których 
podstawowym zadaniem są przewozy międzyregionalne, jest nieznacznie niższa – 13,30 zł. Natomiast 
przewoźnik ŁKA oferuje przejazdy za 14,6 zł w czasie średnio 1 godz. 12 min. W przypadku taryfy 
adekwatnej do przejazdów regularnych, najniższą cenę biletu miesięcznego oferują Przewozy 
Regionalne – 204,72 zł. ŁKA oferuje przejazdy bilety miesięczne w cenie 223,67 zł. Ok. 30% więcej 
(260 zł) kosztuje korzystanie na tym odcinku z pociągów typu TLK.  

Odcinek Zgierz-Ozorków 

Kolejnym analizowanym odcinkiem jest Zgierz-Ozorków. Pasażerowie na tej 33-kilometrowej trasie 
korzystają z pociągów spółki ŁKA (10 par pociągów dziennie oraz 9,5 w dni świąteczne) oraz z 
pociągów spółki Przewozy Regionalne (1 para kursów dziennie w dni robocze, 0,5 w świąteczne). 
Koszt przejazdu jednorazowego, który trwa w przypadku przewoźnika ŁKA 40 minut wynosi 7,60 zł. 
PR oferują przejazd w czasie 47 minut, w podstawowej cenie biletu 7,6, ale oferuje też bilety w 
promocyjnie cenie 5,32 zł. Cena biletów miesięcznego wynosi dla przewoźnika ŁKA wynosi 149 zł zaś 
w PR - 140,58 zł. 

Odcinek Zgierz-Łęczyca 

Na odcinku Zgierz-Łęczyca kursuje taka sama liczba pociągów LKA i PR jak na odcinku Zgierz – Kutno. 
Dodatkowo do dyspozycji pasażerów pozostaje 5 połączeń TLK dziennie w dni robocze 
i 5 w świąteczne. Trasa ma długość (33 km), więc ceny biletów jednorazowych w Łódzkiej Kolei 
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Aglomeracyjnej wynoszą 6,95 zł, w Przewozach Regionalnych wynoszą 9,80 zł (6,86 zł w promocji 
REGIOkarta) zaś TLK 11,70 zł. Czas przejazdu pociągu osobowego to 47 minut a pospiesznego 40 
minut. W przypadku regularnych przejazdów najkorzystniejsze cenowo jest również przemieszczanie 
się pociągami Regio – cena wynosi 160,52, ŁKA oferuje bilety miesięczne niewiele drożej – 171,67 zł. 
Cena jego odpowiednika w taryfie TLK to 206,67 zł. 

Odcinek Kutno-Ozorków 

Na trasie Kutno-Ozorków ofertę kolejową przedstawia dwóch przewoźników – Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna i Przewozy Regionalne. Składa się ona z 11 par połączeń dziennie, zarówno w dni 
powszednie jak i święta, (w tym ŁKA – 10 kursów a PR – 1 kurs dziennie). Cena 42-minutowego 
przejazdu 35-kilometrowej trasy z biletem jednorazowym wynosi 9,80 zł dla ŁKA i taryfy podstawowej 
w PR, a dla posiadaczy REGIOkarty 6,86 zł. Bilet miesięczny kosztuje PR - 160,52 zł zaś ŁKA – 171,67 zł. 

Odcinek Kutno-Łęczyca 

W tej relacji pasażerowie mają do wyboru 10 par połączeń ŁKA w dni robocze w weekendy i święta 
oraz 1 kurs dziennie Regio i 0,5 w weekendy i święta. Oprócz tego w dni robocze odcinek ten 
obsługuje 5 par pociągów TLK a w dni świąteczne 4,5. Czas przejazdu 25 km jest zbliżony – trwa 28-30 
minut. Koszt przejazdu opłaconego biletem jednorazowym ŁKA wynosi 7,6 zł, PR wynosi 7,60 zł (5,32 
zł w promocji), zaś TLK 11,70 zł. W ujęciu miesięcznym również korzystniejszą ofertą cechują się 
pociągi regionalne i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, odpowiednio – 140,58 zł i 149,0 zł, przy koszcie 
206,67 zł za miesięczny bilet relacyjny TLK. 

Odcinek Kutno-Ostrowy 

Inną istotną trasą w rozpatrywanym korytarzu jest Kutno-Ostrowy. Tą relacją obsługuje 
2 przewoźników: Przewozy Regionalne (1 połączenie w dni robocze, 0,5 w świąteczne) oraz Arriva 
(5 połączeń w dni robocze, 3 w świąteczne), świadcząca swe usługi przede wszystkim dla 
województwa kujawsko-pomorskiego. Obie spółki mają jednolitą taryfę biletową i honorują 
REGIOkarty. Czas przejazdu odcinka o długości 14 km trwa 13 minut. Bilety jednorazowe kosztują 
5,30 zł a w promocji 3,71 zł. Bilety miesięczne u obu przewoźników również kosztują tyle samo – 
110,35 zł. 

Odcinek Kutno-Strzelce Kujawskie 

Na trasie Kutno-Strzelce Kujawskie przewozy oferuje jeden przewoźnik – Koleje Mazowieckie 
obsługujący przede wszystkim połączenia regionalne na terenie województwa mazowieckiego. Składa 
się ona z 6 par połączeń dziennie w dni robocze i 6,5 w świąteczne. Cena 19-minutowego przejazdu 
35-kilometrowej trasy z biletem jednorazowym wynosi 6,80 zł. Bilet miesięczny kosztuje 141,67 zł. 

2.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Odcinek Zgierz-Kutno 

Pomiędzy Zgierzem a Kutnem w dni robocze kursują 44 autobusy i busy, a w świąteczne średnio 34,5. 
Czas przejazdu 48 km wynosi 39 minut (4 min. dłużej niż najwolniejsze połączenie kolejowe) 
i kosztuje 10 zł, co jest ceną niższą niż u przewoźników kolejowych. W ujęciu miesięcznym regularna 
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jazda tym środkiem transportu to wydatek w wysokości 380 zł, czyli droższy od kolei o 40-90%. 
Najszybszym i zarazem zdecydowanie najdroższym sposobem pokonania tej trasy jest jazda autem. 
Szacowany czas przejazdu wynosi 15 minut a koszt 28 zł, co przekłada się na kwotę 1166,64 zł 
miesięcznie. Jest ona 5 razy wyższa niż dla przewozów kolejowych i 3 razy wyższa niż dla 
autobusowych. 

Odcinek Zgierz-Ozorków 

Na trasie Zgierz-Ozorków istnieje połączenie tramwajowe zapewniające 60 kursów w dni robocze 
i 42,5 w świąteczne. 14-kilometrowy odcinek jest pokonywany w 25 minut (nieznacznie wolniej niż 
pociąg). Cena biletu jednorazowego wynosi 3,40 zł a miesięcznego 76,67 zł. Jest to zatem oferta 
2 razy tańsza od proponowanej przez kolej. Ponadto pasażerowie mogą korzystać z 30 autobusów 
i w dni robocze i z 17 w weekendy. Ten środek transportu pokonuje 16-kilometrową trasę w 20 minut 
(niewiele szybciej niż kolej). Cena biletu wynosi 5,10 zł za przejazd jednorazowy oraz 212,50 zł za bilet 
miesięczny (50% drożej niż kolej). W analizowanej relacji czas przejazdu samochodem osobowym jest 
nieznacznie krótszy od połączeń kolejowych, autobusowych i tramwajowych. Szacowany koszt 
takiego przejazdu jest o ok. 15% droższy (8,90 zł), a miesięczny (370,64 zł) prawie 3-krotnie względem 
pociągu, a także 1,5 razy względem autobusów i 6 razy względem tramwajów. 

Odcinek Zgierz-Łęczyca 

Na trasie Zgierz-Łęczyca do dyspozycji pasażerów jest 61 autobusów i busów w dni robocze. W dni 
świąteczne uruchamia się 40 takich kursów. Autobusy pokonują 30-kilometrową trasę w 43 minuty 
(o 4 min. krócej niż pociąg Regio), zaś busy przejeżdżają 28 km w 28 minut (prawie 20 minut szybciej 
niż pociąg osobowy). Nie ma wiarygodnych na danych na temat opłaty pobieranej za taki przejazd. 
Z kolei przewoźnicy autobusowi za jednorazowe przejazdy pobierają 6,95 zł (cena niemal taka sama 
jak promocyjne bilety PR), co w ujęciu miesięcznym generuje koszt 105 zł (30% taniej niż taryfa PR). 
W analizowanej relacji czas przejazdu samochodem osobowym jest wyraźnie krótszy od połączeń 
kolejowych. Szacowany koszt takiego przejazdu jest jednak 2 razy droższy, a miesięczny ponad 4-
krotnie względem pociągu, a także ponad 6 razy względem autobusów. 

Odcinek Kutno-Ozorków. 

Pomiędzy tymi miastami nie prowadzi się regularnych przewozów autobusowych bądź busowych. 
Jazda samochodem osobowym jest konkurencyjna czasowo wobec kolei. Przejazd trwa 35 minut 
i jego szacowany koszt to 22,75 zł, co daje 947,74 zł miesięcznie – 6 razy drożej niż kolej. 

Odcinek Kutno-Łęczyca 

Na analizowanym odcinku pasażerowie mają do dyspozycji 9 kursów autobusowych w dni robocze 
oraz 2 w dni świąteczne. Ze względu na znacznie dłuższą trasę (39 km, o 14 więcej niż kolej) czas 
przejazdu jest o 16 minut dłuższy niż pociągu Przewozów Regionalnych – trwa 44 minuty i kosztuje 
6 zł, czyli 1/3 mniej od standardowego biletu kolejowego. Miesięczny koszt jazdy autobusem wynosi 
200,90 zł, zatem jest ok. 50% niż w pociągach typu Regio i niemal równy pociągom TLK. Podróż 
samochodem jest nieznacznie krótsza niż koleją, gdyż trwa 25 minut a jej koszt to 15,04 zł, co 
miesięcznie przekłada się na wydatek 626,85 zł – ponad 4 razy więcej niż bilet miesięczny Przewozów 
Regionalnych i 3 razy więcej niż koszt jazdy autobusem. 
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Odcinek Kutno-Ostrowy 

W tej relacji pasażerowie mogą korzystać z 28 kursów autobusowych w dni robocze oraz 6 w dni 
świąteczne. Z powodu znacznie dłuższej trasy (25 km, o 11 więcej niż kolej) czas przejazdu jest ponad 
2 razy dłuższy niż pociągu Przewozów Regionalnych i Arrivy – trwa 32 minuty i kosztuje 6,50 zł, a więc 
o 1/5 więcej od standardowego biletu kolejowego. Miesięczny koszt jazdy autobusem wynosi 240 zł, 
zatem jest ponad 2 razy wyższy niż w pociągach. Z braku dogodnych połączeń drogowych podróż 
samochodem jest o połowę dłuższa niż koleją, gdyż trwa 22 minuty a jej koszt to 12,42 zł, co 
miesięcznie przekłada się na wydatek 517,40 zł – prawie 5 razy więcej niż bilet miesięczny 
przewoźników kolejowych i ponad 2 razy więcej niż koszt jazdy autobusem. 

Odcinek Kutno-Strzelce Kujawskie 

Pomiędzy tymi miejscowościami również nie prowadzi się regularnych przewozów autobusowych 
bądź busowych. Jazda samochodem jest nie znacznie krótsza niż podróż pociągiem. Przejazd trwa 17 
minut i jego szacowany koszt to 8,72 zł (30% więcej niż bilet jednorazowy KM), co daje 363,18 zł 
miesięcznie – 2,5 razy drożej niż kolej. 

2.3 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

Biorąc pod uwagę liczbę połączeń kolejowych pomiędzy stacją Zgierz a stacją Kutno widać, że liczba 
autobusów jest bezkonkurencyjnie większa niż liczba pociągów. Na tej trasie w dzień powszedni 
kursują około 44 autobusy, podczas gdy jest 6 pociągów Regio oraz 5 pociągów TLK. Wydaje się 
zasadne, aby pasażerów podróżujących autobusami przejąć na transport kolejowy. Potrzebne jest do 
tego stworzenie konkurencyjnej oferty przedstawionej przez kolej. Ponadto infrastruktura 
stacji/przystanków kolejowych musi spełniać wymogi potencjalnych pasażerów. 

Na linii kolejowej nr 18 leżącej w tym korytarzu pomiędzy stacją Kutno a Ostrowy kursuje 6 pociągów 
dziennie przy 28 połączeniach autobusowych. Konkurencyjność autobusów jest zauważalna bez 
większych analiz. Powinno dążyć się do zmniejszenia liczby kursów autobusów na rzecz uruchomienia 
połączeń kolejowych. 

Między Kutnem a Strzelcami Kujawskimi (linia kolejowa nr 33) nie kursują natomiast żadne autobusy. 
Jeżdżą tam jedynie pociągi Kolei Mazowieckich – 6 kursów dziennie. Wydaje się, że stacja Strzelce 
Kujawskie powinna mieć duży potencjał. W chwili obecnej jest zaniedbana i wymaga dużej 
modernizacji. 

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

W ramach korytarza VII analizy dotyczące tzw. „białych plam” zostały wykonane liniami kolejowymi 
znajdującymi się w tym korytarzu. 

W relacji Łódź – Kutno przystanki kolejowe zlokalizowane są w odległościach zapewniających 
realizację potrzeb mieszkańców. Poza dogodnym połączeniem kolejowym z Łodzi do Kutna 
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i z powrotem, istnieje możliwość podróżowania komunikacją autobusową, która również w pewnym 
stopniu zapewnia realizację wymagań transportowych mieszkańców.  

W województwie łódzkim na liniach kolejowych nr 33 i nr 18 znajduje się niewielka liczba 
przystanków kolejowych. Linie te mają tylko swój początek w obszarze analizowanego województwa. 

W granicach województwa łódzkiego na linii nr 18 znajdują się dwie stacje kolejowe: Kutno i Ostrowy. 
Odległość pomiędzy nimi wynosi ok. 10 km. Jest to, więc odległość większa niż przyjęte 5 km bufory 
od stacji. Pomiędzy nimi znajduje się jednak przystanek kolejowy Azory, leżący na linii nr 33, która 
również biegnie do Kutna. Pozostałe przystanki na tej linii są zlokalizowane w odległościach 
zapewniających realizację potrzeb transportowych mieszkańców.  

Na wymienionych wyżej liniach kolejowych perony nie są zmodernizowane. W związku z tym nie są 
całkowicie dostosowane do wymogów TSI PRM1 i nie zapewniają całkowicie realizacji potrzeb 
mieszkańców 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 16 obejmować będzie zarówno fragment strefy podmiejskiej Łodzi 
(pomiędzy Zgierzem a Ozorkowem), jak i typowe tereny rolnicze z zabudową o niskiej intensywności. 
Dodatkowo obsługiwane są 2 większe miasta – Kutno i Łęczyca. Należy zaznaczyć, że linia kolejowa nr 
16 powinna być poddana pilnej modernizacji. 

Podstawowe kierunki rozwoju w tym korytarzu wiązać będą się z poprawą stanu technicznego linii, 
skróceniem czasu przejazdu i zwiększaniem przepustowości trasy. Istotnym zadaniem będzie też 
integracja linii kolejowej z tramwajem podmiejskim obsługującym pasmo osadnicze Zgierz – 
Ozorków. Dla wybranych miejscowości należy także zapewnić dowozową komunikację autobusową, 
a dla obszarów rozproszonej zabudowy – możliwość dojazdu transportem indywidualnym. 

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. Obszar ten będzie efektywny w zasilaniu 
stacji głównie w miastach (Kutno, Ozorków, Łęczyca) oraz dla stacji Grotniki położonej w centralnej 
części dużego osiedla zgodnego z koncepcją miasta – ogrodu. Zakłada się, że zasięg ten zostanie 
rozszerzony o ok. 1-3 km poprzez dojazdy transportem rowerowym, co pozwoli na obsługę 
wymienionych miejscowości w całości lub niemal w całości. Dalsze rozszerzenie zasięgu obsługi może 
obejmować miejscowości w promieniu nawet 5-8 km od stacji przy zapewnieniu dojazdu 
samochodem indywidualnym. 

Na obszar komplementarny wobec linii kolejowej składać się będą także większe miejscowości, 
przeważnie gminne, do których da się zapewnić wydajny autobusowy dojazd do stacji kolejowych – 
wstępnie typowanymi miejscowościami są Parzęczew, Leźnica Wielka, Leśmierz, Góra św. 
Małgorzaty, a także Grabów. Potencjalna lokalizacją mogą być także Krośniewice, ale ich obsługa 
będzie możliwa nie wcześniej niż po modernizacji linii nr 16, która pozwoli na uzyskanie znaczącej 
przewagi czasowej nad komunikacją kołową. 

3.3 Propozycja zakresu obsługi przez alternatywne środki transportu 

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

Dojścia piesze ze stacji dla obszarów w promieniu kilometra od stacji pozostawać będą powszechne, 
ale intensywność będzie zależna od wielkości i struktury miejscowości. Dla stacji płożonych na 
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wiejskich terenach rolniczych (np. Sierpów, Raciborów Kutnowski) dojścia piesze odgrywać będą 
drugorzędną rolę. Ale już dla miejscowości takich jak Łęczyca czy Grotniki – mogą stanowić podstawę 
obsługi. Urządzając stacje należy zwracać uwagę na jakość dojść pieszych, zwłaszcza w odniesieniu do 
stacji, gdzie dojścia te będą intensywne. W przypadku lokalizacji miejskich duże znaczenie będzie 
mieć także udostępnienie dojść na teren „zatorzy”. 

Dojazdy rowerem do stacji w korytarzu VII stanowić będą przede wszystkim ułatwienie i uzupełnienie 
dojazdów w lokalizacjach takich jak Ozorków, Łęczyca, Kutno, Grotniki. Mogą także stanowić 
uzupełnienie obsługi w mniejszych miejscowościach (Witonia, Topola Królewska). Niemniej jednak 
należy przyjąć, że każda stacja w pewnym zakresie obsługiwać będzie ruch rowerowy. 

Korytarz VII cechuje się niecodziennym układem obsługi przez lokalny transport zbiorowy. 
W korytarzu występuje jedno miasto z wewnętrzną komunikacją autobusową – Kutno oraz jedno 
posiadające podmiejską linię tramwajową - Ozorków. Linia tramwajowa pełni rolę dystrybuującą 
podróżnych wzdłuż pasma osadniczego Zgierz – Ozorków. Pełni więc ważną role komplementarną 
wobec kolei i jako taka powinna zostać wyremontowana oraz zintegrowana z koleją. Postuluje się 
wydłużenie linii od istniejącej pętli do przystanku Ozorków Nowe Miasto. 

Komunikacja miejska funkcjonująca na terenie Kutna pozostaje mało atrakcyjna. Uwagę zwraca duża 
liczba linii i minimalne ilości wykonywanych przez nie kursów. Celowa wydaje się reforma układu 
komunikacyjnego, której skutkiem byłoby zapewnienie regularności kursowania. Niemniej jednak 
należy zauważyć, że dostęp z przystanków komunikacji miejskiej do dworca w Kutnie jest dobry. 

Sugeruje się także obsługę liniami autobusowymi zintegrowanymi organizacyjnie z koleją 
miejscowości Parzęczew, Leźnica Wielka i Solca Wielka, Góra św. Małgorzaty, Tum i Leśmierz, a także 
Grabów. Taki dobór tras pozwala przejąć na rzecz przewozów kolejowych część potoków 
pasażerskich. W obrębie korytarza VII prowadzone są także intensywne przewozy autobusowe 
wzdłuż drogi krajowej nr 91, w tym przewozy dalekobieżne, których nie sposób przechwycić przez 
połączenia regionalne. Ze względu na konkurencję przewozów autobusowych tranzytowych nie 
postuluje się na razie obsługi Krośniewic. Szczegóły zawarto w rozdziale 3.3.1. 

Dla korytarza VII zakłada się, że dojazdy do stacji z wykorzystaniem samochodu będą mieć charakter 
lokalny i na średnich dystansach. Co prawda w osi korytarza istnieje droga krajowa nr 91, jednak 
pozostaje ona mało wydajna i narażona jest na kongestię. Może to zachęcać do dojazdu 
samochodem do stacji mimo nieco większej odległości.  

3.3.1 Wskazanie propozycji tras przejazdów komunikacji dowozowej  

Dla korytarza 7 proponuje się utworzenie następujących linii autobusowych dowozowych: 
71 – Parzęczew Gimnazjum – Parzęczew Rynek – Piaskowice – Wytrzyszczki – Ozorków: Konstytucji 3 
Maja – Ozorków Nowe Miasto PKP – Armii Krajowej – Ozorków ŁSSE – Armii krajowej – Adamówek – 
Sikorskiego – Mielczarskiego –Konstytucji 3 Maja i dalej do Parzęczewa 

71X Ozorków Nowe Miasto PKP – Armii Krajowej – Ozorków ŁSSE – Armii Kajowej – 
Adamówek – Sikorskiego – Mielczarskiego –Konstytucji 3 Maja – Ozorków Nowe Miasto PKP 

72 - Leźnica Wielka Osiedle – Leźnica Wielka – Opole (jednostka wojskowa) – Borszyn – Solca Wlk. – 
Wróblew – Śliwniki – Ozorków: Żytnia – Makowa - Konstytucji 3 Maja - Ozorków Nowe Miasto PKP – 
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Armii Krajowej – Ozorków ŁSSE – Armii krajowej - Adamówek – Sikorskiego – Mielczarskiego –
Konstytucji 3 Maja i dalej do Leźnicy Wielkiej Osiedla 

73 - Łęczyca PKP – Łęczyca: Belwederska – Konopnickiej – Kaliska – Jana Pawła II – Belwederska – 
Sienkiewicza – 18 Stycznia - Kwiatkówek – Tum – Góra Świętej Małgorzaty – Kosin – Ambrożew - 
Leśmierz – Sierpów – Sierpów PKP.   

74 - Grabów – Stary Besk – Budki – Chorki – Siemszyce - Błonie – Topola Królewska - Topola 
Królewska PKP – Łęczyca: Sienkiewicza – Belwederska – Jana Pawła II – Kaliska – Konopnickiej – 
Belwederska - - Łęczyca PKP  

Linia 71 obsługiwana miałaby być taborem o niskiej pojemności (bus), aby maksymalnie zwiększyć 
częstotliwość obsługi i zapewnić dużą liczbę kursów, która pozwoli na zachowanie konkurencyjności 
wobec przewoźników autobusowych. Zadaniem linii jest obsługa dojazdów z wsi gminnej Parzęczew 
do Zgierza i Łodzi poprzez przesiadkę na pociąg na stacji Ozorków Nowe Miasto. Pomocniczo 
umożliwiałaby też dojazd z przystanku kolejowego do zakładów ŁSSE zlokalizowanych w południowej 
części miasta oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych dzielnicy Nowe Miasto. Na swojej trasie 
zatrzymywałaby się na wszystkich istniejących przystankach (na żądanie) oraz na nowych 
przystankach na ul. Armii Krajowej, Sikorskiego i Mielczarskiego. Zatrzymanie na wszystkich 
istniejących przystankach pomiędzy Parzęczewem a stacją Ozorków Nowe Miasto umożliwi zebranie 
maksymalnie dużej grupy potencjalnych odbiorców. Przystanek przy ul. Armii Krajowej stanowić ma 
udogodnienie dla dojeżdżających do zakładów znajdujących się w ŁSSE spoza Ozorkowa, 
a wykorzystujących do dojazdów kolej. Przystanki na ul. Sikorskiego i Mielczarskiego umożliwiłyby 
dojazd do przystanku kolejowego z części terenu osiedla Nowe Miasto. Przyjęte rozwiązanie 
z zawracaniem ulicami Ozorkowa pozwala przy tym uniknąć budowy dodatkowej pętli autobusowej. 
Do obsługi wymagany jest 1 pojazd. 
Postuluje się także uruchamianie dodatkowych kursów na skróconej trasie wewnątrz Ozorkowa pod 
numerem 71X na trasie Ozorków Nowe Miasto PKP – Armii Krajowej – Ozorków ŁSSE – Armii 
Kajowej - Adamówek – Sikorskiego – Mielczarskiego –Konstytucji 3 Maja - Ozorków Nowe Miasto 
PKP. Kursy byłyby uruchamiane w zależności od zapotrzebowania, możliwości taborowych 
(z wykorzystaniem tego samego pojazdu) i rozkładu jazdy pociągów dla umożliwienia dowozu do 
zakładów przemysłowych dla dojeżdżających od strony Łodzi. 
Linia 72 obsługiwałaby przede wszystkim jednostkę wojskową w Leźnicy Wielkiej oraz osiedle 
pracowników jednostki wojskowej. Ten potok pasażerów ma charakter zmianowy i masowy. Z tego 
powodu zakłada się mniejszą liczbę kursów, ale bardziej pojemnym taborem – autobusami 
o pojemności ok. 40 miejsc siedzących. Linia dowozi do stacji Ozorków Nowe Miasto najkrótszą 
dostępną trasą przez wieś Solca Wielka. Zawracanie na terenie Ozorkowa odbywa się tak samo jak 
linii 71. Do obsługi linii wymagany jest 1 pojazd. 
Linia 73 obsługiwałaby kilka wsi rozciągniętych pomiędzy stacjami Sierpów i Łęczyca, zlokalizowanych 
na wschód od linii kolejowej nr 16 w szczególności przemysłową wieś Leśmierz, gminną wieś Góra 
św. Małgorzaty oraz wieś Tum stanowiącą atrakcję turystyczną o randze ogólnopolskiej. Ze względu 
na ograniczona liczbę mieszkańców wystarczająca byłaby obsługa niskopojemnym taborem typu 
„bus” Linia oparta jest o komunikowanie w dwóch punktach – przy stacji Sierpów i przy stacji Łęczyca. 
Ze względu na prowadzenie trasy przez centrum Łęczycy linia może też pomocniczo obsługiwać 
dojazdy wewnętrzne z dworca w Łęczycy. Autobus korzystałby z wszystkich istniejących przystanków 
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na trasie (przystanki na żądanie).Przy przystanku Sierpów pojazd zawracałby korzystając 
z projektowanej infrastruktury parkingu P&R. Do obsługi wymagany jest 1 pojazd. 
Linia 74 obsługiwałaby dojazd z wsi gminnej Grabów oraz szeregu mniejszych wsi znajdujących się na 
trasie przejazdu w kierunku centrum aglomeracji łódzkiej (Ozorków, Zgierz, Łódź) i, ewentualnie, 
Kutna. Komunikowanie odbywałoby się, w zależności od szczegółów rozkładu jazdy pociągów, na 
stacji Łęczyca lub na stacji Topola Królewska. Zakłada się obsługę trasy taborem o niskiej pojemności 
(ok. 20 miejsc) i zatrzymanie na wszystkich przystankach znajdujących się na trasie przejazdu, przy 
czym byłyby to wyłącznie zatrzymania „na żądanie”. Ze względu na prowadzenie trasy przez centrum 
Łęczycy linia może też pomocniczo obsługiwać dojazdy wewnętrzne z dworca w Łęczycy. Do obsługi 
wymagany jest 1 pojazd. Dla linii 73 i 74 możliwe są wspólne obiegi taboru. 
 
Tabela 3. Proponowane do uruchomienia linie autobusowe dowozowe w korytarzu 7. 

Linia Rodzaj Taboru Ilość kursów w 
ciągu doby 

Przeliczeniowa ilość 
pojazdów* Uwagi 

71. Parzęczew 
Gimnazjum – 
Ozorków ŁSSE 

bus (ok. 20 miejsc 
siedz.) 10 par 1,1  

71X Ozorków Nowe 
Miasto PKP – 

Ozorków ŁSSE – 
Ozorków Nowe 

Miasto PKP 

j.w. 4 - 

wykorzystanie 
taboru z linii 71 lub 

72, dla lepszego 
wykorzystania czasu 

pracy obsługi i 
taboru 

72. Leźnica Wlk. 
Osiedle - Ozorków 

ŁSSE 

autobus (ok. 40 
miejsc) 6 par 1,1  

73. Sierpów PKP –
Łęczyca PKP 

bus (ok. 20 miejsc 
siedz.) 6 par 1,1 możliwe wspólne 

obiegi linii 73 i 74 
74. Łęczyca PKP - 

Grabów 
bus (ok. 20 miejsc 

siedz.) 6 par 1,1 możliwe wspólne 
obiegi linii 73 i 74 

* 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 większych inwestycji o charakterze 
infrastrukturalnym, przy założeniu, że zrealizowane zostaną inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą 
stacjom i przystankom kolejowym . Jedynym zadaniem byłoby wyznaczenie 3 nowych przystanków 
w Ozorkowie (na ul. Armii Krajowej, Sikorskiego i Mielczarskiego). Do obsługi linii potrzeba łącznie 
4 pojazdów w tym 3 pojazdów typu bus (ok. 20 miejsc) i 1 autobusu. Do kupowanego taboru doliczyć 
należy średnio 10% pojazdów rezerwowych, która to średnia rozliczana będzie wśród całości 
zakupów taboru dla całego województwo. Koszty zebrano w tabeli poniżej. 
 
Tabela 4. Inwestycje związane z obsługą linii autobusowych dowozowych w korytarzu 7. 

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

20 miejsc siedzących) 450 000,00 3,3 1 485 000,00 

Zakup autobusu 12 m 
(ok. 40 miejsc 

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

Ustawienie znaków 
przystankowych z kasetą 

na rozkład jazdy 
1 000,00 3 3 000,00 

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

Źródło: Opracowanie Własne. 

 
Ilustracja 4. Trasy autobusów dowozowych do węzła Łęczyca – linia 73. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 5. Trasy autobusów dowozowych do węzła Łęczyca – linia 74. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
 

3.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Dla korytarza VII przyjęto zasadę, iż każda stacja powinna być wyposażona w parking. Z reguły jest to 
10-20 miejsc postojowych. Większe parkingi zaproponowano dla stacji Ozorków (ze względu na 
bardziej intensywną zabudowę oraz sieć pobliskich miejscowości) oraz dla nowej stacji Topola 
Królewska, która posiada promienisty układ dróg wychodzących w 5 kierunkach, co ułatwiać będzie 
dojazdy. Dla niektórych stacji (Chociszew, Grotniki) przyjęto pozostawienie stanu istniejącego 

Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) również przewidziano na wszystkich stacjach. Zakłada się 
zapotrzebowanie na od 10 do 30 miejsc rowerowych. Należy zakładać, że dojazdy rowerem będą 
szczególnie popularne tam, gdzie istnieje możliwość dojazdu drogami nieobciążonymi dużym ruchem 
– tj. do stacji Grotniki, Chociszew czy Ozorków. 

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

W pobliżu jednej trzeciej (4 z 12) z analizowanych w tym korytarzu stacji/przystanków kolejowych 
znajdują się przystanki autobusowe. Należy dążyć do integracji transportu zarówno po względem 
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geograficznym, rozkładowym jak i ofertowym. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie 
przystanków/stacji kolejowych w korytarzu siódmym, 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 

Ozorków Grotniki 
Łęczyca Chociszew 
Ostrowy Ozorków Nowe Miasto 

Raciborów Kutnowski Sierpów 
 Gawrony 
 Witonia 
 Florek 
 Strzelce Kujawskie 

Źródło: Opracowanie własne. 

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  

Chociszew 375  18 930  44 539  

Florek 303  30 488  61 668  

Gawrony 237  3 236  30 610  

Grotniki 872  6 190  134 875  

Łęczyca 6 746  20 787  32 027  

Ostrowy 1 135  6 086  21 063  

Ozorków 4 969  23 724  44 381  

Ozorków Nowe Miasto 4 961  25 467  39 227  

Raciborów 229  18 091  63 570  

Sierpów 326  16 526  50 087  
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Strzelce 56  2 782  32 712  

Witonia 753  3 983  32 921  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

Bufor 1 000 m: 

Zdecydowanie najmniejszy zasięg demograficzny w buforze 1km posiada przystanek Strzelce 
(56 osób). Niewielki zasięg dotyczy również przystanku Raciborów (229) oraz Gawrony (237). 
Najwięcej osób mieszka w buforze stacji Łęczyca (6 746), Ozorków (4 969) oraz Ozorków Nowe 
Miasto (4 961). 

Bufor 5 000 m: 

W zasięgu dojazdu rowerem najwięcej osób znajduje się w pobliżu stacji Florek (30 488), Ozorków 
Nowe Miasto (25 467) oraz Ozorków (23 724). Najmniejsza liczba ludności w tym buforze dotyczy 
przystanku Strzelce (2 782) oraz Gawrony (3 236). 

Bufor 10 000 m: 

Dla buforu 10 km największy zasięg demograficzny posiada stacja Grotniki (134 875), co wynika 
z położenia przystanku blisko miasta Zgierz i Łódź, a także Raciborów (63 570) oraz Florek (61 668). 
Najmniejsza liczba ludności zamieszkuje tereny w pobliżu stacji Ostrowy (21 063) oraz Gawrony 
(30 610). 

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

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

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

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

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

Tabela 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 

Chociszew 364 340 289 18 337 17 127 14 596 43 145 40 298 34 343 

Florek 353 373 404 35 506 37 508 40 683 71 818 75 867 82 290 

Gawrony 233 229 216 3 177 3 121 2 950 30 049 29 524 27 901 

Grotniki 867 926 1 031 6 159 6 576 7 322 134 194 143 276 159 547 

Łęczyca 6 597 6 358 5 781 20 328 19 591 17 812 31 319 30 184 27 443 

Ostrowy 1 305 1 294 1 236 6 997 6 936 6 624 24 220 24 008 22 928 

Ozorków 4 844 4 669 4 238 23 126 22 293 20 236 43 264 41 705 37 856 

Ozorków Nowe Miasto 4 836 4 662 4 231 24 826 23 931 21 723 38 240 36 862 33 460 

Raciborów 266 281 305 21 069 22 257 24 141 74 033 78 207 84 828 

Sierpów 321 325 327 16 273 16 495 16 556 49 319 49 992 50 177 

Strzelce 65 65 65 3 212 3 251 3 235 37 770 38 221 38 041 

Witonia 735 705 633 3 890 3 728 3 351 32 156 30 812 27 694 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

W roku 2015 prognozowany jest wzrost dla stacji: Ostrowy, Strzelce, Florek oraz Raciborów 
(ok. 15%). Największy spadek prognozuje się dla stacji Chociszew 3,1%. Dla tej samej stacji 
prognozuje się również najniższe spadki w roku 2020 oraz 2030, odpowiednio: -9,5% oraz -22,9%. 
Największe wzrosty liczby ludności w poszczególnych buforach prognozuje się dla stacji Florek 
i Raciborów. W 2020 roku wyniosą one 23%, a w roku 2030, 33,4%. 

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

powiat zgierski 
Parzęczew (gm. wiejska) 
Ozorków (gm. miejska) 
Ozorków (gm. wiejska) 
Łęczyca (gm. miejska) 

powiat łęczycki Łęczyca (gm. wiejska) 
Witonia (gm. wiejska) 
Kutno (gm. wiejska) 

powiat kutnowski 
Kutno (gm. miejska) 

Strzelce (gm. wiejska) 
Nowe Ostrowy (gm. wiejska) 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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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 VII, uwzględniając bufor 10 km od analizowanych linii kolejowych, znalazło się 25 gmin 
leżących w 4 powiatach. Dodatkowo w zakres tego korytarza wchodzi miasto na prawach powiatu 
Łódź. Na terenie powiatu kutnowskiego analizowanych jest 10 gmin, w powiecie łęczyckim – 7 gmin 
w powiecie zgierskim – również 6 gmin a w powiecie poddębickim – 2 gminy.  

Wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni 10 lat wystąpił tylko w 3 gminach powiatu zgierskiego 
(gmina wiejska Zgierz – 19,0%, gmina miejsko-wiejska Aleksandrów Łódzki – 16,5%, gmina wiejska 
Ozorków – 7,2%). Oprócz tego wzrost został odnotowany jeszcze w gminie wiejskiej Dalików – 2,8% 
(powiat poddębicki) oraz w gminie wiejskiej Kutno – 3,3% (powiat kutnowski).  

W pozostałych gminach znajdujących się w korytarzu VII notuje się spadek liczby ludności w roku 
2013 względem roku bazowego 2003. Największy spadek miał miejsce w gminie wiejskiej Bedlno – 
10,3% oraz w gminie wiejskiej Dąbrowice (9,3%) i Oporów (9,2%) – powiat kutnowski. W gminie 
wiejskiej Parzęczew (powiat zgierski) oraz w gminie wiejskiej Nowe Ostrowy (powiat kutnowski) 
spadek wyniósł po 9,0% w każdej z nich.  
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Tabela 9. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gminy w korytarzu VII.  

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

Parzęczew gm. wiejska 

powiat zgierski 

5 473 5 433 5 333 5 100 5 025 5 027 5 091 5 153 5 107 5 035 4 983 
Zgierz gm. miejska 58 201 58 236 58 351 58 272 58 164 58 055 57 999 58 366 58 163 57 803 57 503 

Ozorków gm. miejska 20 804 20 731 20 623 20 529 20 445 20 407 20 323 20 569 20 437 20 286 20 175 
Aleksandrów Łódzki gm. miejsko-wiejska 25 641 25 899 26 259 26 492 26 851 27 201 27 611 28 607 29 068 29 432 29 862 

Ozorków gm. wiejska 6 444 6 477 6 512 6 544 6 661 6 677 6 699 6 839 6 872 6 878 6 910 
Zgierz gm. wiejska 11 066 11 275 11 390 11 654 11 766 12 004 12 109 12 482 12 718 12 913 13 165 
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 

Nowe Ostrowy gm. wiejska 

powiat kutnowski 

3 996 3 944 3 902 3 858 3 803 3 747 3 742 3 730 3 716 3 628 3 635 
Bedlno gm. wiejska 6 349 6 285 6 196 6 142 6 076 6 061 6 002 5 957 5 867 5 749 5 692 
Kutno gm. miejska 48 484 48 141 47 750 47 267 47 085 46 830 46 610 46 552 46 177 45 975 45 657 

Krośniewice gm. miejsko-wiejska 9 221 9 161 9 085 9 062 8 983 8 925 8 869 8 943 8 886 8 864 8 763 
Dąbrowice gm. wiejska 2 151 2 121 2 109 2 081 2 039 2 039 2 045 2 050 2 014 1 981 1 952 

Kutno gm. wiejska 8 419 8 388 8 351 8 423 8 417 8 482 8 458 8 600 8 651 8 742 8 698 
Krzyżanów gm. wiejska 4 608 4 554 4 474 4 447 4 369 4 376 4 345 4 448 4 420 4 349 4 332 

Łanięta gm. wiejska 2 685 2 684 2 678 2 652 2 548 2 592 2 575 2 595 2 567 2 547 2 507 
Strzelce gm. wiejska 4 272 4 272 4 217 4 193 4 141 4 100 4 100 4 118 4 114 4 086 4 050 
Oporów gm. wiejska 2 900 2 804 2 757 2 778 2 704 2 685 2 690 2 719 2 687 2 660 2 632 
Daszyna gm. wiejska 

powiat łęczycki 

4 237 4 202 4 210 4 177 4 130 4 096 4 074 4 116 4 078 4 027 3 993 
Łęczyca gm. miejska 15 673 15 593 15 466 15 437 15 328 15 269 15 212 15 073 15 000 14 905 14 786 
Piątek gm. wiejska 6 641 6 599 6 576 6 566 6 490 6 425 6 366 6 313 6 305 6 265 6 241 

Grabów gm. wiejska 6 639 6 555 6 510 6 438 6 364 6 327 6 358 6 378 6 335 6 229 6 176 
Góra Świętej Małgorzaty gm. wiejska 4 714 4 677 4 599 4 561 4 529 4 523 4 500 4 502 4 490 4 486 4 480 

Łęczyca gm. wiejska 8 699 8 621 8 562 8 523 8 509 8 474 8 462 8 587 8 548 8 557 8 530 
Witonia gm. wiejska 3 636 3 575 3 536 3 497 3 466 3 434 3 402 3 484 3 472 3 425 3 391 

Wartkowice gm. wiejska 
powiat poddębicki 

6 458 6 435 6 391 6 365 6 293 6 285 6 230 6 354 6 329 6 318 6 282 
Dalików gm. wiejska 3 755 3 708 3 663 3 682 3 686 3 699 3 702 3 832 3 858 3 847 3 859 

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

 

Ilustracja 14. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VII – 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 VII – powiat kutnowski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

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

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

powiat kutnowski

Nowe Ostrowy gm. wiejska Bedlno gm. wiejska

Kutno gm. miejska Krośniewice gm. miejsko-wiejska

Dąbrowice gm. wiejska Kutno gm. wiejska

Krzyżanów gm. wiejska Łanięta gm. wiejska

Strzelce gm. wiejska Oporów gm. wiejska

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

powiat łęczycki

Daszyna gm. wiejska Łęczyca gm. miejska

Piątek gm. wiejska Grabów gm. wiejska

Góra Świętej Małgorzaty gm. wiejska Łęczyca gm. wiejska

Witonia gm. wiejska



 

 38  
 

 

Ilustracja 17. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VII – powiat poddębicki.  
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 VII. 

Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
Parzęczew gm. wiejska 

powiat zgierski 

49 48 48 
Zgierz gm. miejska 1374 1366 1358 

Ozorków gm. miejska 1322 1312 1305 
Aleksandrów Łódzki gm. miejsko-wiejska 250 253 256 

Ozorków gm. wiejska 72 72 72 
Zgierz gm. wiejska 64 65 66 
Łódź gm. miejska powiat Łódź 2472 2452 2426 

Nowe Ostrowy gm. wiejska 

powiat kutnowski 

52 51 51 
Bedlno gm. wiejska 47 46 45 
Kutno gm. miejska 1375 1369 1359 

Krośniewice gm. miejsko-wiejska 94 94 93 
Dąbrowice gm. wiejska 44 43 42 

Kutno gm. wiejska 71 71 71 
Krzyżanów gm. wiejska 43 42 42 

Łanięta gm. wiejska 47 46 46 
Strzelce gm. wiejska 46 45 45 
Oporów gm. wiejska 40 39 39 
Daszyna gm. wiejska 

powiat łęczycki 

50 50 49 
Łęczyca gm. miejska 1676 1665 1652 
Piątek gm. wiejska 47 47 47 

Grabów gm. wiejska 41 40 40 
Góra Świętej Małgorzaty gm. wiejska 50 50 50 

Łęczyca gm. wiejska 57 57 57 
Witonia gm. wiejska 57 57 56 

Wartkowice gm. wiejska 
powiat poddębicki 

45 45 45 
Dalików gm. wiejska 34 34 34 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

W korytarzu VII największa gęstość zaludnienia występowała w 2013 roku w mieście Łódź – 2426 
osób/km2 – w 2013 roku, ale od roku 2011 systematycznie spadała. Duża gęstość zaludnienia 
(powyżej 1000 osób/km2) notuje się także w gminie miejskiej Zgierz (1358 osób/km2), w gminie 
miejskiej Ozorków (1305 osób/km2), w gminie miejskiej Kutno (1359 osób/km2) oraz w gminie 
miejskiej Łęczyca (1652 osób/km2). 

Z kolei najmniejsza gęstość zaludnienia w 2013 roku występowała w gminie wiejskiej Dalików – 34 
osoby/km2 (powiat poddębicki) oraz w gminie wiejskiej Oporów – 39 osób/km2 (powiat kutnowski).  
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Ilustracja 18. 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 VII 
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 VII. 

Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 

powiat zgierski 

Parzęczew gm. wiejska 4 766 4 450 3 790 
Zgierz gm. miejska 55 906 54 378 50 254 

Ozorków gm. miejska 19 542 18 831 17 082 
Aleksandrów Łódzki gm. miejsko-wiejska 30 004 31 685 34 516 

Ozorków gm. wiejska 6 829 6 920 6 941 
Zgierz gm. wiejska 13 284 14 178 15 778 

powiat Łódź Łódź gm. miejska 700 745 671 151 610 171 

powiat kutnowski 

Nowe Ostrowy gm. wiejska 4 164 4 127 3 941 
Bedlno gm. wiejska 6 501 6 397 6 021 
Kutno gm. miejska 52 664 53 111 52 503 

Krośniewice gm. miejsko-wiejska 10 126 10 259 10 235 
Dąbrowice gm. wiejska 2 235 2 213 2 108 

Kutno gm. wiejska 10 221 10 796 11 709 
Krzyżanów gm. wiejska 4 995 5 033 4 967 

Łanięta gm. wiejska 2 887 2 899 2 841 
Strzelce gm. wiejska 4 678 4 733 4 711 
Oporów gm. wiejska 3 014 2 984 2 843 

powiat łęczycki 

Daszyna gm. wiejska 3 902 3 758 3 413 
Łęczyca gm. miejska 14 451 13 927 12 662 
Piątek gm. wiejska 6 095 5 863 5 310 

Grabów gm. wiejska 6 019 5 760 5 164 
Góra Świętej Małgorzaty gm. wiejska 4 385 4 241 3 885 

Łęczyca gm. wiejska 8 401 8 255 7 801 
Witonia gm. wiejska 3 307 3 168 2 848 

powiat poddębicki 
Wartkowice gm. wiejska 6 001 5 787 5 267 

Dalików gm. wiejska 3 727 3 694 3 552 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Spośród wszystkich gmin znajdujących się w korytarzu VII największy wzrost liczby ludności do roku 
2030 wystąpi w gminie wiejskiej Kutno i wyniesie 34,6%. Duży wzrost liczby mieszkańców odnotuje 
również gmina wiejska Zgierz (19,8%), miejsko-wiejska Aleksandrów Łódzki (15,6%), miejsko-wiejska 
Krośniewice (16,8%) oraz wiejska Strzelce (16,3%).  

Największy spadek liczby ludności dotknie gminę wiejską Parzęczew – liczba mieszkańców do 2030 
roku zmniejszy się tam o 23,9% w stosunku do roku 2013. Duży spadek nastąpi także w gminach 
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powiaty łęczyckiego – w Grabowie (16,4%) oraz w Witoni (16,0%). W gminie wiejskiej Wartkowice 
(powiat poddębicki) liczba ludności zmniejszy się o 16,2%.  

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

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

 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

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

 

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 poddębickim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

6 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

6.1 Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013 – 2020  

Kontekst  

Strategia Rozwoju została przyjęta, jako załącznik do uchwały Nr XLI/425/13 Rady Powiaty 
Zgierskiego z dnia 29 listopada 2013 r. Strategia jest podstawowym dokumentem strategicznym, 
w którym zawarto długofalowe kierunki rozwoju oraz działania, których realizacja przyczyni się do 
rozwoju obszaru.  

Ocena spójności Projektu z Strategią Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013 – 2020. 

Rozwój zintegrowanego transportu odgrywa bardzo ważną rolę w Strategii Powiatu. Stanowi on 
jeden z czterech podstawowych celów strategicznych, którego realizacja przyczyni się pośrednio do 
spełnienia pozostałych celów strategicznych. Cel ten typowany jest, jako jeden z podstawowych 
obszarów, które wymagają podjęcia zdecydowanych działań. W ramach realizowanych działań celu 
pierwszego określono między innymi zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą 
realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej czy zidentyfikowanie potrzeb 
przewozowych. Ponadto rozwój zintegrowanego transportu został bardzo szczegółowo opisany 
w analizowanej Strategii, dlatego też ocenia się, że Projekt Studium bezpośrednio wpisuje się 
w założenia zawarte w Strategii. Warto dodać, że w jej ramach zostały przeprowadzone badania 
ankietowe wśród mieszkańców powiatu. W ramach ankiety dotyczącej obszarów priorytetowych 
mieszkańcy wskazali na transport zbiorowy, drogi (76% respondentów - pierwsze miejsce). 
W bardziej szczegółowym pytaniu dotyczącym rozwoju transportu zbiorowego i dróg publicznych za 
transportem publicznym opowiedziała się 45% respondentów. Kolejnym pytaniem były działania, 
jakie władze Powiatu powinny podjąć dla ogólnej poprawy jakości życia mieszkańców, tu za 
rozwojem komunikacji opowiedziało się 20% respondentów. Po analizie całego dokumentu 
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stwierdza się spójność Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Zgierskiego na lata 2013 – 2020. 

6.1.1 Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006-2013 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006-2013 została przyjęta, jako załącznik do Uchwały 
Nr XXV/220/08 Rady Gminy Zgierz z dnia 9 czerwca 2008 r.  
 
Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2006-2013 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Zgierz do najważniejszych czynników kształtujących 
konkurencyjność gminy pod względem osadnictwa należą m.in. połączenia komunikacyjne (szlaki 
drogowe, transport publiczny). Natomiast do najważniejszych czynników kształtujących 
atrakcyjność inwestycyjną gminy należy m.in. lokalizacja geograficzna oraz komunikacyjna. Zgodnie 
z tym założeniem Strategia Gminy jest zgodna z realizowanym Projektem. Gmina dąży do poprawy 
sytuacji w zakresie transportu publicznego. 

6.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Zgierz 

Podstawowym dokumentem planistycznym w gminie Zgierz jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz, przyjęte uchwałą nr XXV/ 228/ 12 Rady Gminy 
Zgierz z dnia 25 października 2012 r.  

6.1.2.1 Przystanek osobowy Grotniki 

Przystanek osobowy Grotniki zlokalizowany jest na terenie gminy wiejskiej Zgierz, w strefie 
peryferyjnej. Przystanek znajduje się wśród terenów zabudowy mieszkaniowej mieszanej od 
wschodu, w dalszej odległości znajdują się również tereny usługowe i leśne. Od zachodu wśród 
terenów usług i w dalszej odległości tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. Dla terenów przy 
przystanku kolejowym nie ma obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
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Ilustracja 24 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Zgierz z uwzględnieniem przystanku osobowego Grotniki. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Zgierz. 

6.1.3 Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015 została zaktualizowana przez Radę Gminy 
w Parzęczewie, jako załącznik do Uchwały Nr LIII/425/14 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian do Strategii. Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015 
została opracowana zgodnie z zasadami przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i jednocześnie 
spełnia rolę Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Parzęczew na lata 2009-2015. 
 
Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Parzęczew na lata 2009-2015 

W Strategii został uwzględniony rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, m.in. poprzez budowę 
systemu dróg w gminie, jako jedno z głównych zadań gminy Parzęczew na lata 2009-2015. 
W planowanych zadaniach inwestycyjnych znalazły się przebudowy dróg gminnych i ich 
modernizację.  Strategia zakłada rozwój transportu na terenie gminy Parzęczew wobec czego jest 
spójna z Projektem. 

6.1.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Parzęczew 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy Parzęczew jest Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew, przyjęte uchwałą 
nr XXXVIII/355/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 listopada 2009 r.  
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Gmina posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całej swojej powierzchni z 
wyłączeniem terenów objętych uchwałą XXXVII/277/2001 r., przyjęty uchwałą nr XXXI/380/05 Rady 
Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2005 r.  

6.1.4.1 Stacja kolejowa Chociszew 

Stacja kolejowa Chociszew znajduje się w obszarze peryferyjnym gminy. Po wschodniej stronie 
bezpośrednio z terenem stacji kolejowej graniczą tereny rolne i leśne. Za tymi terenami leżą tereny 
zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej). Od zachodniej strony znajdują się tereny tzw. 
dolesień oraz leśne. Dalej na północ znajdują się tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 
(letniskowej) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowo wzdłuż torów istnieje 
równolegle droga lokalna.  

Tereny przy stacji kolejowej objęte wspomnianym już wcześniej MPZP posiadają identyczne 
przeznaczenie terenów jak w Studium. Analiza obu dokumentów wykazała zgodność w kierunkach 
polityki przestrzennej. 

 
Ilustracja 25 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Parzęczew z uwzględnieniem stacji kolejowej Chociszew. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Parzęczew. 
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6.1.5 Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Ozorków na lata 

2007-2015 

Kontekst  

Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Ozorków na lata 2007-2015 został przyjęty, 
jako załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Ozorkowie w roku 2011. 
 
Ocena spójności Projektu ze Zintegrowanym Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto 
Ozorków na lata 2007-2015 

Zintegrowany Program Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Ozorków na lata 2007-2015 jest Zgodny 
z Projektem. Zakłada propagowanie transportu kolejowego, zwiększenie liczby połączeń kolejowych 
oraz doinwestowanie rozbudowy i przebudowy infrastruktury kolejowej.   

6.1.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejskiej Ozorków 

Kluczowym dokumentem zawierającym plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorków 
jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa, 
przyjęte uchwałą nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 grudnia 2011 r.  

Ponadto w mieście obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obejmujące 
niewielkie fragmenty powierzchni.  

6.1.6.1 Przystanek osobowy Ozorków Nowe Miasto 

Przystanek osobowy Ozorków Nowe Miasto w Ozorkowie położony jest w ciągu ulicy Konstytucji 3 
Maja, na peryferiach miasta. Na północnym wschodzie graniczy z obszarami aktywności gospodarczej 
oraz terenami o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi. Na 
zachód od przystanku jest niewielki fragment obszarów o przewadze zieleni leśnej, pozostałe tereny 
to obszary o przewadze zabudowy ekstensywnej (zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wraz 
z usługami towarzyszącymi).  

Dla terenów bezpośrednio graniczących z terenami przystanku nie ma obowiązującego MPZP. 
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Ilustracja 26 Fragment SUiKZP gminy miejskiej Ozorków z uwzględnieniem przystanku osobowego Ozorków Nowe 
Miasto. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Ozorków.  

6.1.6.2 Stacja kolejowa Ozorków. 

Stacja kolejowa Ozorków znajduje się w okolicach ulicy Kolejowej, w niedalekiej odległości od granicy 
administracyjnej miasta. Na zachodzie stacja graniczy z terenami o przewadze zabudowy 
ekstensywnej (zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi). Dalej idąc na 
północ są obszary o przewadze terenów upraw polowych i użytków zielonych. Na wschód od stacji 
kolejowej leżą tereny aktywności gospodarczej. Dodatkowo teren przy stacji od wschodniej strony 
zidentyfikowany został, jako centrum ponadlokalne i obszary, dla, których w pierwszej kolejności 
wymagane jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Tereny przy stacji kolejowej nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 27 Fragment SUiKZP gminy miejskiej Ozorków z uwzględnieniem stacji kolejowej Ozorków. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Ozorków.  

6.1.7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Ozorków 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ozorków, przyjęte uchwałą nr XII/105/11 Rady Gminy 
w Ozorkowie z dnia 1 grudnia 2011 roku.  

Dodatkowo gmina reguluje politykę przestrzenną uchwalając miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Plany te są przeważnie uchwalane dla obszaru całej miejscowości znajdującej się w 
granicach.  

6.1.7.1 Przystanek osobowy Sierpów 

Przystanek osobowy Sierpów zlokalizowany jest niedaleko granicy gminy Ozorków z gminą Łęczyca. 
Przystanek zlokalizowany jest wśród gruntów ornych na glebach chronionych (klasy I – III), gruntów 
ornych na glebach o słabej przydatności dla rolnictwa (klasy IV- VI) oraz niewielkich terenów łąk 
i pastwisk na glebach chronionych (klasy I – III). Na wschodzie wzdłuż linii kolejowej biegnie kolejka 
wąskotorowa.  

Dla terenów przy przystanku kolejowym nie ma obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 28 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Ozorków z uwzględnieniem przystanku osobowego Sierpów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Ozorków.  

6.2 Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyckiego 2004-2014 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyckiego 2004-2014 została opracowana przez Starostwo Powiatowe 
w Łęczycy w czerwcu 2004 roku. Strategia rozwoju powiatu to ustalenie celów rozwoju, możliwych do 
osiągnięcia oraz metod, jakie zastosuje się realizując ustalone cele, a także zestawu dostępnych 
środków, jakie zostaną wykorzystane do ich realizacji. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Powiatu Łęczyckiego 2004-2014 

Powiat łęczycki, jako podstawowe cele cząstkowe określa m.in. poprawę infrastruktury 
transportowej. Zgodnie ze Strategią jednym z obszarów diagnozowania strategicznego jest transport 
i drogi publiczne. Jednym z priorytetów powiatu łęczyckiego jest rozwój układu transportowego – 
jego modernizacja i rozbudowa. Powiat zakłada poprawę bezpieczeństwa transportu oraz tworzenie 
sieci transportu publicznego. Ponadto chce dążyć do zwiększenia dostępności do infrastruktury 
transportowej oraz sprawności jej funkcjonowania. Jednym z celów jest rozwój transportu 
miejskiego w aglomeracjach. Stwierdza się, że Projekt jest zgodny ze Strategią. 

6.2.1 Strategia Rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013–2020 została uchwalona w sierpniu 2012 r. To 
kluczowy dokument planistyczny, który wyznacza długofalowe kierunki jej rozwoju oraz wskazuje 
działania, których realizacja przyczyni się do rozwoju priorytetowych dla niej obszarów. 
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Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Miasto Łęczyca 

W Strategii stwierdzono, że miasto posiada dobre połączenia autobusowe oraz kolejowe 
z województwem oraz krajem. Komunikacja publiczna realizowana jest przez PKP (linię kolejową 
nr 16 relacji Łódź – Kutno), autobusową komunikację PKS i prywatnych przewoźników. Dodatkowo 
przez teren gminy przebiega również linia kolejki wąskotorowej SKOWK Krośniewice – Łęczyca – 
Ozorków. W 2000 roku PKP zrezygnował z kolei wąskotorowej. Obecnie Krośniewicka Kolej 
Dojazdowa uruchamia na tej linii pociągi turystyczne. W Strategii określono również, że jednym 
z podstawowych celów jest rozwój turystyki. Integracja transportu kolejowego pasażerskiego 
z innymi środkami transportu przyczyni się nie tylko do poprawy dostępności komunikacyjnej 
regionu, ale również do zapewnienia komfortowej podróży dla mieszkańców, turystów, 
przejezdnych. W związku z powyższym stwierdza się, że Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju 
Gminy Miasto Łęczyca. 

6.2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejskiej Łęczyca 

Dokumentem zawierającym uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego w mieście 
Łęczyca jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej 
Łęczyca, przyjęte uchwałą nr 276/XXXIX/2001 Rady Miasta Łęczycy z dnia 26 października 2001 r.  

Tereny objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obejmują niecałe kilka 
procent powierzchni całego miasta.  

6.2.2.1 Stacja kolejowa Łęczyca 

Stacja kolejowa Łęczyca znajduje się w okolicach ulicy Belwederskiej. Stacja zlokalizowana jest wśród 
terenów o przeznaczeniu przemysłowym i mieszkaniowym na zachód od niej. Dodatkowo znajduje 
się tu również niewielki fragment terenu o przeznaczeniu ochrony ekologicznej. Na wschód od stacji 
leżą tereny zielone wraz ze zbiornikiem wodnym i tereny o przeznaczeniu mieszkalnym. Tereny wokół 
stacji w planie oznaczone są, jako tereny rozwojowe. Dodatkowo dla terenów na wschód od stacji 
kolejowej istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa szczegółowe 
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zagospodarowania. 
Plan ten przyjęty jest uchwałą z 2014 roku, jest więc aktualniejszy niż Studium. 

Bezpośrednio przy terenie stacji obszary nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Ilustracja 29 Fragment SUiKZP gminy miejskiej Łęczyca z uwzględnieniem stacji kolejowej Łęczyca. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Łęczyca. 

6.2.3 Strategia Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2007 - 2013 

Kontekst 

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który powinien minimalizować niepewności 
w funkcjonowaniu rozwoju gminy oraz zapewniać obok realizacji celów doraźnych długofalowego 
rozwoju gminy.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Łęczyca 

W Strategii jednym z zadań mających na celu realizację celów strategicznych jest poprawa jakości 
życia mieszkańców i komfort jazdy podróżnych m. in. poprze budowę, przebudowę i modernizację 
infrastruktury drogowej i innej. Gmina posiada dogodne warunki komunikacyjne z miastem Łęczyca, 
a stamtąd z całym krajem. Autobusy PKS dojeżdżają niemal do wszystkich wsi lub w ich pobliże, 
zapewniają również bezpośrednią komunikację Łęczycy z Łodzią, Warszawą, Krakowem, Katowicami, 
Koszalinem i wieloma innymi miastami. Integracja transportu kolejowego z innymi środkami 
transportu w jeszcze większym stopniu usprawni i ułatwi komunikację gminy z innymi miastami. 
W związku z tym stwierdza się, że projekt jest spójny ze Strategią i przyczynia się do realizacji 
pewnych założonych w niej celów.  

6.2.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Łęczyca 

Podstawowym dokumentem zawierającym politykę przestrzenną gminy jest Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z sierpnia 2000 r. 

Gmina posiada miejscowe plany zagospodarowani przestrzennego zajmujące jednak niewielką jej 
powierzchnię.  
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6.2.4.1 Przystanek osobowy Gawrony  

Przystanek zlokalizowany jest w północnej części gminy, w miejscowości Gawrony. Przystanek 
położony jest wśród terenów oznaczonych w Studium, jako tereny upraw rolniczych w tym 
kompleksy rolniczej przydatności gleb: najwyższej, jakości - II i III klasy bonitacji gleb. Wzdłuż drogi, 
która przecina linię kolejową leżą tereny nieposiadające zgody na wyłączenie z użytkowania 
rolniczego.  

Na terenach przy przystanku kolejowym nie ma obowiązujących MPZP. 

 
Ilustracja 30 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Łęczyca z uwzględnieniem przystanku osobowego Gawrony. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Łęczyca. 

6.2.5 Program Rozwoju Gminy Witonia na lata 2014 - 2020 

Kontekst 

Program Rozwoju Gminy Witonia na lata 2014 – 2020 został przyjęty jako załącznik do Uchwały 
Nr XLV/242/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r. Celem nadrzędnym Programu jest wskazanie własnych 
zamierzeń samorządu gminnego przy wsparciu funduszy strukturalnych UE oraz zapewnienie 
koncentracji i efektywności środków na strategicznych działaniach samorządu. 

Ocena spójności Projektu z Programem Rozwoju Gminy Witonia 

W Strategii zidentyfikowano problemy w różnych sferach: zagospodarowanie przestrzenne, 
rolnictwo, gospodarka i sfera społeczna. Program Rozwoju Gminy nie uwzględnia bezpośrednio 
planowanej inwestycji, jednak jego realizacja przyczyni do pośrednio do realizacji innych celów 
strategicznych. Można zatem stwierdzić, że Projekt jest spójny ze Strategią. 
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6.2.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Witonia 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Witonia, przyjętego uchwałą nr XIX/108/04 Rady Gminy 
Witonia z dnia 29 grudnia 2004 r.  

6.2.6.1 Stacja kolejowa Witonia 

Stacja kolejowa znajduje się w okolicach ulic Torowej i Dworcowej. Stacja kolejowa znajduje się 
wśród nielicznych terenów koncentracji obiektów usługowych z zabudową mieszkaniową od 
zachodu. Od wschodu znajdują się: strefa przekształceń oraz terenów zawierających kierunki rozwoju 
przestrzennego, koncentracji obiektów związanych z działalnością gospodarczą. 

Dla terenów bezpośrednio przyległych do stacji kolejowej nie obowiązuje MPZP. 

 
Ilustracja 31 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Witonia z uwzględnieniem stacji kolejowej Witonia. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Witonia. 

6.3 Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020 została przyjęta w Kutnie w 2014 roku. 
Jest ona planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń powiatu. Implikuje przejście z obecnej sytuacji 
do pożądanego stanu wyrażonego w wizji rozwoju.  
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Ocena spójności Projektu z Strategią Rozwoju Powiatu Kutnowskiego na lata 2014-2020. 

Zgodnie ze Strategią powiat kutnowski posiada bardzo korzystną lokalizację pod względem 
komunikacji kolejowej. Rolę głównego ośrodka w tym zakresie pełni miasto Kutno. Przez obszar 
powiatu przebiegają cztery czynne, zelektryfikowane, normalnotorowe linie kolejowe (3, 16, 18, 33). 
Dogodne położenie sprawia, że obszar posiada korzystne połączenia z całym krajem oraz również 
z zachodem Europy. Powiat kutnowski w swoich założeniach zawartych w Strategii chce dążyć do 
poprawy stanu każdego rodzaju transportu publicznego, w tym także kolejowego.  

6.3.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Nowe Ostrowy 

Dokumentem planistycznym zawierającym uwarunkowania i kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowe Ostrowy, przyjęte uchwałą nr XL/292/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 
27.02.2014 r.  

Ponadto gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całą 
powierzchnię gminy.  

6.3.1.1 Stacja kolejowa Ostrowy 

Stacja kolejowa znajduje się w Nowych Ostrowach. Od północnej i północno-wschodniej strony 
znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od wschodniej i południowo-
wschodniej strony są tereny rolnicze, od zachodniej i południowo-zachodniej strony tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Miejscowy plan zakłada takie samo przeznaczenie terenów jak Studium, tereny przy stacji kolejowej 
posiadają przeznaczenie mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz rolne z niewielkimi fragmentami 
terenów oznaczonych, jako tereny usługowe i produkcyjne. Analiza obu dokumentów wykazała ich 
spójność. 
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Ilustracja 32 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Nowe Ostrowy z uwzględnieniem stacji kolejowej Ostrowy. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Nowe Ostrowy. 

6.3.2 Strategia Rozwoju Gminy Kutno na lata 2014 – 2020 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Gminy Kutno na lata 2014 – 2020 została przyjęta w lutym 2014 r.  

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Kutno 

Położenie gminy w sąsiedztwie miasta Kutno wpływa na jej dostępność komunikacyjną. Graniczące 
z gminą miasto Kutno jest jednym z ważniejszych węzłów kolejowych w Polsce. Szlak kolejowy 
prowadzący przez miasto łączy Berlin z Moskwą, północ kraju z południem oraz wschód z zachodem. 
Bezpośrednio przez gminę Kutno przebiegają cztery linie kolejowe: Kutno – Łódź, Kutno – Płock, 
Kutno – Poznań i Kutno – Włocławek. Ponadto gmina posiada połączenia autobusowe PKS ze 
wszystkimi sąsiednimi gminami i województwem, a na terenie gminy połączenia komunikacyjne ze 
wszystkimi sołectwami MZK Kutno. Dodatkowo w Strategii, jako jeden z kierunków działań 
sprzyjających realizacji III celu strategicznego ustalono współpracę z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie organizacji transportu zbiorowego. Ten kierunek działań ma sprzyjać 
realizacji celu szczegółowego, jakim jest: współpraca z innymi jednostkami w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców. W związku z powyższym realizacja Projektu (integracja transportu kolejowego 
pasażerskiego z innymi środkami transportu) wpisuje się bezpośrednio w cele i zadania zawarte 
w Strategii.  
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6.3.3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Kutno 

Podstawowym dokumentem planistycznym w gminie Kutno jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno, przyjęte uchwałą nr LV/280/2014 Rady Gminy 
Kutno z dnia 5 września 2014 roku. 

Gmina Kutno jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą 
XVI/06/2004 oraz innymi mniejszymi planami obejmującymi obręb Bielawski, Krzesin i Florek oraz 
Sieciechów.  

6.3.3.1 Stacja kolejowa Florek 

Stacja kolejowa Florek znajduje się wśród terenów zabudowy jednorodzinnej od południowej strony 
i niewielkich obszarów rolniczych. Dodatkowo są również tereny lasów, zalesień a także tereny 
obsługi rolnictwa w gospodarstwach hodowlanych, ogrodniczych, rybackich. Od północy z terenami 
stacji graniczą tereny rolnicze, zabudowy jednorodzinnej i tereny lasów. 

Dla terenów bezpośrednio przy przystanku kolejowym nie ma obowiązujących MPZP.

 
Ilustracja 33 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Kutno z uwzględnieniem stacji kolejowej Florek. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Kutno. 

6.3.3.2 Przystanek osobowy Raciborów Kutnowski 

Przystanek osobowy Raciborów Kutnowski zlokalizowany jest we wsi Raciborów. Na wschodzie 
przystanek osobowy bezpośrednio graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej. W dalszej 
odległości znajdują się również tereny rolne i leśne. Na południe od przystanku znajdują się tereny 
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rolnicze i przy nich niewielkie obszary zabudowy zagrodowej. W niewielkiej odległości znajduje się 
również teren pastwisk i łąk. Na wysokości przystanku równolegle do linii kolejowej biegnie droga 
klasy zbiorczej.  

Dla terenów bezpośrednio przy przystanku kolejowym nie ma obowiązujących MPZP. 

 
Ilustracja 34. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Kutno z uwzględnieniem przystanek osobowy Raciborów Kutnowski. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Kutno. 

6.3.4 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2008-2013 (założenia do roku 

2015) 

Kontekst 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce stanowi załącznik do Uchwały Nr XXV/126/09 Rady Gminy 
Strzelce z dnia 18 lutego 2009 roku. 

Ocena spójności Projektu z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce na lata 2008-2013 

Gmina zakłada rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, w tym rozwój komunikacji 
transportowej i pieszej. W Planie Rozwoju Lokalnego nie są uszczegółowione działania, ale nie 
stwierdza się sprzeczności z Projektem. Zakłada się, że Plan wpisuje się w założenia Projektu. 

6.3.5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Strzelce 

Podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy jest Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik do uchwały nr VI/25/2015 Rady 
Gminy Strzelce z dnia 26 marca 2015 r.  
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Ponadto w gminie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany te są 
jednak tylko dla bardzo małej powierzchni gminy nieprzekraczającej kilku procent całkowitej 
powierzchni gminy.  

6.3.5.1 Stacja kolejowa Strzelce Kujawskie 

Stacja kolejowa zlokalizowana jest w północnej części gminy, w miejscowości Strzelce. Od zachodniej 
strony linii kolejowej biegnie autostrada A2, którą odgradzają tereny oznaczone w Studium, jako 
tereny leśne. Od strony wschodniej również znajdują się tereny oznaczone, jako lasy. 

Bezpośrednio przy terenach stacji kolejowej nie ma obowiązujących MPZP. 

 
Ilustracja 35. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Strzelce z uwzględnieniem stacji kolejowej Strzelce Kujawskie. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Strzelce. 

6.4 Podsumowanie  

W analizowanym korytarz VII znajdują się trzy gminy miejskie: Łęczyca oraz Ozorków, które 
najprawdopodobniej będą miały największy wpływ na liczbę osób korzystających z transportu 
kolejowego. 

Miejscem największej koncentracji miejsc pracy oraz zabudowy mieszkaniowej w korytarzu VII są 
tereny położone w okolicach stacji Łęczyca. W Studium tereny te przewidziano, jako obszary 
o przeznaczeniu przemysłowym i mieszkaniowym. Dodatkowo tereny te przewidziano, jako tereny 
rozwojowe.  

Pozostałe tereny przy przystankach/ stacjach kolejowych, pod względem polityki zagospodarowania 
przestrzennego, nie charakteryzują się obszarami obejmującymi w szczególności obszary 
budownictwa mieszkaniowego czy koncentracji miejsc pracy.  


