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1 Wstęp 

W dokumencie „Studium integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu na 
przykładzie linii kolejowych nr 15, 531” (Łódź Kaliska – Zgierz – Łowicz Główny) przedstawiono stan 
aktualny oraz propozycje działań dla osiągnięcia lepszych parametrów integracji transportu.  

W celu zachowania spójności studium pilotażowego ze „Studium integracji transportu kolejowego 
z innymi środkami transportu dla Województwa Łódzkiego” podsumowano dokument oraz 
przeprowadzono dodatkowe analizy. 

2 Zakres geograficzny 

Obszarem analizy są wszystkie gminy, przez które przebiega linia kolejowa nr 15, na odcinku Łowicz 
Przedmieście - Smardzew. W analizowanym obszarze znalazło się 17 stacji/przystanków osobowych 
położonych na obszarze 9 gmin. W tabeli zamieszczono wykaz wszystkich analizowanych 
przystanków/stacji wraz z gminami i powiatami, na terenie, których są one zlokalizowane. 

2.1 Obszar wchodzący w skład opracowania 

Tabela 1. Przystanki wchodzące w zakres Opracowania. 
Powiat Gmina Przystanek/Stacja Linia kolejowa 

zgierski 

wiejska Zgierz 
Smardzew 

15 

Glinnik Wieś 
Glinnik 

miejsko-wiejska 
Stryków 

Swędów 
Stryków 

Bratoszewice 
miejska Głowno Głowno 
wiejska Głowno Kamień Łowicki 

łowicki 

wiejska Domaniewice Domaniewice Centrum 
Domaniewice 

wiejska Łyszkowice Grudze 
wiejska Łowicz - 
miejska Łowicz Łowicz Przedmieście 

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

Źródło: Opracowanie Wykonawcy.
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3 Infrastruktura transportowa 

Tabela 2. Oferta przewozowa (październik 2015 r.). 

Środek transportu 

Kursy 

Odległość 
Czas 

przejazdu 

Koszt 
przejazdu 

jednorazowego 

Najtańsza 
oferta biletów 

okresowych lub 
kosztu 

przejazdu 

Łączny koszt 
transportu w dni 

robocze w 
przeliczeniu na 
średni miesiąc 

w dni 
powszednie 

w dni 
świąteczne 

Zgierz - Łowicz Przedmieście LK 15 

Pociąg (ŁKA) 11 7,5 49 01:02:00 13,5 4,59 191,33 

Pociąg (TLK) 2 1 49 00:44:00 19 6,84 285,00 

Samochód     55 00:47:00 32,95 32,95 1373,10 

Stryków – Łowicz Przedmieście   

Pociąg (ŁKA) 11 7,5 33 00:33:00 9,8 4,12 171,67 

Autobus* 3 3 36 00:42:00 12 3,60 150,00 

Samochód     36 00:39:00 21,49 21,49 895,50 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy 

3.1 Oferta przewozowa przewoźników kolejowych 

Transport kolejowy na trasie Zgierz - Łowicz Przedmieście oraz pomiędzy wszystkimi stacjami 
znajdującymi się w tym korytarzu, jest realizowany głównie przez przewoźnika Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna (ŁKA). Jedynie na stacjach Zgierz i Łowicz Przedmieście zatrzymują się pociągi Twoich 
Linii Kolejowych (TLK), aczkolwiek częstotliwość ich kursowania jest nieporównywalnie mniejsza od 
pociągów ŁKA.  

W dni powszednie pociągi ŁKA kursują 11 razy dziennie, co zapewnia dobre skomunikowanie 
pomiędzy omawianymi stacjami. Pociągi wg rozkładu jazdy kursują średnio, co godzinę-półtorej. Jest 
to bardzo korzystne dla pasażerów korzystających z kolei. W dni świąteczne kursów tych jest mniej, 
ale również zostają spełnione oczekiwania podróżnych, przewoźnik oferuje 8 kursów w soboty i 7 w 
niedziele. Odległość pomiędzy stacjami, tj. Zgierzem i Łowiczem Przedmieście wynosi, licząc linią 
kolejową, 49 km, zaś czas na pokonanie całej trasy to średnio 1 godz. 2 min. Odnosząc drogę do czasu 
otrzymujemy średnią prędkość handlową, która wynosi 47 km/h. Czas przejazdu pociągami TLK jest 
mniejszy, ze względu na fakt nie zatrzymywania się na pośrednich stacjach, co może skutkować 
mniejszą liczbą podróżnych. Za jednorazowy przejazd pociągiem ŁKA należy zapłacić 13,5 zł zaś cena 
za przejazd pociągiem TLK wynosi 19 zł. Przeliczając ceny transportu na średni miesiąc w dni robocze 
podróżni Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej muszą zapłacić 191,33 zł zaś pociągiem Twoich Linii 
Kolejowych 285 zł. Należy również pamiętać o tym, że liczba kursów w dni powszednie wynosi 2 zaś 
w dni świątecznie 1. Pomimo bardziej korzystnej czasowo ofercie TLK wydaje się, że podróżni wybiorą 
przewoźnika ŁKA. Mając na uwadze, że w ostatnim czasie linia kolejowa nr 15 była przystosowana do 
przejazdów ŁKA, należy przyznać, że przewoźnik zapewnił korzystne cenowo i ilościowo dogodne 
połączenie pomiędzy stacjami. Warto jeszcze wspomnieć o kursowaniu busów przewoźnika Łódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej, kursujących do wszystkich stacji pośrednich pomiędzy Zgierzem a Łowiczem 
(bez stacji Łowicz Przedmieście). Jest to zawsze dodatkowo 1 przejazd więcej pomiędzy stacjami.  
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3.2 Oferta przewozowa pozostałych przewoźników 

Transport zbiorowy autobusowy pomiędzy Zgierzem a Łowiczem Przedmieście w bezpośredniej 
formie nie występuje. Najbliższym miastem przy Zgierzu, z którego ruszają bezpośrednie autobusy do 
Łowicza i wszystkich pośrednich na linii stacji kolejowych jest Stryków. Połączenia bezpośrednie 
pomiędzy Strykowem a Łowiczem zapewniają autobusy dalekobieżne, z małą ilością kursów dziennie. 
W przypadku Strykowa punktami, w których zatrzymują się autobusy są miejsca: Plac Łukasińskiego 
lub skrzyżowanie ul. Warszawskiej z Paderewskiego, zaś w Łowiczu jest to dworzec autobusowy. 
Dzienna liczba kursów pomiędzy tymi miejscowościami wynosi 3 zarówno w dni powszednie jak i 
świąteczne. Odległość, którą pokonuje autobus to 36 km, czas potrzebny na przejechanie to 42 min. 
Odniesienie drogi do czasu daje średnią prędkość handlową wynoszącą 51 km. Koszt przejazdu 
jednorazowego to 12 zł (większy niż w przypadku transportu kolejowego na tym odcinku o 2,2 zł). 
Cena biletu miesięcznego według przewoźnika PKS w Płocku, który obsługuje na trasie dwa z trzech 
realizowanych przejazdów wynosi 150 zł. Jest to mniejsza cena niż w przypadku transportu 
kolejowego, (który wynosi 171,67 zł), zaś dużym atutem w transporcie kolejowym jest częstotliwość 
kursowania pociągów. PKS w Płocku oferuje dwa przejazdy dziennie w godzinach 11:25 i 18:25 
z przypadku wyjazdu ze Strykowa do Łowicza, co nie przekłada się na możliwość dojazdu do/z pracy, 
szkoły itp. Domniemywa się, że na tej trasie podróżni korzystają z przejazdów autobusowych w 
wyjątkowych sytuacjach.  

Oprócz przejazdów komunikacją zbiorową pozostają przejazdy własnym samochodem tzw. 
indywidualne. Transport indywidualny nie jest uzależniony od ilości kursów a jedynie od posiadania 
własnego samochodu. W przypadku tego środka transportu cena jest zawsze dużo wyższa niż 
w przypadku transportu zbiorowego i analizując odległość pomiędzy Zgierzem a Łowiczem wynosi 
ponad 1300 zł, to należy pamiętać, że komfort jazdy i możliwość dostania się w określone miejsce są 
wyższe niż w przypadku transportu zbiorowego. Podróż transportem indywidualnym wiąże się jednak 
zawsze, jak już wspomniano, z dużo wyższymi kosztami ponoszonymi na dojazd. 

3.3 Identyfikacja obszarów kwalifikujących się do obsługi transportem 
kolejowym pasażerskim 

W przypadku linii kolejowej nr 15, która w ostatnim czasie została przystosowana do kursowania 
pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, transport kolejowy przejął praktycznie w całości transport 
zbiorowy pomiędzy wszystkimi miejscowościami na linii. Nie stwierdza się, zatem obszarów, które 
kwalifikowałyby się do obsługi transportem kolejowym pasażerskim (ze względu na jego niedawne 
przystosowanie). 

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

Przystanki i stacje kolejowe na linii kolejowej nr 15 są zlokalizowane w odległości nieprzekraczającej 
promienia o długości 5 km. Takie rozmieszczenie przystanków i stacji kolejowej sprawie, że dodarcie 
do jednej z miejscowości znajdujących się w korytarzu jest korzystne. Ponadto na trasie od Strykowa 
do Łowicza, wzdłuż linii kolejowej, występuje zbiorowa komunikacja autobusowa. Dobra dostępność 
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do przystanków kolejowych i uzupełniający transport autobusowy spełnia potrzeby mieszkańców w 
transporcie zbiorowym. 

Ponadto stacje i przystanki kolejowe na linii kolejowej (poza Kamieniem Łowickim i Grudzami) zostały 
zmodernizowane w ostatnich latach, posiadają podjazdy przystosowane dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Wspomniane stacje (Kamień Łowicki i Grudze), poza praktycznie 
nieistniejącym dojazdem, są w fatalnym stanie technicznym.  

 

Ilustracja 2. Identyfikacja tzw. "białych plam". 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

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

W pobliżu połowy (6 z 12) analizowanych w tym korytarzu stacji/przystanków kolejowych znajdują się 
przystanki autobusowe. Jednak integracja transportu kolejowego i autobusowego w wielu 
przypadkach wymaga poprawy. Wynika to między innymi ze zbyt dużych odległości jakie dzielą 
przystanki/stacje kolejowe i przystanki autobusowe. Bardzo często na przystankach autobusowych 
brakuje rozkładów jazdy, przystanki są w niektórych przypadkach zaniedbane i nieestetyczne. Oferta 
przewozowa (autobusowa) nie jest atrakcyjna – niska częstotliwość kursowania autobusów i 
niekonkurencyjne czasy przejazdów. Należy dążyć do integracji transportu zarówno po względem 
geograficznym, rozkładowym jak i ofertowym. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie 
przystanków/stacji kolejowych w korytarzu dziewiątym, przy których (lub w niedalekiej odległości od 
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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 

Łowicz Przedmieście Grudze 
Domaniewice Domaniewice Centrum 

Głowno Kamień Łowicki 
Stryków Bratoszewice 
Swędów Swędów 

Glinnik Wieś Glinnik 
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 Integracja transportu kolejowego, pasażerskiego, drogowego i 
innego szynowego 

4.1 Identyfikacja kierunków rozwoju 

Obszar położony wzdłuż linii 15 obejmować będzie suburbanizujący się fragment strefy podmiejskiej 
Łodzi (pomiędzy Zgierzem a Strykowem) oraz typowe tereny rolnicze z zabudową o niskiej 
intensywności. Dodatkowo w rejonie Strykowa znajdują się centra produkcyjne i logistyczne 
wynikające z istnienia skrzyżowania autostrad A1 i A2. Mniej więcej w połowie trasy położone jest 
Głowno – miasto liczące sobie ok. 15 tysięcy mieszkańców pełniące też funkcję zaplecza rekreacyjno 
– wypoczynkowego z zachodnimi dzielnicami powstałymi zgodnie z koncepcją miasta-ogrodu. Na 
krańcu korytarza znajduje się liczący 30 tysięcy mieszkańców Łowicz. 

Linia nr 15 została wyremontowana, aczkolwiek posiada silną konkurencję w postaci drogi krajowej 
nr 14 i autostrady A2 biegnącej w pewnym oddaleniu od linii, ale obsługującej te same relacje. 
Otoczenie linii ulega silnym przemianom – postępuje dzika parcelacja i suburbanizacja terenów 
sąsiadujących z Łodzią. Następuje też szybka zabudowa terenów w pobliżu węzła autostradowego 
„Stryków”. 

Podstawowe kierunki rozwoju w tym korytarzu wiązać będą się z próbami przyciągnięcia pasażerów 
z obszarów zabudowy rozproszonej, przede wszystkim poprzez system Park&Ride. Ważnym 
zadaniem jest też intensyfikacja obsługi przez komunikację miejską w Głownie (co częściowo już się 
stało wskutek uruchomienia linii dowozowej) i Łowiczu. W zakresie standardu obsługi należy dążyć do 
wprowadzenia równoodstępowego rozkładu jazdy, przynajmniej na odcinku Łódź – Głowno. 
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4.2 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 w miastach (Stryków, Głowno, Łowicz) oraz dla stacji położonych pomiędzy Zgierzem 
a Strykowem. Zakłada się, że zasięg ten zostanie rozszerzony o ok. 1-3 km poprzez dojazdy 
transportem rowerowym. Pozwoli to na włączenie w zasięg obsługi części struktur samorzutnie 
powstających suburbiów. Transport rowerowy powinien też umożliwić dojazdy do zakładów pracy 
zlokalizowanych w okolicach Stykowa i Łowicza. W części przypadków przy dojazdach do zakładów 
pracy może nawet funkcjonować model, w którym rower będzie trzymany na stacji i wykorzystywany 
tylko do dojazdów stacja – zakład pracy. Dalsze rozszerzenie zasięgu obsługi może obejmować 
miejscowości w promieniu nawet 5-8 km od stacji przy zapewnieniu dojazdu samochodem 
indywidualnym, przy czym lokalizacje na południe od linii będą w mniejszym stopniu ciążyły do linii 
kolejowej ze względu na silną konkurencję autostrady A2 i drogi krajowej nr 14. Z tego względu 
ograniczony będzie zakres dojazdów do kolei np. z miejscowości Łyszkowice, mimo jej relatywnie 
dobrego potencjału ludnościowego. 

4.3 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 4.4 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 
wiejskich terenach rolniczych (np. Grudze, Kamień Łowicki) dojścia piesze odgrywać będą rolę 
drugorzędną, a przy peryferyjnych lokalizacjach niektórych przystanków wręcz marginalną. Dojścia 
piesze będą natomiast istotnym elementem przy stacjach obsługujących starsze suburbia takie jak 
Swędów czy Smardzew, gdzie mogą stanowić podstawową formę obsługi stacji. Dojścia piesze będą 
też pełnić ważną rolę na terenie miast – Głowna, Strykowa, Łowicza. Z tego względu urządzając stacje 
należy zwracać uwagę na jakość dojść pieszych, zwłaszcza w odniesieniu do stacji, gdzie dojścia te 
będą intensywne. W przypadku Strykowa a nade wszystko Głowna duże znaczenie będzie mieć także 
udostępnienie dojść na teren „zatorzy”. W przypadku Strykowa celem będzie zapewnienie dostępu 
dla pracowników dojeżdżających do zakładów pracy, w przypadku Głowna – udostępnienie obszaru 
dawnych osiedli powstałych na surowym korzeniu, w oparciu o linię kolejową zgodnie z koncepcją 
miasta – ogrodu. 

Dojazdy rowerem do stacji w korytarzu IX stanowić będą przede wszystkim bardziej komfortowy 
substytut dojść pieszych oraz uzupełnienie dojazdów rozszerzające zasięg w lokalizacjach miejskich 
(Łowicz, Głowno, Stryków). Należy zakładać, że rower może być popularnym środkiem transportu 
w dojazdach na trasie stacja – zakład pracy, a więc należy zapewnić warunki do stałego 
przechowywania rowerów na stacji w szczególności w Strykowie i Łowiczu. Ponadto należy przyjąć, że 
każda stacja w pewnym zakresie obsługiwać będzie ruch rowerowy. 
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W obrębie korytarza IX znajdują się 2 miasta posiadające własną komunikację autobusową – Łowicz 
i Głowno. W obu miastach oferta komunikacji lokalnej pozostaje relatywnie uboga. W Łowiczu są to 3 
linie kursujące mniej więcej raz na godzinę i jedna wykonująca 6 kursów dziennie, co jest ofertą 
niewystarczającą dla zapewnienia sprawnych dojazdów na stacje i przystanki kolejowe. W Głownie 
funkcjonują 2 uzupełniające się linie okrężne w tym jedna organizowana przez przewoźnika 
kolejowego. W przypadku Głowna rozkłady jazdy obu linii koordynowane są z odjazdami pociągów. 
Do dworca w Strykowie dojeżdżają natomiast linie autobusowe MUK Zgierz i MPK-Łódź, ale nie są 
one skorelowane z odjazdami pociągów.  

Konkurencja ze strony indywidualnego transportu drogowego oraz rozproszenie zabudowy ogranicza 
potencjał do uruchamiania linii autobusowych dowozowych. Wstępnie rozpatrywać należy 
uruchomienie linii do Dmosina oraz linii dystrybuującej pasażerów na terenie pomiędzy Swędowem 
a Strykowem. Szczegóły przedstawia rozdział 4.3.1. W obrębie korytarza IX prowadzone są także 
intensywne przewozy autobusowe wzdłuż drogi krajowej nr 14, zapewniające dobrą dostępność 
(droga przebiega przez centra miejscowości), ale niski standard obsługi. Konkurowanie z tymi 
przewozami może odbywać się przede wszystkim na polu komfortu, prędkości i niezawodności, 
natomiast możliwości wykorzystania tych połączeń do podróży multimodalnych z wykorzystaniem 
kolei są znikome.  

4.3.1 Wskazanie propozycji tras przejazdów komunikacji dowozowej  

Dla korytarza 9 proponuje się utworzenie następujących linii autobusowych dowozowych: 
 
91 - Swędów PKP – Swędów – Smolice – Stryków: ul.Sowińskiego – Warszawska – pl. Łukasińskiego – 
Warszawska – Kopernika – Kolejowa – Batorego - Stryków PKP – Batorego – Kolejowa – Ozorkowska 
– Smolice – Anielin Swędowski: Swędowska – Swędów PKP  

92 - Głowno PKP – Kolejowa – Zakopiańska – Kilińskiego – Bielawska – pl. Wolności – Łowicka – 
Targowa – Rudniczek – Lubianków – Borki – Dmosin – Osiny – Głowno: ul. Sikorskiego – Swoboda – 
Piątkowska – Zakopiańska – Kolejowa Głowno PKP 

 
Linia 91 obsługiwana miałaby być taborem minibusowym, ze względu na ograniczoną nośność drogi 
Anielin Swędowski – Swędów. Linia obsługiwać ma dowozy do dużych zakładów pracy położonych na 
terenie wsi Smolice, umożliwiać dojazd do/z centrum Strykowa i dowozić do gospodarstw domowych 
i domów letniskowych na terenie wsi Swędów i Smolice. Linia miałaby stanowić także substytut 
postulowanego przez mieszkańców uruchomienia dodatkowego przystanku kolejowego „Smolice”, 
który zespół autorski uznał za niezasadny właśnie ze względu na łatwość obsługi autobusem 
i niewielką odległość od stacji Stryków i Swędów. Ze względu na możliwe skumulowanie potoków 
pasażerów dojeżdżających do zakładów pracy w rozwiązaniu docelowym niezbędna może okazać się 
zwiększenie pojemności pojazdu obsługującego linię. To jednak wymaga uprzedniego remontu drogi 
gminnej Swędów – Anielin Swędowski. Inwestycję w bardziej pojemny tabor oraz drogę 
zakwalifikowano zatem do realizacji w II etapie. 
Mechanizm funkcjonowania linii zakłada obustronne komunikowanie w miarę możliwości 
wynikających ze szczegółowego kształtu rozkładu jazdy kolei. Dla zwiększenia zasięgu obsługi przyjęto 
natomiast kursowanie jednokierunkowe, w którym pasażerowie z całej trasy dowożeni są do 
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przesiadki na jednej ze stacji (lub na obu – do przesiadki na pociągi jadące w przeciwnych 
kierunkach). Autobus zatrzymywałby się na relatywnie gęstej sieci przystanków, głównie już 
istniejących. Zakłada się wykonywanie do 2 kursów w ciągu godziny przy łącznej liczbie 20 kursów. 
Istnieje możliwość obsłużenia takiej liczby połączeń jednym pojazdem. 
Linia 92 obsługiwana byłaby również taborem minibusowym, ze względu na ograniczony potencjał 
i na stan drogi gminnej Lubianków – Borki – Dmosin. Linia dowozić ma do węzła przesiadkowego 
w Głownie. Ma za zadanie dodatkowo uzupełnić sieć lokalnej komunikacji w Głownie i, przede 
wszystkim, zapewnić dowóz z wsi gminnej Dmosin. Miejscowość położona jest, co prawda, przy 
autostradzie A2, ale nie posiada węzła umożliwiającego wjazd na autostradę. Z tego powodu istnieje 
szansa na zapewnienie konkurencyjności przewozom mieszanym drogowo – kolejowym 
(w przeciwieństwie do dojazdów np. z Łyszkowic). Dla rozszerzenia zasięgu obsługi przyjmuje się trasę 
okrężną, która pozwala na dodatkową, jednokierunkową obsługę zabudowy wzdłuż dwóch ciągów 
dróg pomiędzy Głownem a Dmosinem bez znaczącego pogarszania warunków dowozu na kierunku 
głównym. Zakłada się funkcjonowanie 12 połączeń w ciągu doby, zasadniczo, w takcie godzinnym 
i z preferencją do komunikowania z pociągami do/z Łodzi. 
 
Tabela 4. Proponowane do uruchomienia linie autobusowe dowozowe w korytarzu 9. 

Linia Rodzaj taboru Ilość kursów w 
ciągu doby 

Przeliczeniowa 
ilość pojazdów* Uwagi 

91. Swędów PKP 
– Stryków PKP – 

Swędów PKP 

bus (ok. 20 
miejsc) 

w etapie II 
midibus (ok. 30 

miejsc) 

20 
1,1 

 
1,1 

 

92 Głowno PKP – 
Dmosin – 

Głowno PKP 

bus (ok. 20 
miejsc) 

 
12 1,1  

* ilość nie jest liczbą całkowitą, ponieważ uwzględnia 10% rezerwy taborowej, która rozkłada się na wszystkie 
linie dowozowe proponowane do uruchomienia w województwie. 
 
Uruchomienie przewozów nie będzie wymagało w I etapie większych inwestycji o charakterze 
infrastrukturalnym, przy założeniu, że zrealizowane zostaną inwestycje w infrastrukturę towarzyszącą 
stacjom i przystankom kolejowym. Istnieje natomiast konieczność wytyczenia dodatkowych 
przystanków, łącznie 14 sztuk, w tym wypłytowanie nawierzchni części z nich. W etapie II, jeśli 
wystąpiłaby potrzeba zwiększenia pojemności taboru na linii 91, konieczny będzie remont drogi 
Anielin Swędowski – Swędów celem jej dostosowania do ruchu autobusów 
 
Tabela 5. Inwestycje związane z obsługą linii autobusowych dowozowych w korytarzu 9. 

Inwestycja Koszt jednostkowy 
[PLN] Ilość* Ogółem wartość 

Zakup taboru „bus” 
(ok. 20 miejsc 

siedzących) 
450 000,00 2,2 990 000,00 

Zakup autobusu 9 m 
(ok. 30 miejsc 

siedzących) (etap II) 
700 000,00 1,1 770 000,00 



 

 18  
 

Inwestycja Koszt jednostkowy 
[PLN] Ilość* Ogółem wartość 

Ustawienie znaków 
przystankowych z 

kasetą na rozkład jazdy 
1 000,00 14 14 000,00 

Wypłytowanie 
nawierzchni 
przystanku 

5 000,00 10 50 000,00 

Modernizacja drogi 
Swędów – Anielin 

Swędowski (etap II) 
1 300,00 1 400 mb 1 820 000,00 

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

 

Ilustracja 3. Trasy autobusów dowozowych do węzłów Swędów, Stryków 
Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 4. Trasy autobusów dowozowych do węzła Głowno. 
Źródło: Opracowanie Własne. 

 

4.4 Identyfikacja parkingów P&R, B&R 

Parkingi samochodowe 

Dla korytarza IX przyjęto zasadę, iż każda stacja powinna być wyposażona w parking. Ze względu na 
rozproszoną zabudowę zakłada się relatywnie dużą popularność systemu P&R. Przy mniejszych 
stacjach i przystankach usankcjonowano istniejącą liczbę miejsc parkingowych, przy czym należy 
monitorować ich wykorzystanie. Przy większych stacjach w Strykowie i Głownie należy zakładać 
większą liczbę, kilkudziesięciu miejsc parkingowych, gdyż ze względu na lepiej rozwiniętą sieć 
drogową dojazdy mogą mieć większy zasięg, a ruch może być generowany także na terenie samych 
miast. W przypadku większych stacji postuluje się dywersyfikację lokalizacji parkingów i ich lokalizację 
po obu stronach linii kolejowej, co zmniejszy ruch przez przejazdy kolejowe i umożliwi pewniejszy, 
bardziej niezawodny dojazd (zamkniecie zapór na przejeździe mogłoby losowo wydłużyć czas 
dojazdu) 
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Parkingi rowerowe 

Parkingi rowerowe Bike&Ride (B&R) również przewidziano na wszystkich stacjach. Zakłada się 
zróżnicowane zapotrzebowanie na od 6 – w lokalizacjach peryferyjnych (np. Kamień Łowicki) do 
kilkudziesięciu miejsc postojowych w lokalizacjach na terenie miast. Należy zakładać, że dojazdy 
rowerem będą szczególnie popularne tam, gdzie istnieje możliwość dojazdu drogami nieobciążonymi 
dużym ruchem i w strukturach miejskich. W wybranych lokalizacjach mogą też występować dojazdy 
z wykorzystaniem roweru trzymanego na stałe na stacji na trasie stacja – zakład pracy. Wyróżniającą 
się pod tym względem lokalizacją będzie Stryków, gdzie w zasięgu dojazdu rowerem znajdują się duże 
zakłady pracy. Mając na uwadze szczególnie tę grupę użytkowników należy dążyć do tego, aby 
miejsca rowerowe były, choć częściowo, zadaszone.  

5 Wyniki oszacowania i 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  

Bratoszewice 494  8 604  33 526  
Domaniewice 242  4 504  24 855  
Domaniewice Centrum 350  3 792  29 782  
Glinnik 670  14 954  170 234  
Glinnik Wieś 706  24 321  199 338  
Głowno 3 913  18 463  29 220  
Grudze 209  5 946  48 428  
Kamień Łowicki 48  17 223  28 363  
Łowicz Przedmieście 3 196  34 131  47 839  
Smardzew 537  51 568  269 359  
Stryków 851  8 074  35 679  
Swędów 1 341  8 875  62 247  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy 

Bufor 1 000 m: 

Zdecydowanie najmniejsza liczba ludności znajduje się w buforze stacji Kamień Łowicki – 48 osób. 
Niewielki zasięg demograficzny w tym buforze posiadają również: Grudze (209 osób) oraz 
Domaniewice (242 osoby). Najwięcej osób znajduje się w buforze (1 km) stacji Głowno – 3 913 oraz 
Łowicz Przedmieście3 196. 
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Bufor 5 000 m: 

Najmniejszy zasięg demograficzny w buforze 5 km posiadają stacje Domaniewice Centrum (3 792) 
oraz Domaniewice (4 504). Z kolei największy zasięg dotyczy stacji Smardzew (51 568) oraz Łowicz 
Przedmieście (34 131). 

Bufor 10 000 m: 

Najmniejsza liczba ludności zamieszkuje bufory (10 km) stacji Domaniewice (24 855) oraz Kamień 
Łowicki (28 363). Najwięcej osób znajduje się w zasięgu dojazdu samochodem do stacji Smardzew 
(269 359), Glinnik Wieś (199 338) oraz Glinnik (170 234). 

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

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

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

Źródło: Opracowanie Własne. 
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Ilustracja 7. Oszacowana liczba ludność w buforze 10 km od poszczególnych stacji/przystanków kolejowych. 

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

Tabela 7. Prognozowana liczba ludności w określonym zasięgu stacji, dla lat: 2015, 2020 oraz 2030. 

Przystanek/Stacja 
Prognozy - liczba ludności 

 w buforze 1 km 
Prognozy - liczba ludności 

 w buforze 5 km 
Prognozy - liczba ludności 

 w buforze 10 km 

2015 2020 2030 2015 2020 2030 2015 2020 2030 

Bratoszewice 484 481 462 8 436 8 370 8 050 32 871 32 616 31 368 
Domaniewice 238 236 228 4 438 4 399 4 248 24 489 24 273 23 442 
Domaniewice 

Centrum 345 342 330 3 736 3 703 3 576 29 344 29 085 28 089 

Glinnik 667 712 793 14 879 15 885 17 689 169 375 180 838 201 374 
Glinnik Wieś 702 750 835 24 198 25 836 28 770 198 332 211 755 235 802 

Głowno 3 817 3 689 3 367 18 008 17 406 15 884 28 500 27 546 25 139 
Grudze 205 200 186 5 837 5 677 5 281 47 537 46 241 43 011 

Kamień Łowicki 47 45 40 16 776 16 105 14 500 27 626 26 522 23 879 
Łowicz Przedmieście 3 137 3 054 2 846 33 508 32 624 30 398 46 966 45 726 42 606 

Smardzew 534 570 635 51 308 54 780 61 001 268 000 286 138 318 632 
Stryków 834 828 796 7 916 7 855 7 554 34 982 34 711 33 383 
Swędów 1 315 1 305 1 255 8 702 8 634 8 304 61 032 60 558 58 241 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

W roku 2015 prognozowany jest spadek liczby ludności na wszystkich stacjach, który wyniesie od 
(-2,6%) do (-0,5%). Największy spadek (-2,6%) prognozuje się dla stacji: Kamień Łowicki, następnie dla 
stacji Głowno (-2,5%). W roku 2020 i 2030 prognozowany jest wzrost dla przystanków: Glinnik Wieś, 
Glinnik oraz Smardzew, odpowiednio 6,2% (2020) oraz 18,3% (2030). Dla pozostałych 
stacji/przystanków kolejowych prognozy są ujemne. Największe spadki dotyczą stacji Kamień Łowicki 
(-6,5% oraz -15,8%) oraz stacji Głowno (-5,7% oraz -14,0%). 

Na mapie poniżej przedstawiono prognozowane zmiany liczby ludności w buforze 1 km od 
stacji/przystanków kolejowych (zasięg dojścia pieszego). Pierwszy (niebieski) słupek wykresu obrazuje 
sytuację aktualną, a więc oszacowaną liczbę ludności na podstawie danych ludności z 2014 roku. 
Kolejne słupki przedstawiają wyniki prognoz na lata: 2015 (fioletowy), 2020 (brązowy) oraz 2030 
(czerwony). Dwie kolejne mapy przedstawiają liczbę ludności odpowiednio dla buforu 5 km (zasięg 
dojazdu rowerem) i 10 km (zasięg dojazdu samochodem). 
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Ilustracja 8. Zmiany liczby ludności w buforze 1 km w kolejnych latach: 2015, 2020 oraz 2030. 

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

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

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 



 

 29  
 

6 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 

Łowicz gm. miejska 

powiat łowicki 

Bielawy gm. wiejska 
Chąśno gm. wiejska 

Domaniewice gm. wiejska 
Kocierzew Południowy gm. wiejska 

Łowicz gm. wiejska 
Łyszkowice gm. wiejska 

Zduny gm. wiejska 
Nowosolna gm. wiejska powiat wschodni łódzki 

Bolimów gm. wiejska 
powiat skierniewicki 

Maków gm. wiejska 
Głowno gm. miejska 

powiat zgierski 

Zgierz gm. miejska 
Aleksandrów Łódzki gm. miejsko-wiejska 

Głowno gm. wiejska 
Ozorków gm. wiejska  

Stryków gm. miejsko-wiejska 
Zgierz gm. wiejska 

Brzeziny gm. wiejska 
powiat brzeziński 

Dmosin gm. wiejska 
Łódź, miasto na prawach powiatu m. Łódź 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 
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Ilustracja 11. Gminy w buforze 10 km. 
Źródło: Opracowanie Wykonawcy. 

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

W korytarzu IX, uwzględniając bufor 10 km od analizowanych linii kolejowych, znalazło się 20 gmin 
oraz miasto na prawach powiatu Łódź. Najwięcej gmin (8) znajduje się w granicach powiatu 
łowickiego. W powiecie zgierskim znajduje się 7 gmin, w powiatach: brzezińskim i skierniewickim - po 
2 gminy natomiast w powiecie łódzkim wschodnim jedna gmina (Nowosolna). 

Najbardziej wzrosła liczba ludności w gminie wiejskiej Nowosolna (powiat łódzki wschodni) – aż 
o 32,5% w roku 2013 względem roku 2003. Wzrost był duży również w gminie wiejskiej Zgierz – 
19,0%.  

Z kolei największy spadek odnotowano w mieście Łódź – aż o 8,7% i w gminie wiejskiej Bielawy 
w powiecie łowickim – spadek na poziomie 8,4%.  
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Tabela 9. Liczba ludności w latach 2003-2013 – gminy w korytarzu IX.  

Powiat Gmina 
Liczba ludności w latach 2003-2013 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
łódzki wschodni Nowosolna gm. wiejska 3439 3579 3729 3847 3955 4082 4254 4222 4345 4491 4556 

zgierski 

Głowno gm. miejska 15194 15221 15181 15057 14989 14961 15004 15159 15073 14966 14814 
Zgierz gm. miejska 58201 58236 58351 58272 58164 58055 57999 58366 58163 57803 57503 

Aleksandrów Łódzki gm. miejsko-wiejska 25641 25899 26259 26492 26851 27201 27611 28607 29068 29432 29862 
Głowno gm. wiejska 5088 5034 4953 4946 4908 4886 4883 4896 4854 4853 4894 

Ozorków gm. wiejska 6444 6477 6512 6544 6661 6677 6699 6839 6872 6878 6910 
Stryków gm. miejsko-wiejska 12044 12046 12126 12166 12203 12197 12240 12275 12316 12431 12375 

Zgierz gm. wiejska 11066 11275 11390 11654 11766 12004 12109 12482 12718 12913 13165 

brzeziński 
Brzeziny gm. wiejska 5173 5231 5252 5342 5404 5428 5406 5500 5513 5514 5557 
Dmosin gm. wiejska 4735 4725 4678 4669 4647 4656 4617 4606 4596 4581 4554 

m. Łódź Łódź gm. miejska 779129 774004 767628 760251 753192 747152 742387 730633 725055 718960 711332 

łowicki 

Łowicz gm. miejska 30532 30383 30305 30123 29929 29809 29672 29922 29770 29640 29420 
Bielawy gm. wiejska 6166 6097 6028 5997 5936 5881 5893 5793 5753 5706 5649 
Chąśno gm. wiejska 3219 3200 3207 3190 3170 3133 3090 3087 3060 3022 2996 

Domaniewice gm. wiejska 4650 4621 4611 4628 4624 4635 4645 4651 4654 4646 4644 
Kocierzew Południowy gm. wiejska 4727 4718 4698 4698 4633 4585 4570 4434 4432 4400 4399 

Łowicz gm. wiejska 7443 7432 7437 7414 7405 7407 7432 7514 7547 7529 7577 
Łyszkowice gm. wiejska 7035 6985 6934 6924 6892 6855 6834 6807 6803 6791 6767 

Zduny gm. wiejska 6202 6150 6127 6091 6067 6011 5938 6022 6013 5986 5955 

skierniewicki 
Bolimów gm. wiejska 4055 4035 4054 4039 4036 4032 4040 4089 4091 4114 4044 
Maków gm. wiejska 6054 5993 6005 6016 5976 6013 5972 5991 5975 6010 6053 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 



 

 32  
 

 

 

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

 

Ilustracja 13. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu IX – powiat zgierski.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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Ilustracja 14. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu IX – powiat brzeziński.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 

 

 

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

 

Ilustracja 17. Względne zmiany liczby ludności w latach 2003-2013 w korytarzu IX – powiat skierniewicki.  
Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych BDL GUS. 
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6.2 Gęstość zaludnienia 

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

Powiat Gmina 
Gęstość zaludnienia 

2011 2012 2013 
łódzki wschodni Nowosolna gm. wiejska 80 83 84 

zgierski 

Głowno gm. miejska 760 754 747 
Zgierz gm. miejska 1 374 1 366 1 358 

Aleksandrów Łódzki gm. miejsko-wiejska 250 253 256 
Głowno gm. wiejska 46 46 47 

Ozorków gm. wiejska 72 72 72 
Stryków gm. miejsko-wiejska 78 79 78 

Zgierz gm. wiejska 64 65 66 

brzeziński 
Brzeziny gm. wiejska 52 52 52 
Dmosin gm. wiejska 46 46 45 

m. Łódź Łódź gm. miejska 2 472 2 452 2 426 

łowicki 

Łowicz gm. miejska 1 271 1 266 1 256 
Bielawy gm. wiejska 35 35 34 
Chąśno gm. wiejska 43 42 42 

Domaniewice gm. wiejska 54 54 54 
Kocierzew Południowy gm. wiejska 47 47 47 

Łowicz gm. wiejska 57 57 57 
Łyszkowice gm. wiejska 63 63 63 

Zduny gm. wiejska 47 47 46 

skierniewicki 
Bolimów gm. wiejska 37 37 36 
Maków gm. wiejska 72 74 74 

Źródło: Opracowanie Wykonawcy na podstawie danych GUS BDL. 

Największa gęstość zaludnienia występuje w mieście Łodzi – 2 426 osób/km2. W gminie miejskiej 
Zgierz oraz Łowicz gęstość zaludnienia jest zbliżona odpowiednio 1 358 osób/km2 oraz 
1 256 osób/km2. 

Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w gminach: wiejskiej Bielawy (34 osób/km2), wiejskiej 
Bolimów (36 osób/km2) wiejskiej Chąśno (42 osób/km2), wiejskiej Dmosin (45 osób/km2), wiejskiej 
Zduny (46 osób/km2) oraz wiejskiej Głowno (47 osób/km2). 
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Ilustracja 18. Gęstość zaludnienia w 2013 roku w gminach. 
Źródło: Opracowanie Własne. 

6.3 Prognozy demograficzne w perspektywie 2015, 2020, 2030 

Wyniki prognoz demograficznych w perspektywie 2015, 2020 oraz 2030 dla korytarza IX 
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 IX. 

Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 
łódzki wschodni Nowosolna gm. wiejska 4 795 5 418 6 777 

zgierski 

Głowno gm. miejska 14 663 14 215 13 086 
Zgierz gm. miejska 57 067 55 691 51 953 

Aleksandrów Łódzki gm. miejsko-wiejska 30 626 32 450 35 683 
Głowno gm. wiejska 4 831 4 652 4 225 

Ozorków gm. wiejska 6 971 7 087 7 175 
Stryków gm. miejsko-wiejska 12 378 12 318 11 950 

Zgierz gm. wiejska 13 560 14 521 16 311 

brzeziński 
Brzeziny gm. wiejska 5 608 5 707 5 788 
Dmosin gm. wiejska 4 495 4 328 3 930 

m. Łódź Łódź gm. miejska 694 872 651 869 561 932 
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Powiat Gmina 
Prognoza liczby ludności 

2015 2020 2030 

łowicki 

Łowicz gm. miejska 29 051 27 998 25 473 
Bielawy gm. wiejska 5 522 5 189 4 489 
Chąśno gm. wiejska 2 938 2 783 2 445 

Domaniewice gm. wiejska 4 619 4 532 4 273 
Kocierzew Południowy gm. wiejska 4 314 4 086 3 590 

Łowicz gm. wiejska 7 565 7 494 7 203 
Łyszkowice gm. wiejska 6 680 6 432 5 842 

Zduny gm. wiejska 5 876 5 653 5 125 

skierniewicki 
Bolimów gm. wiejska 4 021 3 942 3 712 
Maków gm. wiejska 6 021 5 911 5 580 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Z prognoz dotyczących liczby ludności na rok 2030 wynika, że największy wzrost będzie miał miejsce 
w gminie wiejskiej Nowosolna – 48,8%. Wzrost na poziomie 23,9% wystąpi w gminie wiejskiej Zgierz. 

Największy spadek będzie miał miejsce w mieście Łódź, gminie wiejskiej Bielawy (powiat łowicki) oraz 
w gminie wiejskiej Kocierzew Południowy (powiat łowicki) – odpowiednio o 21,0%, 20,5% oraz 18,4%. 

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

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ilustracja 22. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie m. Łódź. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Ilustracja 23. 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 24. Względne zmiany prognozowanej liczby ludności w latach 2015, 2020, 2030 w powiecie skierniewickim. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

7 Przegląd polityk zagospodarowania przestrzennego 

7.1 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. 

7.1.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Zgierz 

Dokumentem planistycznym zawierającym kierunki zagospodarowania przestrzennego jest Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz przyjęte uchwałą 
nr XXV/228/12 Rady Gminy Zgierz z dnia 25 października 2012 r.  

7.1.1.1 Przystanek osobowy Smardzew 

Przystanek osobowy Smardzew położony jest wzdłuż drogi powiatowej 5131E. Przy przystanku nie 
ma przejazdu kolejowego a dogodny dojazd jest od strony wschodniej. Tereny na zachód od 
przystanku są terenami oznaczonymi w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej 
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Od strony wschodniej z terenami przystanków 
również graniczą obszary o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej mieszanej.  

Tereny przy przystanku nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ilustracja 25 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Zgierz z uwzględnieniem przystanku osobowego Smardzew. 
Źródło. SUiKZP gminy wiejskiej Zgierz 

7.1.1.2 Przystanek osobowy Glinnik Wieś 

Przystanek zlokalizowany jest na przecięciu torów z drogą powiatową nr 5131E. Tereny przy 
przystanku oznaczone są w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. Dodatkowo po 
południowej stronie linii kolejowej znajduje się obszar oznaczony, jako obszary zielone.  

Tereny przy przystanku nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
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Ilustracja 26 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Zgierz z uwzględnieniem przystanku osobowego Glinnik Wieś. 
Źródło. SUiKZP gminy wiejskiej Zgierz 

7.1.1.3 Mijanka i przystanek osobowy Glinnik 

Tereny dookoła przystanku Glinnik oznaczone są w Studium, jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej. 

Tereny na południowy-zachód od stacji objęte są miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XLIII\433\14 z dnia 27.03.2014 r. Jako podstawowe 
przeznaczenie terenu określono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, 
terenów zieleni oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

Na północny-zachód tereny przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną i zeileń. MPZP został 
przyjęty chwałą nr XLVII/498/02 z dnia 26.09.2002 r. Założenia zawarte w tym planie również są 
zgodne z założeniami zawartymi w Studium. 

Podsumowując przeznaczenie w MPZP jest zgodne z założeniami zawartymi w Studium. 
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Ilustracja 27 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Zgierz z uwzględnieniem przystanku osobowego Glinnik. 
Źródło. SUiKZP gminy wiejskiej Zgierz 

7.1.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

miejsko-wiejskiej Stryków 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków, przyjęte uchwałą nr XLI/313/2013 Rady Miejskiej 
w Strykowie z dnia 23 września 2013 r.  

W odróżnieniu od większości rozpatrywanych lokalizacji wyartykułowane kierunki zagospodarowania 
miasta i gminy Stryków wskazują, iż na terenie gminy nastąpią dalsze bardzo istotne przekształcenia 
funkcjonalne ukierunkowane związane z obecnością węzła autostrad A1 i A2 oraz uzupełniających 
połączeń drogowych, przede wszystkim na rozwój obszarów o charakterze przemysłowym, 
usługowym, składowym oraz magazynowym. Analiza suikpz wskazuje, iż obecne obszary koncentracji 
zabudowy przemysłowej i logistycznej stanowią dopiero wstęp do dalszego rozwoju tego rodzaju 
działalności, zajmującej miejsce terenów użytkowanych dotychczas rolniczo1. 

Gmina Stryków objęta jest w bardzo dużej części miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty uchwałą 
XXXVI/290/2009 z dnia 28.07.2009 r. Rady Miejskiej w Strykowie obejmuje całą powierzchnię gminy 
z wyłączeniem miasta Stryków oraz obszarami, które objęte są innymi planami miejscowymi. Po 
weryfikacji Planu ze Studium, stwierdza się że oba dokumenty kształtujące politykę przestrzenną są 
spójne. 

                                                             
1 Studium integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu na przykładzie linii kolejowych nr 15, 
531 Łódź Kaliska-Zgierz-Łowicz Główny 
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7.1.2.1 Przystanek osobowy Swędów 

Przystanek osobowy Swędów położony jest przy przecięciu drogi powiatowej 5104E. Tereny od 
zachodniej strony przystanku są terenami oznaczonymi w Studium, jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej, zaś od wschodniej strony równolegle do torów kolejowych biegnie droga powiatowa 
5151E. Tereny na południe od tej drogi oznaczone są, jako tereny rolne. 

 

Ilustracja 28 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Stryków z uwzględnieniem przystanku osobowego Swędów. 
Źródło. SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Stryków. 

7.1.2.2 Stacja kolejowa Stryków 

Stacja kolejowa położone jest w wśród terenów oznaczonych w Studium, jako terenu zabudowy 
produkcyjnej, usługowo-produkcyjnej oraz niewielkie obszary, na południe i północ, jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Tereny na zachodnie-południe od stacji kolejowej objęte są MPZP, przyjętym uchwałą nr 
XXXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15.03.2013 r., w którym podstawowe 
przeznaczenie określono, jako tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. 
Przeznaczenie dopuszczalne to obiekty i urządzenia dopuszczające, parkingi związane z obsługą 
terenu, drogi wewnętrzne, zieleń izolacyjna, obiekty małej architektury oraz urządzenia 
infrastruktury technicznej.  
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Ilustracja 29 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Stryków z uwzględnieniem stacji kolejowej Stryków. 
Źródło. SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Stryków. 

7.1.2.3 Przystanek osobowy Bratoszewice 

Przystanek kolejowy Bratoszewice zlokalizowany jest na przecięciu drogi powiatowej 5120E z linią 
kolejową. Tereny na południe i północ od przystanku są terenami oznaczonymi w Studium, jako 
tereny o dominującej funkcji rolnej.  

 

Ilustracja 30 Fragment SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Stryków z uwzględnieniem przystanku kolejowego Bratoszewice. 
Źródło. SUiKZP gminy miejsko-wiejskiej Stryków. 
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7.1.3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głowno 

Podstawowym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głowno z 2012 r. opracowane przez Pracownię 
Planowania Przestrzennego. 

Dodatkowo należy wspomnieć, że teren miasta pokryty jest w 100 % miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. Z racji na aktualność Studium, wszystkie wcześniejsze ustalenia 
zawarte w Planach Miejscowych zostały uwzględnione w Studium i oba te dokumenty są ze sobą 
spójne. 

7.1.3.1 Stacja kolejowa Głowno 

Stacja kolejowa Głowno położona jest pomiędzy ulicami: Topolową i Kolejową w zachodniej części 
miasta. Od zachodniej strony terenu kolejowego biegnie granica terenów zagrożonych osuwanie 
skarp i poboczy. Tereny te oznaczono w Studium, jako tereny zabudowy zagrodowej. Od wschodniej 
strony stacji są obszary o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niewielkimi 
fragmentami terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową.  

Bezpośrednio przy stacji kolejowej od wschodniej strony obowiązuje MPZP przyjęty uchwałą nr 
136/XIV/2000 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 15 lutego 2000 r.. Założenia zawarte w akcie prawa 
miejscowego są zgodne z założeniami zawartymi w Studium, jedynie je uszczegóławiając.  

 

Ilustracja 31 Fragment SUiKZP gminy miejskiej Głowno z uwzględnieniem stacji kolejowej Głowno. 
Źródło. SUiKZP gminy miejskiej Głowno. 
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7.1.4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głowno 

Dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, przyjęte uchwałą nr XXX/131/12 Rady Gminy Głowno. 

Dodatkowo dla obszarów gminy obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

7.1.4.1 Przystanek osobowy Kamień Łowicki 

Przystanek zlokalizowany jest wśród terenów oznaczonych w Studium, jako tereny rolne. Sam 
przystanek zlokalizowany jest w terenie kolejowym. Dodatkowo dla tego terenu obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr XXVI/73/04. Plan ten zakłada 
utrzymanie linii kolejowej oraz modernizację samego przystanku. 

 

Ilustracja 32 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Głowno z uwzględnieniem przystanku kolejowego Kamień Łowicki. 

Źródło. SUiKZP gminy wiejskiej Głowno. 

7.2 Powiat łowicki 

7.2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Domaniewice 

Dokumentem planistycznym zawierającym politykę przestrzenną jest Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice przyjęte uchwałą nr X/60/07 Rady 
Gminy Domaniewice z dnia 30 października 2007 r.  
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7.2.1.1 Przystanek osobowy Domaniewice Centrum 

Przystanek kolejowy Domaniewice Centrum położony jest przy przejeździe drogi powiatowej 2745E. 
Po południowej stronie przystanku są tereny oznaczone w Studium, jako obszary zabudowy 
o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługowej 
z dopuszczeniem zabudowy produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza 
technicznego motoryzacji (B2). Od północnej strony znajdują się obszary rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów 
(R2). 

 

Ilustracja 33 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Domaniewice z uwzględnieniem przystanku kolejowego Domaniewice 
Centrum. 
Źródło. SUiKZP gminy wiejskiej Domaniewice. 

7.2.1.2 Stacja kolejowa Domaniewice 

Stacja kolejowa położona jest przy ulicy Klonowej. Tereny na południe od stacji są terenami 
przeznaczonymi w Studium, jako obszary o dominującej formie zabudowy techniczno-produkcyjnej, 
usługowej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego motoryzacji (BP) oraz obszary 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (B2). Dodatkowo dla terenów 
przemysłowych obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w których 
wskazano przeznaczenie terenów jako tereny przemysłowe. Plan ten został przyjęty uchwałą nr 
XXXV/207/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia 2 marca 2010 r. W MPZP oznaczono tereny te literką 
„P”, czyli „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”. Zapisy te są zatem zgodne 
z zapisami zawartymi w Studium. 

Na północ od stacji kolejowej znajdują się tereny oznaczone w Studium, jako obszary zabudowy 
o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, produkcyjnej, obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza technicznego 
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motoryzacji (B2) oraz obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz 
zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów (R3).  

 

Ilustracja 34 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Domaniewice z uwzględnieniem stacji kolejowej Domaniewice. 
Źródło. SUiKZP gminy wiejskiej Domaniewice. 

7.2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łyszkowice 

Dokumentem planistycznym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łyszkowice, przyjęte uchwałą nr XXVII/149/2013 Rady Gminy Łyszkowice 
z dnia 30 stycznia 2013 r.  

7.2.2.1 Przystanek osobowy Grudze 

Przystanek kolejowy położony jest wśród terenów oznaczonych w Studium, jako obszary rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zalesień oraz zabudowy związanej z użytkowaniem 
rolniczym gruntów oraz obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową związaną 
z użytkowaniem rolniczym gruntów. 

Gmina nie posiada planów przestrzennych przy terenie przystanku kolejowego. 
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Ilustracja 35 Fragment SUiKZP gminy wiejskiej Łyszkowice z uwzględnieniem przystanku kolejowego Grudze. 
Źródło. SUiKZP gminy wiejskiej Łyszkowice. 

7.2.3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

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.  

7.2.3.1 Stacja kolejowa Łowicz Przedmieście  

Stacja kolejowa Łowicz Przedmieście zlokalizowana jest przy linii kolejowej nr 15, objętej niniejszym 
opracowaniem. Łowicz Przedmieście to stacja węzłowa, na której zbiega się linia z Bednar (nr 15) oraz 
łącznice z Łowicza Głównego.  Stacja znajduje się w okolicach ulicy Wiejskiej, w strefie podmiejskiej, 
niedaleko granicy administracyjnej miasta. Wśród stacji znajdują się strefy rozwoju funkcji 
produkcyjno-usługowych oraz strefy zabudowy mieszkaniowej, usługowej i niewielkich zakładów 
produkcyjno-usługowych. Dla terenów przy przystanku kolejowym nie obowiązują MPZP. 
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Ilustracja 36. Fragment SUiKZP gminy miejskiej Łowicz z uwzględnieniem stacji kolejowej Łowicz Przedmieście. 
Źródło: SUiKZP gminy miejskiej Łowicz. 

7.3 Podsumowanie2 

W analizowanym korytarzu nr 9 znajdują się dwie gminy miejskie oraz jedna gmina miejsko-wiejska. 
To właśnie w tych gminach najprawdopodobniej będą największe obszary zabudowy mieszkaniowej 
oraz koncentracji miejsc pracy przy przystankach/stacjach kolejowych. 

Jednym z ważniejszych kompleksów zabudowy przemysłowej jest rejon stacji kolejowej w Strykowie, 
w obrębie, której już dziś znajduje się kilka dużych przedsiębiorstw (m.in. Sandoz czy Raben). Rozwój 
działalności produkcyjnej oraz składowo-magazynowej będzie powodował koncentrację miejsc pracy 
w mieście i jego okolicy i konieczność stałego rozwijania układu komunikacyjnego, który będzie w 
stanie sprostać rosnącym potrzebom przewozowym. W studium północne pasmo obszarów 
oznaczonych symbolami P bądź PU praktycznie nieprzerwanie rozciąga się wzdłuż linii kolejowej od 
zachodnich granic gminy w kierunku wsi Bratoszewice. Niewykluczone, iż koncentracja w określonych 
obszarach dużych skupisk celów podróży może przyczynić się do podjęcia rozważań na temat 
uzupełnienia układu przystanków pomiędzy stacją Stryków a przystankiem Bratoszewice. 

Głowno jest miastem o bardzo specyficznym układzie przestrzennym, wpisanym w „widły” dwóch 
rzek – Mrogi i Mrożycy. Główna oś zabudowy okala Zalew Mrożyczka, przedzielony groblą, na której 
usytuowano DK14 (układ obwodowy w odniesieniu do przebiegu historycznego układu drogowego). 
Stacja kolejowa położona jest w zachodniej części miasta pośród zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej otoczonej lasami. Po południowo-wschodniej stronie stacji niektóre działki mają 
charakter przemysłowy i takie jest ich przeznaczenie w suikzp (kierunki rozwoju). Najbliższy rejon 

                                                             
2 Studium integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu na przykładzie linii kolejowych nr 15, 
531 Łódź Kaliska-Zgierz-Łowicz Główny 
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stacji oddzielony jest od centrum miasta doliną rzeki Mrożycy. Charakter zabudowy obszarów 
otaczających stację kolejową nie daje możliwości istotnych przekształceń funkcjonalno-
przestrzennych pozwalających na podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej transportu kolejowego 
względem głównych źródeł i celów podróży. Z informacji przekazanych przez władze gminy wynika, iż 
w najbliższych latach nie ma zasadniczych planów dynamicznego rozwoju działalności przemysłowej 
w mieście. Jednakże we wschodniej części miasta wzdłuż DK14 rozciąga się obszar przewidziany w 
studium na cele działalności usługowej i przemysłowej. W północnej części miasta (rejon ul. 
Granicznej, Wiejskiej i Żwirki) przewiduje się rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Północna część tego obszaru przylega do linii kolejowej, co może być przesłanką do podjęcia 
rozważań na temat ew. zlokalizowania w dalszej perspektywie czasowej w otoczeniu tego terenu 
przystanku kolejowego (przy przecięciu linii kolejowej z ul. Bielawską). 

W przypadku pozostałych lokalizacji, w obrębie których stacje i przystanki (Grudze, Domaniewice, 
Kamień Łowicki, Bratoszewice, Swędów, Glinnik, Glinnik Wieś, Smardzew, Łowicz Przedmieście) 
znajdują się na obszarach wiejskich, w otoczeniu terenów rolniczych lub zabudowy jednorodzinnej, 
dokumenty planistyczne (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) 
sankcjonują obecne zagospodarowanie. Ewentualne zmiany przeznaczenia gruntów (przekształcenia 
terenów rolniczych w działki budowlane) nie spowodują w najbliższych latach przyrostu liczby 
mieszkańców istotnie wpływającego na potencjał przewozowy linii kolejowej. Strefy lokalnej 
aktywności gospodarczej lub tereny o charakterze inwestycyjnym położone są w poszczególnych 
gminach w znacznym oddaleniu od linii kolejowej, stąd potencjalne możliwości obsługi transportowej 
takich obszarów za pośrednictwem kolei, jako jednego z elementów łańcucha podróży wymaga 
uszczegółowionej analizy. Układ sieci osadniczej na tle ciągów transportowych wskazuje, iż 
najbardziej do roli lokalnego węzła przesiadkowego spośród wymienionych lokalizacji 
predestynowane są głównie Domaniewice. Stacja ta jest stosunkowo rozległym przestrzennie 
obiektem (teren dawnych placów ładunkowych), którego obecne wykorzystanie transportowe 
ogranicza się do funkcji mijanki. W obrębie samego obszaru kolejowego można zmieścić 
infrastrukturę przesiadkową (parking). 

. 

 


