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1 Zakres geograficzny 

Obszarem analizy są gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 3. Poza stacjami leżącymi na tej 
linii w obrębie województwa łódzkiego korytarz ten zawiera również stację kolejową Łowicz 
Przedmieście znajdującą na linii kolejowej nr 15. W zakres Opracowania wchodzi 10 gmin leżących na 
terenie 3 powiatów (skierniewickiego, łowickiego oraz kutnowskiego). W tym korytarzu znalazło się 
16 stacji/przystanków kolejowych. 

1.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

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

Stacja/przystanek 
kolejowy 

Linia 
kolejowa Gmina Powiat 

Kęszyce 

3 

Bolimów (gm. wiejska) powiat 
skierniewicki Jasionna 

Bednary 
Nieborów (gm. wiejska) 

powiat łowicki 

Mysłaków 
Łowicz Główny 

Łowicz (gm. miejska) 
Łowicz Przedmieście 15 

Niedźwiada 

3 

Łowicz (gm. wiejska) 
Jackowice 

Zduny (gm. wiejska) 
Zosinów 
Żychlin Bedlno (gm. wiejska) 

powiat kutnowski 

Złotniki Kutnowskie Krzyżanów (gm. wiejska) 
Sklęczki 

Kutno (gm. miejska) Kutno 
Azory 

- Kutno (gm. wiejska) 
Nowe Kutnowskie Krośniewice (gm. miejsko-

wiejska) Krzewie 
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 opracowana analizowana była w korytarzach: 

 Łowicz-Kutno, 
 Łowicz-Żychlin. 

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 

Łowicz-Kutno LK 3 
pociąg Regio 17 17 45 00:38:00 11.70 8.19 130.00 
pociąg TLK 7 8 45 00:27:00 19.00 19.00 219.25 
pociąg KM 2 1 45 00:26:00 13.60 13.60 115.00 
autobus 1 1 45 00:45:00 16,00 16,00 592,00 
samochód - - 45 00:42:00 26.92 26.92 1121.86 

Łowicz-Żychlin LK 3 
pociąg Regio 9 7 26 00:22:00 8.20 5.74 103.33 
pociąg TLK 1 1 26 00:12:00 11.70 11.70 176.58 
samochód - - 33 00:33:00 19.40 19.40 808.44 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy 

2.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Odcinek Łowicz-Kutno 

Najważniejszym omawianym odcinkiem jest Łowicz-Kutno, który jest obsługiwany przez 
3 przewoźników kolejowych: PKP Intercity (pociągi TLK), Koleje Mazowieckie (KM) i Przewozy 
Regionalne. Przez cały tydzień oferują łącznie 26 par połączeń w każdą ze stron. Większość z nich jest 
uruchamiana przez PR (17 przez cały tydzień). W dniach świątecznych 1 pociąg KM jest zastępowany 
przez dodatkowy skład TLK. Czas i cena przejazdu 45-kilometrowej trasy jest zróżnicowana. Przewozy 
Regionalne pobierają za bilet 11,70 zł, KM 13,60 zł, zaś koszt przejazdu pociągiem pospiesznym TLK to 
19 zł. PR oferują też promocyjne bilety w cenie 8,19 zł. Czas przejazdu pociągu Regio jest najdłuższy 
i trwa 38 minut. Pociągi KM i TLK pokonują ten sam odcinek w 26-27 minut. W przypadku taryfy 
adekwatnej do przejazdów regularnych, najniższą cenę biletu miesięcznego oferują Koleje 
Mazowieckie– 115 zł uruchamiające 2 pociągi dziennie w dni robocze. Ok. 10% więcej (130 zł) 
kosztuje korzystanie na tym odcinku z pociągów Przewozów Regionalnych. Bilety miesięczne na 
pociągi TLK kosztują 219,25 zł i są wyraźnie droższe niż przewoźników regionalnych.  
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Odcinek Łowicz-Żychlin 

W tej relacji pasażerowie mają do dyspozycji w dniu roboczym 9 par a w weekendy 7 par połączeń 
Regio, pokonującej dystans 26 km w 22 minuty za cenę w taryfie podstawowej 8,20 zł i promocyjnej 
5,74 zł. Uzupełnieniem tej oferty jest para pociągów TLK, która przejeżdża ten sam odcinek w 
12 minut za 11,70 zł. Bilet miesięczny na pociąg Regio kosztuje 103,33 zł a na TLK jest ok. 60% wyższy 
– 176,58 zł. 

2.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Odcinek Łowicz-Kutno 

Relację obsługuje jedna para autobusów dziennie, która pokonuje 45-kilometrową trasę w 45 minut 
(7 min. dłużej niż najwolniejszy pociąg). Koszt przejazdu jednorazowego w jedną stronę wynosi 16 zł, 
natomiast cena biletu miesięcznego na tą relację jest równa 592 zł. W analizowanej relacji czas 
przejazdu samochodem osobowym jest nieznacznie (o 4 min.) dłuższy od pociągu typu Regio. 
Szacowany koszt takiego przejazdu jest 2,5 razy droższy (26,92 zł), a miesięczny 5-krotnie (1121,86 zł) 
względem pociągu TLK. 

Odcinek Łowicz-Żychlin 

Pomiędzy tymi miastami nie prowadzi się regularnych przewozów autobusowych bądź busowych. 
Jazda samochodem osobowym nie jest konkurencyjna czasowo wobec kolei. Przejazd trwa 33 minuty 
(o 50% dłużej) i jego szacowany koszt to 19,40 zł, co daje 808,44 zł miesięcznie – prawie 5 razy drożej 
niż najdroższe pociągi TLK.  

2.3 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

Uwzględniając dwie największe stacje kolejowe na analizowanym odcinku linii kolejowej nr 3 – 
Łowicz i Kutno – zauważa się, że kursuje pomiędzy nimi duża liczba pociągów i jedynie jeden autobus 
w ciągu dnia. Jeździ tam aż 17 pociągów Regio, 7 pociągów TLK i 2 pociągi Kolei Mazowieckich. Zatem 
występuje duże obciążenie zlokalizowanych tam stacji i przystanków kolejowych, przy 
niedostatecznej liczbie autobusów. Stacje i przystanki te mają duży potencjał i powinno dążyć się do 
ich modernizacji i jak najlepszego zaspokajania potrzeb transportowych potencjalnych podróżnych. 

Na odcinku Bednary–Łowicz nie występują żadne połączenia autobusowe, sytuacja taka występuje 
również na odcinku Łowicz - Kęszyce. Kursują tam jedynie pociągi Kolei Mazowieckich w liczbie 15 na 
dzień. Wydaje się, że zasadne byłoby nawet wprowadzenie kilku połączeń autobusowych dających 
możliwość dojazdu mieszkańcom tamtejszych gmin.  

Na odcinku Kutno – Krzewie również nie występują żadne połączenia autobusowe. Jeśli chodzi 
o transport zbiorowy to można przemieszczać się jedynie pociągami. 
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2.4 Obszary o niewystarczającej dostępności transportu zbiorowego  

Przystanki i stacje kolejowe na linii kolejowej nr 3 zlokalizowane są w odległościach 
nieprzekraczających 10 km. Na trasie Kutno - Łowicz poza komunikacją kolejową występuje również 
komunikacja autobusowa. Dostępność dwóch środków komunikacji publicznej na tej relacji spełnia 
potrzeby mieszkańców w transporcie zbiorowym.  

Stacje/przystanki kolejowe na linii nr 3 posiadają podjazdy w dość zadowalającym stanie, z wyjątkiem 
stacji Kutno, na której nie znajdują się ani podjazdy ani windy. Podjazdy na innych przystankach są 
w stanie dobrym, ale przystanki jako całość nie spełniają wytycznych TSI PRM1 dotyczących osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się. Wynika z tego, że stacje/przystanki kolejowe nie realizują 
całkowicie potrzeb mieszkańców okolicznych gmin. 

 

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 

Korytarz prowadzący wzdłuż linii 3 jest z punktu widzenia województwa korytarzem peryferyjnym. 
Obserwuje się w nim umiarkowane zainteresowanie przewozami, głównie o charakterze lokalnym 
(do najbliższego miasta powiatowego, miejscowości gminnej). Dopiero począwszy od Łowicza 
w kierunku zachodnim zaczyna się zarysowywać większe zainteresowanie koleją – związane jest 
z dojazdami do aglomeracji warszawskiej. 

Silną stroną korytarza jest dobry stan infrastruktury – linia 3 jest linią magistralną o maksymalnej 
prędkości 160 km/h, co pozwala na zachowanie konkurencyjności w obsługiwanych relacjach. Należy 
ten trend utrzymać. Ponadto proponuje się budowę w korytarzu dodatkowej stacji Łowicz Korabka, 
która pozwoli na obsługę północnych osiedli Łowicza. Zakłada się, że do stacji przedłużone zostałyby 
wybrane pociągi z Łodzi lub Warszawy. 

3.2 Identyfikacja obszarów komplementarnych do transportu kolejowego 

Obszary komplementarne do transportu kolejowego w korytarzu VIII to przede wszystkim miasta 
Kutno i Łowicz. Dodatkowo, w zasięgu dojazdów znajdują się też małe miasta Krośniewice i Żychlin 
oraz wsie znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu stacji.  

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 będą miały intensywny 
charakter tylko na terenie Kutna i Łowicza. W przypadku mniejszych miejscowości będą one 
występowały, ale w zakresie ograniczonym ludnością wsi. Warto zaznaczyć, że infrastruktura piesza 
na terenie Łowicza i Kutna wymaga poprawy – dla przykładu na bezpośredniej drodze dojścia do 
stacji w Łowiczu z osiedla M. Konopnickiej nie przewidziano przejść dla pieszych przez szeroką jezdnię 
ul. 3 Maja. 

Dojazdy rowerem do stacji w korytarzu VIII będą miały duże znaczenie w Kutnie i Łowiczu, które to 
miasta są zbyt rozległe, aby dały się w całości obsłużyć pieszo. Mogą także stanowić uzupełnienie 
obsługi dwóch niewielkich miast, oddalonych o kilka kilometrów od linii kolejowej tj. w Krośniewicach 
i Żychlinie. W pozostałych lokalizacjach znaczenie to będzie mniejsze niemniej jednak należy przyjąć, 
że każda stacja w pewnym zakresie obsługiwać będzie ruch rowerowy. 



 

 15  
 

Korytarz VIII obsługiwany jest przez lokalny transport zbiorowy w Kutnie i Łowiczu, a także 
w Żychlinie, gdzie funkcjonuje jedna linia łącząca stację, cukrownię Dobrzelin oraz miasto Żychlin. 
Lokalnie funkcjonuje też komunikacja PKS. Nie zakłada się uruchamiania dodatkowych połączeń 
autobusowych koordynowanych z transportem kolejowym 

Dla korytarza VIII zakłada się, że dojazdy do stacji z wykorzystaniem samochodu będą mieć charakter 
lokalny. Na obszarze, gdzie można spodziewać się bardziej intensywnych dojazdów (tj. na wschód od 
Łowicza) stacje są gęsto rozmieszczone i nie wymagają dalekich dojazdów. 

3.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Dla korytarza VIII przyjęto zasadę, iż każda stacja powinna być wyposażona w parking. Z reguły jest to 
5-20 miejsc postojowych. Większe parkingi zaproponowano dla stacji Kutno (parkingi istniejące), 
a przede wszystkim dla stacji Łowicz Główny, która obecnie jest przeciążona dojazdowym ruchem 
samochodowym. Dla stacji Łowicz sugeruje się wykonanie parkingów po obu stronach stacji 
i zapewnienie łatwych dojść z parkingów na perony (co wymagać będzie m. in. budowy drugiej kładki) 

Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) również przewidziano na wszystkich stacjach. Zakłada się 
zapotrzebowanie na minimalnym poziomie, z wyjątkiem stacji Łowicz i Kutno. 

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

Tylko w pobliżu 4 z 15 analizowanych w tym korytarzu stacji/przystanków kolejowych znajdują się 
przystanki autobusowe. Należy dążyć do integracji transportu zarówno po względem geograficznym, 
rozkładowym jak i ofertowym. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie przystanków/stacji 
kolejowych w korytarzu ósmym, 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 3. Zestawienie dostępności przystanków autobusowych względem stacji/przystanków kolejowych. 
Przystanki /stacje kolejowe 

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

Kęszyce Jasionna Łowicka 
Łowicz Główny Bednary 

Żychlin Mysłaków 
Kutno Niedźwiada Łowicka 

 Jackowice 
 Zosinów 
 Złotniki Kutnowskie 
 Sklęczki 
 Azory 
 Nowe Kutnowskie 
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 Krzewie 
Źródło: Opracowanie własne. 

3.6 Przegląd lokalnych inwestycji drogowych 

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

Na poziomie gminnym urząd w Bolimowie planuje przebudowę drogi przy stacji Jasionna. Gmina 
Nieborów stara się o wykupienie gruntów od PKP PLK w celu utwardzenia drogi w pobliżu stacji 
Bednary.  

Pozostałe samorządy nie planują żadnych inwestycji, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia 
skali integracji drogowego układu komunikacyjnego z transportem kolejowym. 

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 4. 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  

Azory 2 045  37 320  63 752  

Bednary 1 000  6 116  49 169  

Jackowice 330  4 436  15 184  

Jasionna 183  5 118  18 380  

Kęszyce 321  3 424  18 637  

Krzewie 450  7 959  21 311  

Kutno 7 911  48 710  62 915  

Łowicz 5 334  34 060  47 261  

Łowicz Przedmieście 3 196  34 131  47 839  

Mysłaków 569  15 896  49 616  

Niedźwiada 203  12 820  43 687  

Nowe Kutnowskie 412  7 221  48 443  

Sklęczki 3 911  43 251  60 855  

Złotniki Kutnowskie 100  6 052  55 701  

Zosinów 84  3 648  22 977  

Żychlin 1 428  14 159  24 142  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Bufor 1 000 m: 

Najmniejsza liczba ludności występuje w buforze przystanków Zosinów (84), Złotniki Kutnowskie 
(100) oraz Jasionna (183). Z kolei największy zasięg demograficzny w tym buforze posiadają stacje 
Łowicz i Kutno, odpowiednio 5 334 oraz 7 911. 

Bufor 5 000 m: 

W zasięgu dojazdu rowerem do stacji najwięcej osób zamieszkuje tereny wokół stacji Sklęczki 
(43 251) oraz Kutno (48 710). Najmniejsza liczba ludności zamieszkuje tereny w buforze przystanków 
Kęszyce (3 424) oraz Zosinów (3 648). 

Bufor 10 000 m: 

Największy zasięg demograficzny w buforze 10 km posiada stacja Azory (63 752), Kutno (62 915) oraz 
Sklęczki (60 855). Najmniejszy zasięg demograficzny w tym buforze dotyczy przystanków Jackowice 
(15 184), Jasionna (18 380) oraz Kęszyce (18 637). 

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. 



 

 18  
 

 
Ilustracja 3. Oszacowana liczba ludności w buforze 1 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 4. Oszacowana liczba ludności w buforze 5 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 5. 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 5. 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 

Azory 2 360 2 380 2 353 43 061 43 429 42 936 73 560 74 189 73 346 

Bednary 984 970 926 6 019 5 931 5 661 48 389 47 682 45 513 

Jackowice 324 315 292 4 354 4 231 3 929 14 902 14 483 13 447 

Jasionna 175 171 160 4 901 4 784 4 477 17 599 17 179 16 076 

Kęszyce 307 300 281 3 279 3 201 2 995 17 845 17 420 16 301 

Krzewie 519 526 525 9 192 9 313 9 291 24 612 24 936 24 879 

Kutno 9 128 9 206 9 101 56 204 56 684 56 041 72 593 73 214 72 383 

Łowicz 5 237 5 099 4 751 33 439 32 556 30 335 46 399 45 174 42 092 

Łowicz Przedmieście 3 137 3 054 2 846 33 508 32 624 30 398 46 966 45 726 42 606 

Mysłaków 560 552 527 15 644 15 415 14 714 48 829 48 116 45 927 

Niedźwiada 201 201 198 12 655 12 664 12 467 43 127 43 157 42 484 

Nowe Kutnowskie 476 483 481 8 340 8 450 8 430 55 947 56 684 56 554 

Sklęczki 4 513 4 551 4 500 49 904 50 331 49 759 70 217 70 817 70 013 

Złotniki Kutnowskie 115 116 115 6 982 7 036 6 945 64 259 64 754 63 911 

Zosinów 82 80 74 3 581 3 480 3 231 22 550 21 916 20 348 

Żychlin 1 640 1 614 1 519 16 258 15 999 15 058 27 720 27 278 25 675 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

W roku 2015 prognozowany jest największy spadek liczby ludności na stacjach Jasionna oraz Kęszyce 
(-4,3%), największy wzrost występuje dla przystanków Krzewie oraz Nowe Kutnowskie 15,5%. Dla 
tych samych stacji występują też największe wzrosty w roku 2020 i 2030, odpowiednio o 17% i 16,7%. 
Największe spadki w roku 2020 i 2030 dotyczą przystanków Jasionna i Kęszyce, odpowiednio -6,5% 
oraz -12,5%. 

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

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 7. Zmiany liczby ludności w buforze 5 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 8. Zmiany liczby ludności w buforze 10 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

 



 

 25  
 

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 6. Jednostki administracyjne. 

Gmina Powiat 
Grabów (gm. wiejska) 

powiat łęczycki Daszyna (gm. wiejska) 
Witonia (gm. wiejska) 

Dąbrowice (gm. wiejska) 

powiat kutnowski 

Krośniewice (gm. miejsko-wiejska) 
Nowe Ostrowy (gm. wiejska) 

Łanięta (gm. wiejska) 
Kutno (gm. wiejska) 
Kutno (gm. miejska) 

Strzelce (gm. wiejska) 
Oporów (gm. wiejska) 

Krzyżanów (gm. wiejska) 
Żychlin (gm. miejsko-wiejska) 

Bedlno (gm. wiejska) 
Bielawy (gm. wiejska) 

powiat łowicki 

Zduny (gm. wiejska) 
Kiernozia (gm. wiejska) 

Domaniewice (gm. wiejska) 
Łowicz (gm. wiejska) 
Łowicz (gm. miejska) 
Chąśno (gm. wiejska) 

Kocierzew Południowy (gm. wiejska) 
Łyszkowice (gm. wiejska) 
Nieborów (gm. wiejska) 
Bolimów (gm. wiejska) powiat skierniewicki 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 9. Gminy w buforze 10 km. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

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

W korytarzu VIII, uwzględniając bufor 10 km od analizowanych linii kolejowych, znalazło się 25 gmin 
oraz miasto na prawach powiatu Skierniewice. 11 gmin leżących w korytarzu VIII znajduje się 
w powiecie kutnowskim, 10 gmin w powiecie łowickim oraz 3 gminy w powiecie łęczyckim 
i 1 w powiecie skierniewickim.  

Spośród wszystkich gmin leżących w tym korytarzu tylko dwie gminy odnotowały wzrost liczby 
ludności na przestrzeni analizowanych lat. Jest to gmina wiejska Łowicz – wzrost równy 1,8% oraz 
gmina wiejska Kutno – wzrost 3,3%.  

W pozostałych gminach notuje się spadek liczby mieszkańców. Najbardziej zmalała liczba ludności 
w gminie wiejskiej Bedlno (powiat kutnowski) – 10,3%, a także w gminie wiejskiej Nowe Ostrowy 
(powiat kutnowski) – 9,0%, gminie wiejskiej Dąbrowice (powiat kutnowski) – 9,3%, gminie wiejskiej 
Oporów (powiat kutnowski) – 9,2%. 
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Tabela 7. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gminy w korytarzu VIII.  

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

Skierniewice Skierniewice gm. miejska powiat Skierniewice 48 667 48 733 48 807 48 772 48 932 49 016 48 958 48 633 48 658 48 695 48 634 
Nowe Ostrowy 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 
Żychlin Żychlin gm. miejsko-wiejska 13 260 13 230 13 075 12 972 12 842 12 724 12 579 12 797 12 690 12 596 12 489 

Daszyna 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 
Grabów 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 
Witonia 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 

Nieborów Nieborów gm. wiejska 

powiat łowicki 

9 521 9 498 9 521 9 517 9 542 9 555 9 540 9 415 9 373 9 389 9 398 
Łowicz Łowicz gm. miejska 30 532 30 383 30 305 30 123 29 929 29 809 29 672 29 922 29 770 29 640 29 420 

Kiernozia Kiernozia gm. wiejska 3 660 3 683 3 643 3 613 3 586 3 586 3 537 3 596 3 591 3 570 3 524 
Chąśno Chąśno gm. wiejska 3 219 3 200 3 207 3 190 3 170 3 133 3 090 3 087 3 060 3 022 2 996 
Bielawy Bielawy gm. wiejska 6 166 6 097 6 028 5 997 5 936 5 881 5 893 5 793 5 753 5 706 5 649 

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

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

Zduny Zduny gm. wiejska 6 202 6 150 6 127 6 091 6 067 6 011 5 938 6 022 6 013 5 986 5 955 
Bolimów Bolimów gm. wiejska powiat skierniewicki 4 055 4 035 4 054 4 039 4 036 4 032 4 040 4 089 4 091 4 114 4 044 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 10. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VIII – powiat m. Skierniewice.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 11. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VIII – powiat kutnowski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 12. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VIII – powiat łęczycki.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
 

 

Ilustracja 13. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VIII – powiat łowicki.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 14. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu VIII – powiat skierniewicki.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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5.2 Gęstość zaludnienia  

Tabela 8. Gęstość zaludnienia w latach 2011-2013 – gminy w korytarzu VIII. 

Gmina Powiat 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 

Skierniewice gm. miejska powiat Skierniewice 1479 1415 1413 
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 

Żychlin gm. miejsko-wiejska 166 164 163 
Daszyna gm. wiejska 

powiat łęczycki 
50 50 49 

Grabów gm. wiejska 41 40 40 
Witonia gm. wiejska 57 57 56 

Nieborów gm. wiejska 

powiat łowicki 

90 90 90 
Łowicz gm. miejska 1271 1266 1256 

Kiernozia gm. wiejska 47 47 46 
Chąśno gm. wiejska 43 42 42 
Bielawy gm. wiejska 35 35 34 

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

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

Zduny gm. wiejska 47 47 46 
Bolimów gm. wiejska powiat skierniewicki 37 37 36 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

Spośród wszystkich gmin leżących w korytarzu VIII największą gęstość zaludnienia (powyżej 
1000 osób/km2) mają: gmina miejska Łowicz (1256 osób/km2 w 2013 roku), gmina miejska Kutno 
(1359 osób/km2 w 2013 roku) oraz miasto na prawach powiatu Skierniewice (1413 osób/km2 
w 2013 roku).  

Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w gminie wiejskiej Bielawy (powiat łowicki) – 
34 osób/km2, w gminie wiejskiej Bolimów (powiat łowicki) – 36 osób/km2 oraz w gminie wiejskiej 
Oporów (powiat kutnowski) – 39 osób/km2. 
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Ilustracja 15. 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 VIII 
przedstawione są liczbowo w postaci tabeli poniżej (Tabela 9) oraz graficznie w postaci zmian 
procentowych na wykresach poniżej. 

Tabela 9. Prognozowana liczba ludności w latach 2015, 2020, 2030 – gminy w korytarzu VIII. 

Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 

powiat Skierniewice Skierniewice gm. miejska 48 404 47 897 45 727 

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 

Żychlin gm. miejsko-wiejska 14 406 14 530 14 366 
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Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 

powiat łęczycki 
Daszyna gm. wiejska 3 902 3 758 3 413 
Grabów gm. wiejska 6 019 5 760 5 164 
Witonia gm. wiejska 3 307 3 168 2 848 

powiat łowicki 

Nieborów gm. wiejska 9 268 9 133 8 717 
Łowicz gm. miejska 28 875 28 111 26 192 

Kiernozia gm. wiejska 3 458 3 365 3 133 
Chąśno gm. wiejska 2 920 2 794 2 514 
Bielawy gm. wiejska 5 489 5 210 4 616 

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

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

Zduny gm. wiejska 5 841 5 676 5 270 
powiat skierniewicki Bolimów gm. wiejska 3 871 3 778 3 535 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z prognoz dotyczących liczby ludności na rok 2030 wynika, że we wszystkich gminach powiatu 
kutnowskiego wzrośnie liczba mieszkańców. Największy wzrost będzie miał miejsce w gminie 
wiejskiej Kutno i wyniesie 34,6% w stosunku do roku 2013. W pozostałych gminach w tym powiecie 
wzrost także będzie duży – najmniejszy w gminie wiejskiej Bedlno i wyniesie tam 5,8%.  

W pozostałych gminach w tym korytarzu, tj. w gminach leżących w powiecie łęczyckim, łowickim, 
skierniewickim oraz mieście na prawach powiatu Skierniewice odnotowany zostanie spadek liczby 
mieszkańców, zgodnie z przewidywaniami. Najbardziej zmaleje liczba ludności w gminie wiejskiej 
Bielawy w powiecie łowickim (18,3% w roku 2030 względem roku bazowego 2013). Duży spadek 
będzie dotyczył również gmin – wiejskiej Grabów, wiejskiej Witonia, wiejskiej Chąśno, wiejskiej 
Kocierzew Południowy – liczba mieszkańców zmaleje tam o więcej niż 15%. 
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Ilustracja 16. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie miasto 
Skierniewice. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
Ilustracja 17. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie kutnowskim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 18. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie łęczyckim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 20. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie skierniewickim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

6 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

6.1 Strategia Rozwoju Powiatu Skierniewickiego na lata 2014-2022 

Kontekst 

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

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

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

6.1.1 Strategia Rozwoju Gminy Bolimów na lata 2014 – 2022 

Kontekst 

Strategia obejmuje obszar gminy wiejskiej Bolimów należącej do powiatu skierniewickiego 
w województwie łódzkim. Czas realizacji dokumentu przypada na lata 2014-2022, jest zatem zbieżny 
z okresem programowania Unii Europejskiej. Rezultaty i oddziaływania poszczególnych zadań, 
zwłaszcza tych rozpoczętych w latach 2019-2020, obejmują również kolejny okres programowania. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Bolimów na lata 2014-2022. 

Przez gminę przebiega trasa kolejowa E 20 Rzepin – Poznań – Warszawa – Terespol, łącząca wschód 
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Europy z zachodem. Linia kolejowa w gminie Bolimów zlokalizowana jest w północnej części gminy i 
na jej terenie znajdują się dwa przystanki kolejowe.  Niewielka długość i lokalizacja na samej północy 
gminy nie sprzyja możliwości rozwoju transportu kolejowego. Jednakże sam Projekt przyczyni się do 
rozwoju korytarza transportowego łączącego wschód z zachodem, co przyczyni się w pewnym 
stopniu do realizacji głównego celu zawartego w Strategii. Głównym celem rozwoju Gminy Bolimów 
jest: „Zapewnienie wszystkim mieszkańcom wysokiego poziomu życia, tworzenie dobrych warunków 
do zamieszkania oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury publicznej na wysokim poziomie. 
W związku z powyższym nie stwierdza się sprzeczności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy 
Bolimów.  
 

6.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Bolimów 

Dokumentem określającym ogólną politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania gminy, 
opracowywanym dla obszaru administracyjnego całej gminy, jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, przyjęte uchwałą nr V/21/2011 Rady Gminy 
Bolimów z dnia 11 lutego 2011 r.  

6.1.2.1 Przystanek osobowy Kęszyce 

Przystanek kolejowy Kęszyce zlokalizowany jest w północnej części gminy, w odległości ok. 3 km od 
granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego. Od północy perony graniczą z terenami 
mieszkalnictwa niskiego i usług nieuciążliwych oraz nieuciążliwych obiektów produkcyjno-usługowych 
oraz z terenami ekstensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych. Na południe od peronów leżą tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 
ekstensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług nieuciążliwych. Poza tym dookoła znajdują 
się tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy związanej głównie z produkcją rolną i jej obsługą. Na 
wysokości peronów linia kolejowa jest przecinana przez drogę powiatową.  

Dodatkowo dla terenów na południe od linii kolejowej wzdłuż drogi obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą nr XXV/20/2001 Rady Gminy Bolimów z dnia 
21 czerwca 2001 r. Plan ten określa, zasady i warunki kształtowania zagospodarowania terenów 
o funkcji mieszkaniowej, zasady i warunki podziału nieruchomości na działki budowlane i inne. Dla 
terenów, na obszarze, których obowiązuje MPZP w Studium określono funkcję zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej a plan konkretyzuje tylko dokładniej jej formę. Analiza dokumentów 
wykazała ich spójność ze sobą nawzajem. 
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Ilustracja 21. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Bolimów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Kęszyce. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Bolimów. 

6.1.2.2 Przystanek osobowy Jasionna Łowicka 

Przystanek zlokalizowany jest w północnej części gminy, we wsi Jasionna. Na północy perony graniczą 
z terenami mieszkalnictwa niskiego i usług nieuciążliwych oraz nieuciążliwych obiektów produkcyjno-
usługowych, z terenami ekstensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych oraz tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy związanej głównie z produkcją rolną i jej 
obsługą. Na południu perony graniczą z terenami rolnymi – rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
(kompleksy gruntów klas chronionych przed zabudową nierolniczą oraz zmianą sposobu użytkowania 
na nierolniczy). Na wysokości peronów linia kolejowa przecinana jest przez drogę gminną nr 
115001E.. 

Dla terenów bezpośrednio graniczących z terenami przystanku nie ma obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 22. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Bolimów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Jasionna Łowicka. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Bolimów. 

6.2 Powiat łowicki 

6.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Nieborów 

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

W gminie znajdują się dwie stacje kolejowe: Bednary (leżąca na linii kolejowej nr 3) i Bełchów (leżąca 
na linii kolejowej nr 11) oraz dwa przystanki osobowe: Mysłaków (na linii kolejowej nr 3) i Bobrowniki 
(na linii kolejowej nr 11).  

6.2.1.1 Przystanek osobowy Mysłaków 

Przystanek osobowy Mysłaków zlokalizowany jest w północno-zachodniej części gminy. Zarówno 
z północnej jak i południowej strony znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako obszary trwałych 
użytków zielonych. Na wysokości peronu linia kolejowa przecinana jest przez drogę, wzdłuż której 
znajdują się obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej 
i zaplecza technicznego motoryzacji. 

Dla terenów bezpośrednio przyległych do przystanku nie obowiązują MPZP. 
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Ilustracja 23. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Nieborów z uwzględnieniem przystanku osobowego Mysłaków. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Nieborów. 

6.2.1.2 Stacja kolejowa Bednary 

Stacja kolejowa Bednary zlokalizowana jest w północnej części gminy, we wsi Bednary, znajduje się 
pomiędzy ulicami Dworcową i Kolejową. Tereny na północ od stacji są niewielkie tereny 
przeznaczone pod zabudowę o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 
zabudowy produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego motoryzacji oraz 
obszary o dominującej formie zabudowy techniczno-produkcyjnej, usługowej, obsługi komunikacji 
samochodowej i zaplecza technicznego motoryzacji. W dalszej kolejności są obszary rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej wyłączone spod zabudowy. Na południe od stacji znajdują się również 
obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecze 
techniczne motoryzacji oraz obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone spod zabudowy.  

Dla terenów od północnej strony stacji kolejowej obowiązuje MPZP przyjęty uchwałą nr XXXV/119/05 
Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. określający te tereny, jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej, zgodne z założeniami zawartymi w Studium.  
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Ilustracja 24. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Nieborów z uwzględnieniem stacji kolejowej Bednary. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Nieborów. 

6.2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina 

miejskiej Łowicz 

Dokumentem planistycznym zawierającym uwarunkowania i kierunki rozwoju gminy jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicz, przyjęte uchwałą 
nr XI/68/2003 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 czerwca 2003 r.  

6.2.2.1 Stacja kolejowa Łowicz Główny  

Stacja kolejowa znajduje się przy następujących liniach kolejowych objętych opracowaniem: 

 Linia kolejowa nr 3 (Warszawa Zachodnia – Kunowice), 
 Linia kolejowa nr 11 (Skierniewice – Łowicz Główny). 

Stacja kolejowa Łowicz Główny zlokalizowana jest w strefie centralnej miasta, głównie wśród 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i niewielkich zakładów produkcyjno-usługowych. Dodatkowo od 
północno-zachodniej strony tereny stacji kolejowej graniczą ze strefą rozwoju funkcji użyteczności 
publicznej o znaczeniu ponadlokalnym. Na północ od stacji, w niewielkiej odległości, linia kolejowa 
przecinana jest przez drogę zbiorczą. Teren dookoła stacji Łowicz Główny objęte są obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXXIV/309/2008 Rady 
Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2008 r.  w którym określone zostały szczegółowe zasady 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrony przeciwpowodziowej, zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej czy zasady podziału 
nieruchomości, itp. oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą nr 
XL/236/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu, z dnia 24 marca 2005 r., w którym określone zostały 
szczegółowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady i warunki kształtowania 
zagospodarowania w wyodrębnionych terenach. Analiza przytoczonych MPZP wykazała ich zgodność 
z założeniami zawartymi w Studium. 
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Ilustracja 25. Fragment SUiKZP gminy miejskiej Łowicz z uwzględnieniem stacji kolejowej Łowicz Główny. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Łowicz. 

6.2.3 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łowicz na lata 2008-2015  

Kontekst  

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łowicz na lata 2008-2015 został przyjęty, jako Załącznik do Uchwały 
nr XXXII/161/09 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 sierpnia 2009 roku. Opracowany został dla stworzenia 
możliwości realizacji najważniejszych celów rozwojowych gminy. Głównym zadaniem Planu jest 
zaprogramowanie działań samorządu w dłuższej perspektywie czasowej. 

Ocena spójności Projektu z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Łowicz na lata 2008-2015 

Według Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łowicz podstawowym środkiem przewozowym 
w zakresie transportu zbiorowego jest autobus. Obszar gminy przecinają trzy linie kolejowe, dla 
obsługi pasażerskiej największe znaczenie mają stacje Łowicz Główny oraz Łowicz Przedmieście. 
Gmina znajduje się między dwoma dużymi ośrodkami miejskimi: Łodzią i Warszawą, z którymi ma 
bezpośrednie połączenie drogowe i kolejowe. Zgodnie z planem transport kolejowy jest istotny 
i gmina dąży do usprawnienia jego funkcjonowania. 

6.2.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Łowicz 

Podstawowym dokumentem planistycznym w gminie jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, przyjęte uchwałą nr XLI/177/13 Rady Gminy Łowicz 
z dnia 26 listopada 2013 r.  
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6.2.4.1 Przystanek osobowy Niedźwiada Łowicka 

Przystanek osobowy Niedźwiada Łowicka zlokalizowany jest w Niedźwiadzie. Przystanek 
zlokalizowany jest w północnej części gminy Łowicz, od strony gminy Zduny. Perony zlokalizowane są 
po przeciwnych stronach przecinającej linię kolejową drogi gminnej. Na podstawie Studium 
stwierdzono, że przystanek kolejowy od południa graniczy bezpośrednio z obszarami o dominującej 
formie zabudowy techniczno-produkcyjnej, usługowej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza 
technicznego motoryzacji. Od północy są to tereny o przeznaczeniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
z ograniczeniem możliwości przeznaczenia pod zabudowę, obszary zabudowy o dominującej formie 
zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, produkcyjnej, 
obsługi komunikacji samochodowej i zaplecze techniczne motoryzacji oraz tereny rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem 
rolniczym gruntów. Dodatkowo dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, przyjęty uchwałą nr 32/03 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2003 r. Plan ten 
zawiera szczegółowe warunki zagospodarowania terenu. MPZP oznaczył te tereny, jako tereny przy 
drodze zabudowy mieszkaniowej, od północnej strony linii kolejowej, jako tereny rolne. Zasięg planu 
kończy się za linią kolejową, plan nie obejmuje już terenów po południowej stronie linii. Założenia 
zawarte w obu dokumentach są ze sobą spójne.  

 
Ilustracja 26. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Łowicz z uwzględnieniem przystanku osobowego Niedźwiada Łowicka. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Łowicz. 

6.2.5 Strategia Rozwoju Gminy Zduny 

Kontekst  

Strategia Rozwoju Gminy Zduny stanowi załącznik do Uchwały nr XXXVII/202/2002 Rady Gminy 
w Zdunach z dnia 10 października 2002 roku. 
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Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Zduny 

W Strategii Rozwoju Gminy Zduny nie jest wspomniane o transporcie zbiorowym, tym bardziej 
o transporcie kolejowych. Zaznacza się jedynie, że gmina Zduny posiada dogodne położenie 
komunikacyjne (sieć dróg i połączenia kolejowe). Nie stwierdza się zatem sprzeczności Strategii 
z Projektem. 

6.2.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Zduny 

Podstawowym dokumentem planistycznym, zawierającym kierunki polityki przestrzennej gminy jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiące załącznik 
do Uchwały nr XX/103/04 Rady Gminy w Zdunach z dnia 18 listopada 2004 r.  

Ponadto w gminie obowiązują MPZP na obszarze południowej części gminy, zajmują do 10 % 
powierzchni całej gminy.  

6.2.6.1 Stacja kolejowa Jackowice 

Stacja kolejowa zlokalizowana jest we wsi Jackowice. Stacja zlokalizowana jest w centralnej części 
gminy Zduny, niedaleko jednostki osadniczej dla lokalizacji usług podstawowych (Zduny).  

Od północnej strony tereny stacji kolejowej graniczą z terenami oznaczonymi w Studium, jako 
obszary o rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy o funkcji produkcji rolniczej 
i wyłączeniem zabudowy o funkcji mieszkalnej oraz od północno-zachodniej strony znajduje się 
niewielki obszar terenu oznaczonego, jako obszar zabudowy o funkcji produkcyjno-usługowej. 
Natomiast od południowej strony znajdują się tereny oznaczone, jako obszary zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej.  

Dodatkowo od południowej strony, wzdłuż linii kolejowej biegnie droga krajowa nr 2.  

Gmina nie posiada MPZP w obszarze stacji. 

 

6.3 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego 
na lata 2007-2015 

Kontekst 
„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego na lata 2007-2015” została 
przyjęta, jako załącznik do Uchwały Nr 71/XII/2007 z dnia 08.08.2007 r. Opracowana na podstawie 
wyników debat strategicznych organizowanych Metodą Aktywnego Planowania Strategicznego.  

Ocena spójności Projektu ze „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kutnowskiego 
na lata 2007-2015” 
W strategii istniejącą infrastrukturę kolejową wymieniono, jako mocne strony powiatu. 
Uwzględniono rozwój przewozów regionalnych w oparciu o istniejącą bazę PKP. Modernizacja 
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istniejących linii kolejowych może przyczynić się do wzrostu znaczenia gospodarczego powiatu na tle 
regionu. Integracja transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu na terenie 
powiatu kutnowskiego będzie miała bardzo duże znaczenie dla rozwoju powiatu i przyczyni się m. in. 
do poprawy atrakcyjności terenu oraz jakości życia mieszkańców. 

6.3.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina 

wiejskiej Bedlno 

Dokumentem planistycznym zawierającym politykę przestrzenną oraz kierunki rozwoju gminy jest 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno, przyjęte 
uchwałą Rady Gminy Bedlno nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. 

6.3.1.1 Stacja kolejowa Żychlin 

Stacja znajduje się w północnej części gminy, w bliskiej odległości od granicy administracyjnej gminy 
Bedlno z gminą Żychlin.  

Stacja zlokalizowana jest pośród terenów oznaczonych w Studium, jako tereny o przydatności 
rolniczej. Jedynie wzdłuż drogi, która przecina linię kolejową na wysokości stacji znajdują się tereny 
o przydatności mieszkaniowej. Od północnej strony przystanku znajdują się tereny potencjalnego 
rozwoju funkcji usługowej, produkcyjno-składowej. 

Tereny przy stacji kolejowej nie są objęte MPZP. 

 
Ilustracja 27. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Bedlno z uwzględnieniem stacji osobowej Żychlin. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Bedlno 
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6.3.1.2 Przystanek osobowy Zosinów 

Przystanek zlokalizowany jest na granicy gminy Bedlno z gminą Zduny, we wsi Zosinów. Tereny od 
zachodniej strony przystanku oznaczone są w Studium, jako obszary o zróżnicowanych walorach 
rolniczej przestrzeni z możliwością rozwoju działalności pozarolniczej. Również tereny w gminie 
Zduny leżące na wschód od przystanku są terenami oznaczonymi, jako obszary rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy o funkcji produkcji rolniczej oraz zabudowy zagrodowej 
ograniczonej do istniejących siedlisk.  

 
Ilustracja 28. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Bedlno z uwzględnieniem przystanku osobowego Zosinów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Bedlno 
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Ilustracja 29. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Zduny z uwzględnieniem przystanku osobowego Zosinów. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Zduny. 

6.3.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wiejskiej Krzyżanów 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów, przyjęte uchwałą nr VIII/62/2011 Rady Gminy 
Krzyżanów z dnia 23 września 2011 r.  

6.3.2.1 Przystanek osobowy Złotniki Kutnowskie 

Przystanek zlokalizowany jest w północnej części gminy, w niedalekiej granicy administracyjnej gminy 
Oporów.  

Na północ od przystanku znajdują się tereny określone w Studium, jako tereny o przeznaczeniu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw rolnych. Na południe od przystanku są 
tereny upraw rolnych. Dodatkowo teren ten oznaczony jest, jako rejon możliwej lokalizacji elektrowni 
wiatrowych.  

Dodatkowo obowiązuje MPZP przyjęty uchwałą nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 
28.08.2003 r., który tereny przy przystanku przeznaczone do upraw polowych. Założenia zawarte z 
tym planie są zatem zgodne z tymi zawartymi w Studium. 
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Ilustracja 30. Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Krzyżanów z uwzględnieniem przystanku kolejowego Złotniki Kutnowskie. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Krzyżanów. 

6.3.3 Strategia Rozwoju Miasta Kutno na lata 2014 – 2020 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Miasta Kutna została przyjęta w maju 2014 roku. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Miasta Kutno 

Infrastruktura techniczna wpływa na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej danego terenu, rozwój 
i awans gospodarczy. W Strategii wskazuje się poprawę systemu transportowego. W jej ramach 
zakłada się stworzenie węzła komunikacji publicznej w pobliżu dworca PKP, stanowiącego centrum 
przesiadkowe dla mieszkańców, podróżnych oraz turystów. Wspierane będą działania mające 
w szczególności na celu rozwój połączeń komunikacyjnych ułatwiających dojazd do Kutna środkami 
komunikacji publicznej. W związku z powyższym Projekt jest zgodny ze Strategią. 

6.3.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejskiej Kutno 

Podstawowym dokumentem planistycznym miasta jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą nr XXVII/285/12 Rady Miasta Kutno z dnia 
18 grudnia 2012 r.  

Dodatkowo miasto kilkadziesiąt obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które obejmują mniej niż połowę całkowitej powierzchni.  

6.3.4.1 Stacja kolejowa Kutno 

Stacja kolejowa Kutno jest jedną z ważniejszych stacji kolejowych w województwie łódzkim. Przez 
stację przechodzą następujące linie kolejowe: 
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 Nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice, 
 Nr 16 Łódź Widzew – Kutno, 
 Nr 18 Kutno – Piła Główna, 
 Nr 33 Kutno – Brodnica. 

Wszystkie te linie wchodzą w zakres opracowania Studium. 

Stacja kolejowa Kutno znajduje się pomiędzy ulicami 3 Maja a Siemiradzkiego, w okolicach przecięcia 
linii kolejowej wiaduktem drogowym (ul. Łęczycka). Od północy bezpośrednio z terenem stacji 
kolejowej graniczy teren o przeznaczeniu usługowym. Za nim znajdują się tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej i tereny zabudowy przemysłowej, magazynów, 
składów i baz. Od południa teren ten bezpośrednio graniczy z terenami usług i zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, w dalszej odległości są również tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

Przy stacji kolejowej od strony południowej obowiązują dwa MPZP. Pierwszy przyjęty uchwałą nr 
581/LI/02 z dnia 25.06.2002 r. i drugi przyjęty uchwałą nr XXXIX/414/09 z dnia 8.09.2009 r. Analiza 
tych planów wykazała spójność z kierunkami polityki przestrzennej zawartej w Studium.  

 
Ilustracja 31. Fragment SUiKZP gminy miejskiej Kutno z uwzględnieniem stacji kolejowej Kutno. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Kutno. 

6.3.4.2 Przystanek osobowy Azory 

Przystanek kolejowy Azory, położony jest w dzielnicy Kutna Azory. Przystanek osobowy znajduje się 
przy linii kolejowej nr 33, przy granicy administracyjnej Kutna. Od wschodniej strony przystanku 
znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako, tereny zabudowy jednorodzinnej, od zachodniej 
strony znajduje się granica administracyjna miasta. Od południowej strony przystanek graniczy 
z terenami kolejowymi.  

Bezpośrednio przy terenach przystanku nie ma obowiązujących MPZP. 
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Ilustracja 32 Fragment SUiKZP gminy miejskiej Kutno z uwzględnieniem przystanku osobowego Azory. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Kutno. 

6.3.4.3 Przystanek osobowy Sklęczki 

Przystanek osobowy Sklęczki znajduje się w dzielnicy Sklęczki w Kutnie, przy linii kolejowej nr 3 
Warszawa Zachodnia – Kunowice. Na południe od przystanku osobowego znajdują się rozległe tereny 
zabudowy przemysłowej, magazynów, składów i baz i tereny usług. Od północy przystanek osobowy 
znajduje się przy granicy administracyjnej miasta oraz niewielkie fragmenty tereny zabudowy 
jednorodzinnej. Dla terenu od południowo-wschodniej strony obowiązują miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, wskazujące jego funkcję, jako tereny produkcyjne i określające 
szczegółowe zagospodarowanie terenu.  

Ze względu na graniczną lokalizację przystanku poniżej opisane zostało również SUiKZP gminy 
wiejskiej Kutno.  

 
Ilustracja 33. Fragment SUiKZP gminy miejskiej Kutno z uwzględnieniem przystanku osobowego Sklęczki. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Kutno. 
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Tereny na północ od przystanku kolejowego oznaczone są w Studium, jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Ilustracja 34 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Kutno z uwzględnieniem przystanku osobowego Sklęczki. 
Źródło: SUiKZP gminy wiejskiej Kutno. 
 

6.3.5 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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6.3.6 Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014-2022 

Kontekst 

Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice obejmuje okres 2014-2022. Rok 2014 jest początkiem nowego 
okresu programowania. Jest to czas, w którym ubiegający się o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej będą mogli skorzystać z funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej. 

Ocena spójności Projektu ze Strategią Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2014-2022 

W Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice zawarte są cele dotyczące zwiększenia efektywności 
transportu – w tym modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych. W Strategii nie są 
bezpośrednio opisane zadania związane z transportem kolejowym, ale stwierdza się, że Strategia 
nie jest sprzeczna z Projektem. 

6.3.7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejsko-wiejskiej Krośniewice 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krośniewice, przyjęte uchwałą nr XXII/146/12 Rady 
Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26.06.2012 r.  

6.3.7.1 Przystanek osobowy Nowe Kutnowskie 

Przystanek kolejowy Nowe Kutnowskie znajduje się we wsi Nowe. Przystanek zlokalizowany jest 
w większości wśród terenów rolniczych od południa. Na północ od przystanku znajdują się tereny 
budownictwa wiejskiego i podmiejskiego.  

 
Ilustracja 35. Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Krośniewice z uwzględnieniem przystanku osobowego Nowe 
Kutnowskie. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Krośniewice. 
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6.3.7.2 Stacja kolejowa Krzewie 

Stacja kolejowa Położona we wsi Krzewie, w niewielkiej odległości od drogi krajowej przecinającej 
linię kolejową prostopadle. Od północy stacja kolejowa graniczy bezpośrednio z terenami 
strategicznymi: w tym produkcja, magazyny, składy, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2, usługi i obsługi komunikacji samochodowej i z terenami budownictwa wiejskiego 
i podmiejskiego. Pozostałe obszary na północ oraz wszystkie tereny na południe są terenami rolnymi.  

 
Ilustracja 36. Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Krośniewice z uwzględnieniem stacji kolejowej Krzewie. 
Źródło: SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Krośniewice. 

6.4 Podsumowanie 

W korytarzu VIII znajdują się dwie gminy miejskie: Kutno i Łowicz.  

Tereny w okolicach stacji Łowicz są terenami oznaczonymi w Studium, jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowo-produkcyjnej. Takie oznaczenie w Studium kwalifikuje te tereny, jako 
obszary budownictwa mieszkaniowego oraz koncentracji miejsc pracy. Dodatkowo położenie 
w centralnej części wpływać może na liczbę potencjalnych pasażerów korzystających z transportu 
kolejowego.  

Kolejnym przystankiem z potencjałem koncentracji miejsc pracy |jest Niedźwiada Łowicka. Studium 
zakłada przeznaczenie tych terenów o funkcji techniczno-produkcyjnej, usługowej oraz zaplecza 
technicznego motoryzacji. Takie przeznaczenie terenów może w istotny sposób wpływać na liczbę 
potencjalnych podróżujących koleją.  

Kolejną stacją o potencjale zarówno obszarów budownictwa mieszkaniowego jak i koncentracji 
miejsc pracy są tereny znajdujące się przy stacji Kutno. Oznaczenie tych terenów, jako obszarów 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej w Studium w dużym stopniu może oddziaływać 
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na liczbę pasażerów kolejowych. Ponadto znaczenie stacji w analizowanym korytarzu może 
dodatkowo generować liczbę pasażerów.  

Przeznaczenie terenów przy przystanku Sklęczki, jako tereny produkcyjne może wpływać na 
generację liczby osób korzystających z kolei. Potencjalne obszary koncentracji miejsc pracy w tym 
obszarze może mieć istotne znaczenie dla liczby osób korzystających z kolei.  

Pozostałe tereny przy przystankach/stacjach kolejowych charakteryzują się znacznie mniejszym 
potencjałem obejmującym w szczególności obszary budownictwa mieszkaniowego oraz koncentracji 
miejsc pracy.  

 


