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Wprowadzenie  

Niniejszy dokument jest ekspercką analizą w zakresie diagnozy strategicznej Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego (ŁOM) z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego. Dokument ma za zadanie zobrazować potencjał społeczno-ekonomiczny ŁOM, 

z zachowaniem przestrzennych uwarunkowań środowiskowo-infrastrukturalnych oraz zidentyfikować 

główne filary rozwojowe będące podstawą jego konkurencyjności. 

Dokument został opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny (SŁOM), 

którego jednym z podstawowych celów jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego ŁOM. 

Pierwszym efektem współpracy w obrębie ŁOM było przyjęcie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego 2020+, którego konsekwencją jest realizacja projektów obejmujących funkcjonalny 

obszar miejski. Stowarzyszenie pełni również funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) i realizuje zadania związane ze wzmacnianiem współpracy oraz funkcji 

aglomeracyjnych na terenie ŁOM. Zgodnie z delimitacją, zawartą w Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2020, Łódzki Obszar Metropolitalny obejmuje obszar pięciu powiatów: miasta Łodzi, 

brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego. Podstawowymi założeniami do 

wyznaczenia granic ŁOM były: dobre powiązanie komunikacyjne z miastem centralnym, umożliwiające 

30-minutową dostępność do Łodzi oraz sąsiedztwo miast o silnym potencjale społeczno-

ekonomicznym, pozwalającym na rozwój funkcji wyspecjalizowanych lub uzupełniających funkcje 

metropolitalne Łodzi i obecność terenów inwestycyjnych, a także terenów wypoczynkowo-

rekreacyjnych. Efektywna współpraca gmin z ww. powiatów doprowadziła do utworzenia wspólnie 

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, które działa na podstawie ustawy z  1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach oraz przyjętego Statutu. 

Opracowanie dokumentu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. 

 





Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
 9 

1. Podział administracyjny ŁOM  

1.1 Charakterystyka ŁOM z uwzględnieniem typów gmin i zróżnicowania stopnia 

urbanizacji 

W skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wchodzi 28 gmin będących częściami 5 powiatów: 

powiatu grodzkiego Łodzi oraz 4 powiatów ziemskich: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, 

pabianickiego i zgierskiego. Są to Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Dłutów, Dmosin, Dobroń, 

miasto Brzeziny, gmina Brzeziny, gmina miasta Głowno, gmina Głowno, Jeżów, Koluszki, Konstantynów 

Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Łódź, Nowosolna, miasto Ozorków, gmina Ozorków, miasto Pabianice, 

gmina Pabianice, Parzęczew, Rogów, Rzgów, Stryków, Tuszyn, miasto Zgierz oraz gmina Zgierz. Obszar 

ten zajmuje teren województwa łódzkiego położony zasadniczo w jego centralnej części i obejmuje 

łącznie 2,5 tys. km2 jego powierzchni.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. 1998.157.1031 ze zm.) wśród gmin rozróżniamy: gminy wiejskie, miejsko-

wiejskie i miejskie.  

Do gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zaliczamy: Parzęczew, gminę wiejską Ozorków 

i Zgierz, gminę wiejską Głowno i Jeżów (gminy leżące na terenie ŁOM – nie będące członkami 

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny), Dmosin, Rogów, gminę wiejską Brzeziny, Nowosolną, 

Andrespol, Brójce, Rogów, Ksawerów, Dłutów, Dobroń, gminę wiejską Pabianice i Lutomiersk.  

Gminy miejsko – wiejskie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego to: Stryków, Aleksandrów Łódzki, 

Tuszyn i Koluszki, a gminy miejskie to: m. Łódź, m. Zgierz, m. Głowno, m. Konstantynów Łódzki, m. 

Pabianice, m. Brzeziny i m. Ozorków. 
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Grafika 1 Obszar ŁOM z podziałem administracyjnym 

Źródło: na podstawie danych GUIG 

Gminy wiejskie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zajmują łączną powierzchnię 1 419,01 km2. 

Doliczając do tego obszary wiejskie gmin miejsko – wiejskich wchodzących w skład Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego łączna powierzchnia wsi na terenie ŁOM zajmuje powierzchnię 1 975,71 km2. 

Największe z gmin pod względem powierzchni  to gmina wiejska Zgierz (powierzchnia 199,05 km2) 

i Lutomiersk (139,92 km2). Spośród gmin miejsko – wiejskich największą powierzchnię obszarów 

wiejskich ma gmina Koluszki (powierzchnia 146 km2) i Stryków (powierzchnia 149,75 km2). Gminy 

wiejskie to obszary mocno zróżnicowane, niektóre to typowe gminy rolnicze (głównie północna 

i wschodnia część ŁOM), inne, w szczególności te sąsiadujące bezpośrednio z Łodzią, to gminy silnie 

zurbanizowane o niewielkim udziale rolnictwa w gospodarce lokalnej (np. Andrespol czy Ksawerów). 

Największy udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gmin wiejskich mają gminy: Dmosin, Jeżów 

i Brójce - odpowiednio: 88%, 89% i 85% (dane GUS stan na rok 2014) powierzchni. Natomiast 

największą liczbą gruntów zabudowanych i zurbanizowanych razem wśród gmin wiejskich 

charakteryzuje się gmina Andrespol – łączna powierzchnia wyniosła wg stanu na 2014 r. – 833 ha. 

Tereny wiejskie ŁOM zamieszkuje 172 609 osób. 

W skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wchodzi 11 miast – 7 z nich to gminy miejskie,  

4 natomiast to mniejsze miasta stanowiące obszary miejskie gmin wiejsko – miejskich: Aleksandrów 

Łódzki, Tuszyn, Koluszki i Stryków. Największym miastem z uwagi na potencjał demograficzny, 

społeczny i gospodarczy, stanowiącym centrum metropolii jest Łódź. Powierzchnia Łodzi to 293,25 km2. 

Pozostałe, mniejsze miasta charakteryzują się zbliżoną do siebie powierzchnią: Zgierz – 42,33 km2, 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
 11 

Pabianice 32,99 km2, Konstantynów Łódzki 27,25 km2, Tuszyn 23,25 km2, Brzeziny 21,58 km2. 

Pozostałe: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Koluszki,, Ozorków i Stryków zajmują powierzchnię od 13,47 

km2 do 8,15 km2. Łącznie miasta na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zajmują powierzchnię 

523,81 km2, co stanowi 21% ogólnej powierzchni całego obszaru ŁOM. Wśród miast ŁOM Łódź 

charakteryzuje się największą liczbą gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zajętych pod tereny 

mieszkaniowe i tereny przemysłowe: odpowiednio 4 242 ha i 1 227 ha z 29 325 ha ogólnej powierzchni. 

Pozostałe miasta charakteryzują się znacznie mniejszą liczbą powierzchni zajętej pod grunty 

zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe i przemysłowe) – kolejno Zgierz i Pabianice. Wśród 

kierunków wykorzystania powierzchni użytki rolne stanowią największy procent w ogólnej liczbie 

powierzchni w Aleksandrowie Łódzkim (29 %) oraz w Koluszkach (21 %). Najwyższy współczynnik 

urbanizacji odnotowuje się w Łodzi – 62%. W miastach ŁOM mieszka zdecydowana większość osób 

z całego obszaru ŁOM tj. 927 391 osób z ponad 1,1 mln. wszystkich mieszkańców ŁOM. 

Poniżej przedstawiono wielkość powierzchni miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego według 

kierunków jej wykorzystania. 

Tabela 1 Kierunki wykorzystania powierzchni miast ŁOM (stan na 2014). 

Miasto 
Powierzchnia 

lądowa 

Użytki 
rolne 

(razem) 

Grunty 
zabudowane  

i zurbanizowane 
- tereny 

mieszkaniowe 

Grunty 
zabudowane  

i zurbanizowane 
- tereny 

przemysłowe 

Grunty 
zabudowane i 

zurbanizowane 
- tereny 

komunikacyjne 
- kolejowe 

Grunty 
zabudowane  

i zurbanizowane 
- tereny 

komunikacyjne - 
inne 

w ha 

Łódź  29189 12 133 4 242 1 227 733 2 836 

Zgierz 4 217 1 550 741 234 97 329 

Pabianice 3 280 1 630 557 176 15 268 

Konstantynów 
Łódzki 

2 696 1 839 243 61 0 132 

Aleksandrów 
Łódzki 

1 380 684 395 28 - 95 

Koluszki 990 426  209 80 78 76 

Tuszyn 2 319 1 349 151 9 - 132 

Głowno 1971 629 300 46 41 270 

Ozorków 1 522 845 257 63 33 103 

Stryków 803 547 58 29 15 113 

Rzgów 1 628 1 155 109 7 0 129 

Brzeziny 2 152 1717 127 11 - 83 

Źródło: dane GUS
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2. Charakterystyka demograficzna ŁOM 

Polityka rozwoju realizowana obecnie przez jednostki samorządu terytorialnego (m.in. na szczeblu 

powiatów i gmin) bazuje w  głównej mierze na zasobach endogenicznych, wśród których kluczowe 

znaczenie ma kapitał ludzki. Na jakość tego zasobu wpływa szereg czynników, w tym m.in. stan 

i struktura ludności, zmiany demograficzne, a także procesy migracyjne. Jest to spowodowane tym, 

że zjawiska takie jak starzenie się społeczeństwa, malejący przyrost naturalny czy depopulacja 

przekładają się na liczbę osób zdolnych do podjęcia aktywności zawodowej, co z kolei bezpośrednio 

determinuje jakość życia, zamożność mieszkańców i bogactwo poszczególnych obszarów. Jak podaje 

Gibas (2017)1, w polskiej literaturze przedmiotu problemy te rozważane są głównie w kategoriach 

wyzwań, szczególnie w kontekście kształtowania polityki społecznej i zdrowotnej, sytuacji na rynku 

pracy i zmian zapotrzebowania na usługi publiczne. Dostrzegalny jest również nurt badań 

ukierunkowany na szacowanie wpływu tych przemian na rozwój jednostek terytorialnych, w tym 

obszarów wiejskich i  małych miast. 

Zawarta w tej części opracowania charakterystyka sytuacji demograficznej Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego przeprowadzona została z uwzględnieniem trzech podstawowych kwestii, 

tj.  struktury ludności (wg płci, wieku oraz koncentracji przestrzennej), ruchu naturalnego i  procesów 

migracyjnych. Na tej podstawie podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych trendów i zjawisk 

demograficznych zachodzących w granicach administracyjnych ŁOM.  

2.1. Struktura ludności 

W 2018 r. obszar ŁOM zamieszkiwało 1 073 085 osób, co stanowiło 43,51% ogółu mieszkańców 

woj. łódzkiego i 2,79% ludności Polski. Pomimo, że w strukturze obszaru metropolitalnego ponad  

¾ powierzchni przypadało na tereny wiejskie, to ze względu na obecność Łodzi (trzeciego pod 

względem populacji miasta w Polsce), ludność skoncentrowana była przede wszystkim w gminach 

miejskich i  miastach zlokalizowanych w gminach miejsko-wiejskich (razem 920 382 osób). Najniższą 

gęstością zaludnienia charakteryzowała się gmina wiejska Dmosin (45 os./km2), natomiast najwyższą 

miasto Łódź (2 337 os./km2). Łącznie na jednego mieszkańca obszarów wiejskich przypadało aż 6 osób 

zamieszkujących miasta. Ze względu na bardzo wysoki udział mieszkańców Łodzi w  ogóle ludności 

zamieszkującej miasta ŁOM (55,9%), po wyłączeniu jej z analizy, wspomniana relacja drastycznie spadła 

i ukształtowała się na poziomie 1:2. W takim zestawieniu rozstęp liczby mieszkańców poszczególnych 

                                                            
1 Gibas P., 2017, Potencjał demograficzny małych miast województwa śląskiego w świetle wyników analizy 
przesunięć udziałów. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 327: 113-126. 
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gmin ŁOM wyniósł 61 880 osób – najwyższą wartość odnotowano w  mieście Pabianice (65 283), 

zaś najniższą w gminie wiejskiej Jeżów (3 403). Dane te obrazuje poniższa grafika i wykres. 

Grafika 2 Gęstość zaludnienia w gminach ŁOM w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Wykres 1 Gminy ŁOM ze względu na liczbę mieszkańców w 2018 r. 

 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  
liczby w nawiasach oznaczają pozycję gminy w rankingu ogólnopolskim (porządkowanie malejące) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

3 403
4 480
4 632
4 728
4 812
4 963
5 077
5 732
6 548
7 009
7 404
7 694
7 707
8 473
10 348
12 389
12 547
12 626
13 795
14 147
14 291
18 096
19 456
23 662
31 969

56 529
65 283

685 285

Jeżów (w) (2116)

Dłutów (w) (1812)

Głowno (w) (1773)

Parzęczew (w) (1711)

Brójce (w) (1379)

Pabianice (w) (1224)

Dobroń (w) (1171)

Rzgów (m-w) (836)

Brzeziny (m) (661)

Andrespol (w) (567)

Głowno (m) (555)

Ozorków (m) (359)

Aleksandrów Łódzki (m-w) (173)

Pabianice (m) (61)
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Liczbę ludności ŁOM charakteryzowała systematyczna redukcja, która w latach 2008-2018 wyniosła 

średnio 5 128 osób rocznie. W efekcie, populacja skurczyła się o 4,56%, co o 1,32 pkt. proc. 

przewyższało analogiczny wskaźnik wyznaczony dla woj. łódzkiego i o 5,28 pkt. proc. dla Polski. Jak się 

okazało, obliczona dla całego obszaru metropolitalnego różnica pomiędzy liczbą mieszkańców w  2008 

r. i 2018 r. była wypadkową dwóch przeciwstawnych trendów, tj. z jednej strony dużego ubytku 

ludności w miastach (-6,86%), a z drugiej znaczącego przyrostu mieszkańców na obszarach wiejskich 

(+12,11%). Obrazuje to bardzo dobrze sytuacja dwóch sąsiadujących ze sobą jednostek 

administracyjnych, tj. miasta Łodzi, w której na przestrzeni lat 2008-2018 liczba mieszkańców 

zmniejszyła się o 8,28% i obszarów wiejskich wchodzących w skład gminy miejsko-wiejskiej 

Aleksandrów Łódzki, na których wzrost liczby ludności osiągnął poziom 57,85%. Obie jednostki znalazły 

się także po przeciwnych stronach rankingu przygotowanego na bazie wskaźnika „zmiana liczby 

ludności na 1 000 mieszkańców”. Pierwsze miejsce (z wartością cechy wynoszącą 47 os./tys. 

mieszkańców) zajęły obszary wiejskie gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki, natomiast ostatnie 

Łódź, w której odpływ ludności w latach 2008-2018 wyniósł 9 osób na 1 000 mieszkańców. Wartości 

omawianego wskaźnika w 2018 r. przedstawione są na poniższej grafice. 

Grafika 3 Zmiany liczby ludności na 1 000 mieszkańców w gminach ŁOM w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W strukturze mieszkańców ŁOM (podobnie jak w woj. łódzkim i w kraju) dominowały kobiety, których 

udział w 2018 r. wyniósł 53,73% (wobec 52,35% w regionie i 51,62% w kraju). Podobne relacje 

utrzymywały się przez cały okres objęty analizą (2008-2018), przy czym od 2012 r. widoczny był bardzo 

niewielki, ale systematyczny, spadek wartości wskaźnika (średnio o 0,01 pkt. proc. rocznie). Przez cały 
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czas najwyższy odsetek kobiet występował w Łodzi (średnio 54,50% ), natomiast najniższy w gminie 

wiejskiej Parzęczew (48,59%). Wskaźnik liczby kobiet w relacji do mężczyzn (tzw. współczynnik 

feminizacji) w samorządach ŁOM przedstawiono na grafice. 

Grafika 4 Współczynnik feminizacji w gminach ŁOM w 2018 r. (os.) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Z punktu widzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego największe znaczenie ma struktura 

społeczeństwa ze względu na wiek, a także zachodzące w tym obszarze zmiany. Jest to spowodowane 

tym, że konsekwencje tych przeobrażeń mają długofalowy charakter i dotyczą wielu różnorodnych 

aspektów gospodarki, w tym m.in. wydolności systemów zabezpieczenia społecznego, równowagi 

na rynku pracy, możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności itp. 

W 2018 r. w społeczeństwie zamieszkującym obszar ŁOM największy udział miały osoby w wieku2 

produkcyjnym mobilnym (35,72%), a następnie poprodukcyjnym (26,15%), produkcyjnym 

niemobilnym (22,31%) i przedprodukcyjnym (15,82%). Porównanie sytuacji panującej 

na analizowanym obszarze ze strukturą wiekową ludności woj. łódzkiego i Polski unaoczniło niewielkie 

różnice w tym zakresie. Widoczne one były przede wszystkim w grupie osób w wieku poprodukcyjnym, 

których odsetek w gminach ŁOM był wyższy niż na wskazanych obszarach referencyjnych. Nadwyżka 

                                                            
2 W tej części analizy posłużono się wykorzystywanym przez Główny Urząd Statystyczny podziałem ludności na 
cztery grupy wiekowe, tj. wiek przedprodukcyjny (17 lat i mniej), produkcyjny mobilny (18-44 lata), produkcyjny 
niemobilny (mężczyźni – 45-64 lata, kobiety – 45-59 lat) oraz poprodukcyjny (dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla 
kobiet – 60 lat i więcej). 
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ta wyniosła odpowiednio: 2,47 pkt. proc. w przypadku woj. łódzkiego i 4,79 pkt. proc. w odniesieniu 

do całego kraju. 

Osoby w wieku 65+ stanowiły średnio 17,8% ludności ŁOM, przy czym najwyższe pułapy 

(tj. przekraczające 20,0%) wskaźnik ten osiągnął w czterech miastach obszaru metropolitalnego, 

tj. Łodzi (23,1%), Pabianicach (22,0%), Zgierzu (20,9%) i Głownie (20,8%). Z kolei na drugim biegunie, 

ze współczynnikiem poniżej 15,0%, znalazły się trzy gminy wiejskie, tj. Pabianice (14,0%), Nowosolna 

(13,9%) oraz Brójce (13,6%). 

Grafika 5 Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem w gminach ŁOM w 2018 r. (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Konsekwencją wysokiego wskaźnika obciążenia demograficznego osobami starszymi, uzupełnionego 

dodatkowo pulą osób w wieku nieprodukcyjnym, były wysokie relacje ludności w wieku 

nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2018 r. w ŁOM wielkość 

ta wyniosła średnio 66,1 (w woj. łódzkim 68,4, a w Polsce 65,1) i wahała się od 59,7 (w gminie wiejskiej 

Głowno) do 75,1 (w Łodzi).  
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Grafika 6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminach ŁOM w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Zmiany zachodzące w ostatnim czasie w strukturze demograficznej społeczności zamieszkującej ŁOM, 

z jednej strony wpisywały się w ogólnopolską tendencję starzenia populacji, z drugiej natomiast różniły 

się nieco dynamiką tych przeobrażeń. Pozytywnym zjawiskiem (niewystępującym ani w skali 

woj. łódzkiego, ani kraju) był niewielki wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, który 

w latach 2012-2018 wyniósł 0,88% (przy -3,25% dla woj. łódzkiego i -1,86% dla Polski). Z kolei 

zagrożeniem był relatywnie wysoki ubytek ludności w wieku produkcyjnym (-21,09%), przewyższający 

o 4,79 pkt. proc. analogiczne zjawisko w regionie łódzkim i o 9,73 pkt. proc. wskaźnik ogólnokrajowy. 

Szczegółowe dane obrazujące zmiany w zakresie liczebności poszczególnych grup wiekowych, jakie 

zaszły w gminach ŁOM w latach 2012-2018 zestawione są w tabeli 2. Wynika z niej, że na 28 jednostek 

wchodzących w skład analizowanego obszaru jedynie 7 charakteryzowało się jednoczesnym wzrostem 

liczności wszystkich analizowanych przedziałów. W grupie tej znalazło się 6 gmin wiejskich (Brójce, 

Nowosolna, Dłutów, Lutomiersk, Pabianice oraz Zgierz) i jedna miejsko-wiejska (Aleksandrów Łódzki). 

W zbiorze tym najkorzystniejsza sytuacja panowała w Lutomiersku i  Pabianicach, gdzie przyrostowi 

osób w wieku poprodukcyjnym towarzyszył porównywalny przyrost ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, z jednoczesnym znacznym powiększeniem zbioru osób w  wieku produkcyjnym. 

Z  kolei najmniej korzystne zmiany strukturalne przejawiające się ubytkiem ludności w wieku 

przedprodukcyjnym z jednoczesnym przyrostem liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 

wystąpiły w 10 samorządach, a w tym: 5 miastach (Pabianicach, Głownie, Ozorkowie, Zgierzu 
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i Brzezinach), 4 gminach wiejskich (Ozorkowie, Dmosinie, Jeżowie i Rogowie) i  jednej miejsko-wiejskiej 

(Koluszki). 

Tabela 2  Przyrost/ubytek ludności w gminach ŁOM w latach 2012-2018 wg grup wieku (%)  

Gmina 
Ludność w wieku: 

przedprodukcyjnym 
produkcyjnym 

mobilnym 
produkcyjnym 
niemobilnym 

poprodukcyjnym 

Andrespol (w) 9,3 -1,0 -1,3 29,1 

Brójce (w) 5,7 0,8 4,0 25,7 

Koluszki (m-w) -0,5 -6,3 -3,9 17,6 

Nowosolna (w) 1,0 3,3 15,4 36,2 

Rzgów (m-w) 6,2 -1,3 2,5 24,8 

Tuszyn (m-w) 0,7 -1,9 -2,5 19,6 

Konstantynów Łódzki (m) 7,4 -3,3 -10,2 23,2 

Pabianice (m) -5,3 -9,8 -11,6 13,0 

Dłutów (w) 3,0 3,1 3,9 19,0 

Dobroń (w) 1,7 -2,7 3,8 23,9 

Ksawerów (w) 2,7 -7,1 -0,1 21,5 

Lutomiersk (w) 11,1 2,5 10,1 16,1 

Pabianice (w) 22,9 6,9 8,1 23,7 

Głowno (m) -9,5 -8,8 -14,3 19,5 

Ozorków (m) -5,7 -9,6 -11,8 18,8 

Zgierz (m) -1,5 -9,0 -9,4 18,0 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 15,6 1,5 3,4 24,2 

Głowno (w) -8,7 -2,2 4,0 3,6 

Ozorków (w) -6,0 -1,8 -1,4 21,9 

Parzęczew (w) -3,9 -3,5 0,8 18,0 

Stryków (m-w) 2,0 -3,4 -4,0 19,0 

Zgierz (w) 3,9 4,0 7,7 29,7 

Brzeziny (m) -0,5 -7,6 -8,6 28,5 

Brzeziny (w) -3,1 2,0 4,1 15,6 

Dmosin (w) -6,0 -2,6 -4,6 4,3 

Jeżów (w) -10,5 -1,4 -7,7 9,2 

Rogów (w) -0,8 -6,3 -3,8 12,2 

Łódź (m) 0,8 -9,7 -17,4 13,8 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Do bardziej szczegółowej analizy zmian zachodzących w strukturze wiekowej ludności gmin ŁOM 

wykorzystano metodę shift-share, która ukazała przyrost liczby ludności (PC3)w trzech aspektach,  

tj.:  1) w  odniesieniu do całkowitego tempa zmian zachodzących na obszarze ŁOM (REF4); 2) w relacji 

do struktury mieszkańców ŁOM (SM5); 3) z  punktu widzenia sytuacji panującej w poszczególnych 

                                                            
3 PC – całkowity przyrost liczby ludności. 
4 REF – obszar referencyjny. 
5 SM – struktura mieszkańców. 
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gminach ŁOM (SG6)7. Pierwszy komponent (REF) informował o przyroście liczby mieszkańców ogółem 

i  w poszczególnych grupach wiekowych przy założeniu, że przeobrażenia w gminach miały podobną 

tendencję jak w ŁOM. Drugi komponent (SM) pozwolił przeanalizować zmiany w strukturze wiekowej 

ludności przez pryzmat sytuacji panującej w grupach wiekowych ŁOM. Ujemne wartości SM oznaczały, 

że dana grupa wiekowa rozwijała się wolniej niż jej odpowiednik w ŁOM; natomiast dodatnia, 

że szybciej. Z kolei trzeci komponent (SG) wskazywał na wzrost lub spadek liczby ludności wynikający 

z sytuacji panującej na analizowanym obszarze. W literaturze ten komponent uznawany jest 

za najważniejszy, gdyż wynika z konkretnej sytuacji badanego obszaru, z występujących tam sił 

i  słabości. Mankamentem jest niestety to, że nie wyjaśnia on szczegółowo przyczyn zaistniałych różnic, 

może jednak stanowić punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań. Wyniki obliczeń zestawione są 

w tabeli poniżej. 

Tabela 3 Wyniki analizy shift-share (2012-2018) (os.)  

ludność w wieku 
ŁOM Andrespol  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 2 411 2 635 -67 88 203 224 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 5 025 4 975 -139 -262 351 -50 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 3 298 3 256 -91 -341 390 -42 

  poprodukcyjnym 243276 280660 2 268 2 929 -63 411 312 661 

suma 1 103 570 1 073 085 13 002 13 795 -359 -104 1 257 793 

 

ludność w wieku 
ŁOM Brójce  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 289 1 363 -36 47 63 74 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 2 546 2 566 -70 -133 223 20 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 1 461 1 519 -40 -151 250 58 

  poprodukcyjnym 243276 280660 875 1 100 -24 159 91 225 

suma 1 103 570 1 073 085 6 171 6 548 -170 -78 626 377 

 

 

                                                            
6 SG – sytuacja w gminach. 
7 Poszczególne składowe całkowitej zmiany liczby ludności ŁOM w latach 2012-2018 (TS2018/2012) wyznaczone 
zostały zgodnie ze wzorem: 

TS2018/2012 =∑Eir
t gn +∑Eir

t (gin − gn) +∑Eir
t (gir − gin) 

gdzie: 

𝐸𝑖𝑟
𝑡  – liczba ludności w grupie wiekowej i w danej gminie w 2012 r.; 𝐸𝑖𝑟

𝑡+1 – liczba ludności w grupie wiekowej i w danej gminie 

w 2018 r.;𝐸𝑖𝑛
𝑡  – liczba ludności w grupie wiekowej i w ŁOM w 2012 r.; 𝐸𝑖𝑛

𝑡+1 – liczba ludności w grupie wiekowej i w ŁOM w 

2018 r.; 𝑔𝑖𝑟 =
𝐸𝑖𝑟
𝑡+1−𝐸𝑖𝑟

𝑡

𝐸𝑖𝑟
𝑡  – wskaźnik wzrostu liczby ludności w danej grupie wiekowej i w gminie; 𝑔𝑖𝑛 =

𝐸𝑖𝑛
𝑡+1−𝐸𝑖𝑛

𝑡

𝐸𝑖𝑛
𝑡  – wskaźnik 

wzrostu liczby ludności w danej grupie wiekowej i w ŁOM; 𝑔𝑛 – wskaźnik wzrostu liczby ludności w ŁOM  

Źródło: Dinc M., 2015, Introduction to Regional Economic Development Major Theories and Basic Analytical Tools. 
Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. doi: 10.4337/9781785361357. 
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ludność w wieku 
ŁOM Koluszki  (m-w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 4 228 4 205 -117 154 -60 -23 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 9 213 8 636 -254 -481 158 -577 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 5 757 5 531 -159 -596 529 -226 

  poprodukcyjnym 243276 280660 4 498 5 290 -124 815 101 792 

suma 1 103 570 1 073 085 23 696 23 662 -655 -107 727 -34 
 

ludność w wieku 
ŁOM Nowosolna  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 002 1 012 -28 36 1 10 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 1 717 1 774 -47 -90 194 57 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 1 136 1 311 -31 -118 324 175 

  poprodukcyjnym 243276 280660 636 866 -18 115 132 230 

suma 1 103 570 1 073 085 4 491 4 963 -124 -55 651 472 
 

ludność w wieku 
ŁOM Rzgów  (m-w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 927 2 047 -53 70 103 120 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 3 882 3 830 -107 -202 258 -52 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 2 374 2 433 -66 -246 370 59 

  poprodukcyjnym 243276 280660 1 633 2 038 -45 296 154 405 

suma 1 103 570 1 073 085 9 816 10 348 -271 -82 885 532 
 

ludność w wieku 
ŁOM Tuszyn  (m-w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 2 189 2 205 -60 80 -3 16 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 4 772 4 680 -132 -249 289 -92 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 3 039 2 964 -84 -314 323 -75 

  poprodukcyjnym 243276 280660 2 124 2 540 -59 385 90 416 

suma 1 103 570 1 073 085 12 124 12 389 -335 -99 699 265 

 

ludność w wieku 
ŁOM Konstantynów Łódzki  (m) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 2 838 3 047 -78 103 184 209 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 6 838 6 611 -189 -357 319 -227 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 4 545 4 080 -126 -470 131 -465 

  poprodukcyjnym 243276 280660 3 536 4 358 -98 641 279 822 

suma 1 103 570 1 073 085 17 757 18 096 -491 -83 912 339 

 

ludność w wieku 
ŁOM Pabianice  (m) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 10 353 9 806 -286 377 -638 -547 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 25 971 23 417 -717 -1 355 -482 -2 554 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 16 660 14 724 -460 -1 724 248 -1 936 

  poprodukcyjnym 243276 280660 15 337 17 336 -424 2 780 -358 1 999 

suma 1 103 570 1 073 085 68 321 65 283 -1 887 79 -1 230 -3 038 
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ludność w wieku 
ŁOM Dłutów  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 823 848 -23 30 18 25 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 1 683 1 736 -46 -88 187 53 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 1 005 1 044 -28 -104 171 39 

  poprodukcyjnym 243276 280660 844 1 004 -23 153 30 160 

suma 1 103 570 1 073 085 4 355 4 632 -120 -9 406 277 
 

ludność w wieku 
ŁOM Dobroń  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 384 1 407 -38 50 11 23 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 3 043 2 960 -84 -159 160 -83 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 1 739 1 805 -48 -180 294 66 

  poprodukcyjnym 243276 280660 1 239 1 535 -34 225 106 296 

suma 1 103 570 1 073 085 7 405 7 707 -205 -64 570 302 
 

ludność w wieku 
ŁOM Ksawerów  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 374 1 411 -38 50 25 37 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 2 983 2 772 -82 -156 27 -211 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 1 758 1 756 -49 -182 228 -2 

  poprodukcyjnym 243276 280660 1 444 1 755 -40 262 89 311 

suma 1 103 570 1 073 085 7 559 7 694 -209 -26 369 135 
 

ludność w wieku 
ŁOM Lutomiersk  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 471 1 635 -41 54 151 164 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 2 992 3 068 -83 -156 315 76 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 1 874 2 064 -52 -194 436 190 

  poprodukcyjnym 243276 280660 1 470 1 706 -41 267 10 236 

suma 1 103 570 1 073 085 7 807 8 473 -216 -30 912 666 
 

ludność w wieku 
ŁOM Pabianice  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 282 1 576 -35 47 283 294 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 2 649 2 832 -73 -138 394 183 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 1 583 1 711 -44 -164 335 128 

  poprodukcyjnym 243276 280660 1 039 1 285 -29 188 86 246 

suma 1 103 570 1 073 085 6 553 7 404 -181 -67 1 099 851 

 

ludność w wieku 
ŁOM Głowno  (m) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 2 514 2 274 -69 91 -262 -240 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 5 630 5 135 -156 -294 -46 -495 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 3 759 3 223 -104 -389 -43 -536 

  poprodukcyjnym 243276 280660 3 063 3 659 -85 555 125 596 

suma 1 103 570 1 073 085 14 966 14 291 -413 -36 -226 -675 
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ludność w wieku 
ŁOM Ozorków  (m) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 3 390 3 198 -94 123 -222 -192 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 7 925 7 162 -219 -413 -131 -763 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 5 089 4 486 -141 -526 64 -603 

  poprodukcyjnym 243276 280660 3 882 4 610 -107 704 131 728 

suma 1 103 570 1 073 085 20 286 19 456 -560 -113 -157 -830 
 

ludność w wieku 
ŁOM Zgierz  (m) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 9 448 9 307 -261 344 -224 -141 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 22 127 20 131 -611 -1 154 -231 -1 996 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 14 061 12 738 -388 -1 455 520 -1 323 

  poprodukcyjnym 243276 280660 12 167 14 353 -336 2 206 316 2 186 

suma 1 103 570 1 073 085 57 803 56 529 -1 597 -59 382 -1 274 
 

ludność w wieku 
ŁOM Aleksandrów Łódzki  (m-w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 5 406 6 250 -149 197 797 844 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 11 554 11 726 -319 -603 1 094 172 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 7 202 7 449 -199 -745 1 191 247 

  poprodukcyjnym 243276 280660 5 270 6 544 -146 955 464 1 274 

suma 1 103 570 1 073 085 29 432 31 969 -813 -196 3 546 2 537 
 

ludność w wieku 
ŁOM Głowno  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 890 813 -25 32 -85 -77 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 1 902 1 860 -53 -99 110 -42 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 1 109 1 153 -31 -115 189 44 

  poprodukcyjnym 243276 280660 952 986 -26 173 -112 34 

suma 1 103 570 1 073 085 4 853 4 812 -134 -9 102 -41 
 

ludność w wieku 
ŁOM Ozorków  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 301 1 223 -36 47 -89 -78 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 2 649 2 602 -73 -138 164 -47 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 1 652 1 629 -46 -171 194 -23 

  poprodukcyjnym 243276 280660 1 276 1 555 -35 231 83 279 

suma 1 103 570 1 073 085 6 878 7 009 -190 -30 351 131 

 

ludność w wieku 
ŁOM Parzęczew  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 999 960 -28 36 -48 -39 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 2 074 2 002 -57 -108 93 -72 

  produkcyjnym niemobilnym 275510 239397 1 162 1 171 -32 -120 161 9 

  poprodukcyjnym 243276 280660 800 944 -22 145 21 144 

suma 1 103 570 1 073 085 5 035 5 077 -139 -47 228 42 
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ludność w wieku 
ŁOM Stryków  (m-w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 2 299 2 344 -64 84 25 45 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 4 787 4 622 -132 -250 217 -165 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 3 041 2 919 -84 -315 277 -122 

  poprodukcyjnym 243276 280660 2 304 2 741 -64 418 83 437 

suma 1 103 570 1 073 085 12 431 12 626 -343 -63 601 195 
 

ludność w wieku 
ŁOM Zgierz  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 2 474 2 570 -68 90 74 96 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 4 919 5 117 -136 -257 590 198 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 3 182 3 427 -88 -329 662 245 

  poprodukcyjnym 243276 280660 2 338 3 033 -65 424 336 695 

suma 1 103 570 1 073 085 12 913 14 147 -357 -72 1 663 1 234 
 

ludność w wieku 
ŁOM Brzeziny  (m) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 2 202 2 192 -61 80 -29 -10 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 5 050 4 668 -140 -263 21 -382 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 3 147 2 876 -87 -326 141 -271 

  poprodukcyjnym 243276 280660 2 188 2 811 -60 397 287 623 

suma 1 103 570 1 073 085 12 587 12 547 -348 -112 420 -40 
 

ludność w wieku 
ŁOM Brzeziny  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 1 108 1 074 -31 40 -44 -34 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 2 196 2 241 -61 -115 220 45 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 1 205 1 255 -33 -125 208 50 

  poprodukcyjnym 243276 280660 1 005 1 162 -28 182 3 157 

suma 1 103 570 1 073 085 5 514 5 732 -152 -17 387 218 
 

ludność w wieku 
ŁOM Dmosin  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 788 741 -22 29 -54 -47 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 1 679 1 635 -46 -88 90 -44 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 1 137 1 085 -31 -118 97 -52 

  poprodukcyjnym 243276 280660 977 1 019 -27 177 -108 42 

suma 1 103 570 1 073 085 4 581 4 480 -127 1 25 -101 
 

ludność w wieku 
ŁOM Jeżów  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 640 573 -18 23 -73 -67 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 1 304 1 286 -36 -68 86 -18 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 847 782 -23 -88 46 -65 

  poprodukcyjnym 243276 280660 698 762 -19 127 -43 64 

suma 1 103 570 1 073 085 3 489 3 403 -96 -6 16 -86 
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ludność w wieku 
ŁOM Rogów  (w) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 857 850 -24 31 -15 -7 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 1 880 1 761 -52 -98 31 -119 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 1 131 1 088 -31 -117 105 -43 

  poprodukcyjnym 243276 280660 917 1 029 -25 166 -29 112 

suma 1 103 570 1 073 085 4 785 4 728 -132 -18 93 -57 

 

ludność w wieku 
ŁOM Łódź  (m) 

REF SM SG PC 
2012 2018 2012 2018 

  przedprodukcyjnym 168 279 169 752 101 392 102 186 -2 801 3 688 -94 794 

  produkcyjnym mobilnym 416505 383276 267 515 241 471 -7 390 -13 953 -4 702 -26 044 

  produkcyjnym   
niemobilnym 275510 239397 181 557 149 918 -5 015 -18 783 -7 841 -31 639 

  poprodukcyjnym 243276 280660 168 496 191 710 -4 655 30 547 -2 679 23 214 

suma 1 103 570 1 073 085 718 960 685 285 -19 861 1 500 -15 315 -33 675 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Głównym celem zastosowania metody shift-share była próba identyfikacja obszarów, które 

charakteryzowały się najkorzystniejszymi zmianami, przez co należy rozumieć spełnienie dwóch 

warunków. Pierwszy, przejawiał się wyższymi niż na obszarze referencyjnym przyrostami w grupie osób 

w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym z jednoczesną większą niż na obszarze referencyjnym 

redukcją osób w wieku poprodukcyjnym. Natomiast drugi to tzw. korzystny „klimat” do zmian, 

objawiający się dodatnimi wartościami komponentu SG dla wszystkich przedziałów wiekowych.  

Z analizy wynika, że w latach 2012-2018 żadna gmina ŁOM nie spełniła warunku 1 i tym samym obu 

przyjętych jednocześnie. W grupie gmin spełniających warunek 2 (tj. takich w których panowała 

sytuacja sprzyjająca pozytywnym zmianom demograficznym w kontekście przeobrażeń zachodzących 

w ŁOM) znalazło się jedno miasto (Konstantynów Łódzki), 9 gmin wiejskich (Andrespol, Brójce, 

Nowosolna, Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice, Zgierz) i 3 miejsko-wiejskie (Rzgów, 

Aleksandrów Łódzki, Stryków). 

2.2 Ruch naturalny ludności 

Sytuacja ludnościowa danego obszaru to wypadkowa oddziaływania bardzo wielu różnorodnych 

czynników, wśród których jednym z  ważniejszych jest ruch naturalny, obejmujący urodzenia, zgony 

i wzajemną relację tych procesów.  

W 2018 r. w gminach ŁOM przyszło na świat 9 733 dzieci, co stanowiło 42,29% ogólnej liczby urodzeń 

w woj. łódzkim i 2,51% w Polsce. W ujęciu globalnym (tj. zbiorczo dla obszaru metropolitalnego) 

oznaczało to, że na każde 1 000 mieszkańców przypadało 9 narodzin, zaś w szczegółowym 
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(tj. w odniesieniu do poszczególnych gmin ŁOM) różnicowało samorządy ze względu na natężenie 

wskaźnika (Wur/1000). Zróżnicowanie to nie było jednak zbyt wysokie, czego dowodem jest wartość 

rozstępu równa 5. W grupie gmin, w których Wur/1000 przekroczył średnią wyznaczoną dla wszystkich 

samorządów ŁOM (9,47 os./tys. mieszkańców) znalazło się miasto Brzeziny (9,96), gmina miejsko-

wiejska Rzgów (12,08) oraz 9 gmin wiejskich, a w tym: Brójce (12,06), Dmosin (11,83), Rogów (11,42), 

Pabianice (11,08), Lutomiersk (10,62), Dłutów (10,15), Ozorków (9,70), Dobroń (9,60) i Brzeziny (9,60). 

Pomimo, że liczba urodzeń na obszarze ŁOM była w 2018 r. o 3,77% niższa od tej odnotowanej w 2008 

r., to jednak w czterech przypadkach indeksy łańcuchowe8 wyznaczone dla całego analizowanego 

okresu przekroczyły wartość 1. Zjawisko to wystąpiło w 2009 r. (+5,31%), 2014 r. (+3,31%), 2016 r. 

(+3,48%) i 2017 r. (+2,52%).  

Zróżnicowanie pojawiło się również wewnątrz ŁOM, o czym świadczyły indeksy jednopodstawowe9 

2018/2008 wyznaczone dla poszczególnych gmin. W 2018 r. ich wartości mieściły się w przedziale  

od -42,11% (gmina wiejska Parzęczew) do 47,22% (gmina wiejska Dmosin). Z kolei analiza indeksów 

łańcuchowych pokazała, że najgłębsze tąpnięcie wystąpiło w 2015 r. w gminie wiejskiej Ksawerów 

 (-42,53%), natomiast najwyższy wzrost miał miejsce w 2009 r. w gminie wiejskiej Jeżów (+86,36%). 

Dane te obrazują poniższe tabele. 

Tabela 4 Indeksy łańcuchowe wyznaczone dla liczby urodzeń (2009-2018)  

gmina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andrespol (w) 1,15 1,00 0,98 1,11 0,93 0,99 1,08 0,96 0,88 0,91 

Brójce (w) 1,08 0,95 1,11 0,83 0,98 1,35 0,87 1,16 0,90 1,13 

Koluszki (m-w) 0,94 0,96 0,97 1,01 0,80 1,27 0,99 0,97 1,01 0,93 

Nowosolna (w) 1,18 0,88 1,34 1,15 0,70 0,95 1,08 0,82 1,06 1,21 

Rzgów (m-w) 1,16 0,88 1,13 0,85 1,03 0,87 1,30 0,83 1,03 1,33 

Tuszyn (m-w) 1,07 1,14 0,83 1,07 1,03 0,89 1,06 0,98 1,21 0,84 

Konstantynów Łódzki (m) 0,95 0,97 1,00 0,92 1,03 1,03 0,89 1,24 1,03 0,83 

Pabianice (m) 1,00 1,03 0,98 1,01 0,91 0,97 1,05 0,93 1,03 1,02 

Dłutów (w) 0,86 1,00 0,89 1,08 0,81 1,38 0,87 1,24 0,65 1,42 

Dobroń (w) 0,94 0,82 1,08 1,18 0,86 0,94 1,09 0,94 1,10 1,00 

Ksawerów (w) 0,98 1,14 1,22 0,90 0,88 1,34 0,57 1,14 1,11 1,05 

Lutomiersk (w) 0,97 0,97 1,16 1,07 0,88 1,03 1,14 1,01 1,07 1,02 

Pabianice (w) 0,88 1,27 0,77 1,59 0,77 1,16 0,99 1,08 0,96 1,11 

Głowno (m) 1,37 0,79 0,95 1,02 0,97 0,89 0,95 1,24 0,99 0,82 

Ozorków (m) 1,02 1,09 0,83 1,08 0,87 0,95 1,10 0,99 0,88 1,09 

Zgierz (m) 1,10 1,01 0,91 0,98 0,93 0,93 1,24 0,88 1,03 1,01 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 1,02 1,18 0,86 1,00 0,96 0,95 1,16 0,94 1,18 0,95 

                                                            
8 Indeksy łańcuchowe (o zmiennej podstawie) informują o tym jak zmieniła się wartość zjawiska w danym roku 
względem roku poprzedniego. 
9 Indeksy jednopodstawowe (o stałej podstawie) informują o tym jak zmieniła się wartość zjawiska w danym roku 
względem okresu bazowego (w tym przypadku jest to 2008 r.). 
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gmina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Głowno (w) 1,38 0,73 0,95 1,24 0,96 1,09 1,16 0,79 1,18 0,81 

Ozorków (w) 1,05 1,09 0,88 0,89 1,10 1,08 0,81 1,21 0,91 1,10 

Parzęczew (w) 0,76 1,02 1,00 0,85 1,00 0,96 0,81 1,23 1,08 0,85 

Stryków (m-w) 1,29 0,90 0,98 1,14 0,97 0,96 0,92 0,82 1,33 0,91 

Zgierz (w) 1,17 1,02 1,01 0,83 0,92 1,14 1,08 1,00 1,30 0,75 

Brzeziny (m) 1,05 1,11 0,87 1,04 0,89 1,03 0,69 1,39 1,00 1,06 

Brzeziny (w) 0,94 0,97 1,16 0,91 0,86 1,00 1,37 0,87 0,92 0,98 

Dmosin (w) 1,00 1,25 0,82 1,30 0,69 1,12 1,11 1,17 0,69 1,61 

Jeżów (w) 1,86 0,80 0,91 1,17 0,83 0,93 1,07 0,83 1,50 0,86 

Rogów (w) 1,07 1,16 0,96 0,78 1,00 1,72 0,63 1,36 0,79 1,20 

Łódź (m) 1,05 0,95 0,96 0,97 0,94 1,04 0,97 1,06 1,02 0,99 

ŁOM 1,05 0,97 0,95 0,98 0,93 1,03 0,99 1,03 1,03 0,99 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Tabela 5 Indeksy jednopodstawowe wyznaczone dla liczby urodzeń (2009-2018)  

gmina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andrespol (w) 1,15 1,15 1,13 1,26 1,17 1,16 1,25 1,20 1,06 0,96 

Brójce (w) 1,08 1,03 1,15 0,95 0,93 1,26 1,10 1,28 1,15 1,30 

Koluszki (m-w) 0,94 0,90 0,87 0,89 0,70 0,89 0,88 0,85 0,86 0,80 

Nowosolna (w) 1,18 1,03 1,38 1,59 1,12 1,06 1,15 0,94 1,00 1,21 

Rzgów (m-w) 1,16 1,02 1,16 0,99 1,02 0,88 1,15 0,96 0,99 1,32 

Tuszyn (m-w) 1,07 1,22 1,02 1,09 1,12 1,00 1,06 1,04 1,25 1,06 

Konstantynów Łódzki (m) 0,95 0,92 0,92 0,85 0,87 0,90 0,80 0,99 1,02 0,84 

Pabianice (m) 1,00 1,03 1,01 1,02 0,93 0,91 0,95 0,88 0,90 0,92 

Dłutów (w) 0,86 0,86 0,76 0,82 0,67 0,92 0,80 1,00 0,65 0,92 

Dobroń (w) 0,94 0,77 0,83 0,98 0,84 0,79 0,87 0,82 0,90 0,90 

Ksawerów (w) 0,98 1,12 1,37 1,23 1,08 1,45 0,83 0,95 1,05 1,10 

Lutomiersk (w) 0,97 0,94 1,09 1,16 1,03 1,06 1,21 1,22 1,31 1,34 

Pabianice (w) 0,88 1,12 0,86 1,37 1,05 1,22 1,20 1,31 1,25 1,39 

Głowno (m) 1,37 1,08 1,02 1,04 1,01 0,90 0,85 1,06 1,05 0,86 

Ozorków (m) 1,02 1,12 0,93 1,01 0,88 0,84 0,92 0,91 0,80 0,87 

Zgierz (m) 1,10 1,11 1,01 0,98 0,91 0,85 1,06 0,93 0,96 0,96 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 1,02 1,21 1,04 1,04 1,00 0,95 1,10 1,04 1,22 1,16 

Głowno (w) 1,38 1,00 0,95 1,18 1,13 1,23 1,43 1,13 1,33 1,08 

Ozorków (w) 1,05 1,14 1,00 0,89 0,98 1,06 0,86 1,05 0,95 1,05 

Parzęczew (w) 0,76 0,78 0,78 0,66 0,66 0,63 0,51 0,63 0,68 0,58 

Stryków (m-w) 1,29 1,15 1,12 1,29 1,25 1,20 1,10 0,90 1,20 1,10 

Zgierz (w) 1,17 1,20 1,21 1,00 0,92 1,05 1,13 1,13 1,47 1,11 

Brzeziny (m) 1,05 1,16 1,02 1,05 0,94 0,97 0,66 0,92 0,92 0,98 

Brzeziny (w) 0,94 0,90 1,05 0,95 0,82 0,82 1,13 0,98 0,90 0,89 

Dmosin (w) 1,00 1,25 1,03 1,33 0,92 1,03 1,14 1,33 0,92 1,47 

Jeżów (w) 1,86 1,50 1,36 1,59 1,32 1,23 1,32 1,09 1,64 1,41 

Rogów (w) 1,07 1,24 1,19 0,93 0,93 1,60 1,00 1,36 1,07 1,29 

Łódź (m) 1,05 1,00 0,96 0,92 0,87 0,91 0,88 0,94 0,96 0,95 

ŁOM 1,05 1,02 0,98 0,96 0,89 0,92 0,92 0,95 0,97 0,96 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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Drugim zjawiskiem mającym wpływ na liczbę i strukturę ludności są zgony. W 2018 r. ich liczba 

na terenie ŁOM wyniosła łącznie 14 746, co stanowiło 46,68% puli wojewódzkiej i 3,56% krajowej. 

W  skali ŁOM dawało to 14 osób na 1 000 mieszkańców, zaś w skali poszczególnych gmin mieściło się 

w przedziale od 8 do 17 osób na 1 000 mieszkańców (Wzg/1000). W grupie samorządów, w których 

wskaźnik Wzg/1000 przekroczył średnią wyznaczoną dla 28 gmin ŁOM (11,89 os./tys. mieszkańców) 

znalazło się 13 jednostek, w tym 6 miast – Ozorków (14,87), Łódź (14,56), Pabianice (14,39), 

Konstantynów Łódzki (13,43), Głowno (12,82), Zgierz (12,31); 4 gminy wiejskie – Jeżów (17,02), Dmosin 

(15,94), Rogów (14,30), Głowno (13,45) i 3 miejsko-wiejskie – Stryków (12,61), Koluszki (12,54), Tuszyn 

(12,32). 

Zgony powodowane były przede wszystkim przez choroby układu krążenia i nowotwory. W pierwszym 

przypadku wartość sumaryczna dla całego ŁOM wyniosła w 2017 r. 5 170 osób (co stanowiło 35,34% 

ogółu zgonów na analizowanym obszarze), podczas gdy w drugim 3 678 (25,14%). Szczegółowa 

struktura przyczyn zgonów w poszczególnych powiatach ŁOM zaprezentowana jest w tabeli poniżej. 

Tabela 6 Struktura przyczyn zgonów w powiatach ŁOM w 2017 r. (%) 

Przyczyny zgonów 

Powiaty: 

łódzki 
wschodni 

pabianicki zgierski brzeziński 
m. 

Łódź 

niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze ogółem 0,53 0,20 0,57 0,80 1,05 

nowotwory ogółem 25,62 24,83 25,43 24,06 25,13 

choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby 
przebiegające  z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych 

0,00 0,07 0,10 0,00 0,04 

zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany 
metabolicznej ogółem 

1,97 2,46 2,48 1,87 1,54 

choroby układu nerwowego i narządów zmysłów ogółem 0,92 1,13 1,65 1,34 1,93 

choroby układu krążenia ogółem 37,98 40,70 38,76 40,64 33,48 

choroby układu oddechowego ogółem 6,96 5,44 7,44 7,22 8,58 

choroby układu trawiennego ogółem 3,81 4,32 4,91 4,55 5,28 

choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,26 0,13 0,21 0,27 0,09 

choroby układu moczowo-płciowego 1,31 0,93 0,62 0,80 0,99 

niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,26 0,00 0,36 0,00 0,12 

wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje 
chromosomowe 

0,39 0,13 0,10 0,00 0,15 

objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań 
klinicznych, laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane 

13,93 12,62 10,85 12,57 16,73 

zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu - ogółem 4,47 5,31 5,43 4,28 4,15 

pozostałe przyczyny 1,58 1,73 1,09 1,60 0,74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Próba uogólnienia zmian w zakresie liczby zgonów dokonana na podstawie wartości indeksów 

jednopodstawowych z lat 2008-2018 sugerowała, podobnie jak to miało miejsce w przypadku liczby 

urodzeń, tendencję spadkową (wielkość indeksu 2018/2008 = -2,61%). Jednak bardziej wnikliwa 

analiza przeprowadzona w oparciu o indeksy łańcuchowe wykazała wzrost liczby zgonów w  stosunku 
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do roku poprzedniego w 2011 r. (+0,99%), 2013 r. (+0,37%), 2015 r. (+3,80%), 2017 r. (+3,57%)  

i 2018 r. (+0,79%). 

Także i tym razem analiza przestrzennego zróżnicowania badanej cechy wykazała znaczące różnice 

pomiędzy gminami ŁOM. W rankingu przygotowanym na podstawie wskaźnika przyrostu liczby zgonów 

w latach 2018/2008 na pierwszym miejscu znalazła się gmina wiejska Nowosolna (+72,73%), natomiast 

na ostatnim gmina wiejska Dłutów (-29,03%). Z kolei analiza indeksów łańcuchowych wykazała, 

że najwyższy wzrost śmiertelności (+95,45%) miał miejsce w 2009 r. w gminie Nowosolna, zaś 

najwyższy spadek (-35,80%) w 2014 r. w gminie wiejskiej Dmosin. 

Wzajemna relacja urodzeń i zgonów, to obok migracji, kluczowy czynnik determinujący zjawisko 

depopulacji. W 2018 r. przyrost naturalny na terenie ŁOM był ujemny i wyniósł -5 013 osób, 

co po przeliczeniu na 1 000 mieszkańców dało wartość -4,67. Przewaga liczby zgonów nad liczbą 

urodzeń utrzymywała się (choć z różnym natężeniem) w całym okresie objętym analizą i za każdym 

razem była wypadkową dwóch przeciwstawnych tendencji. Pierwszą reprezentowały samorządy 

z dodatnim, a  drugą z ujemnym przyrostem naturalnym. W 2018 r. w skład pierwszego zbioru weszło 

7 gmin, a  w  tym: miasto Brzeziny (0,08 os./tys. mieszkańców), 5 gmin wiejskich – Brójce (3,65), 

Pabianice (1,78), Dłutów (0,65), Nowosolna (0,61), Dobroń (0,13) oraz gmina miejsko-wiejska Rzgów 

(1,47). Druga grupa składała się z pozostałych 21 gmin, a wyznaczone dla nich wartości przyrostu 

naturalnego mieściły się w przedziale od -7,92 os./tys. mieszkańców (gmina wiejska Jeżów) do -0,71 

os./tys. mieszkańców (gmina wiejska Lutomiersk). 

Grafika 7 Przyrost naturalny na 1 000 ludności w gminach ŁOM w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 
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Próba uporządkowania zróżnicowanej sytuacji panującej w gminach ŁOM pozwoliła wyodrębnić z  tego 

grona grupę 13 samorządów, które w każdym roku uwzględnionym w analizie wykazywały nadwyżkę 

zgonów nad urodzeniami. W zbiorze tym znalazło się 6 miast (Łódź, Konstantynów Łódzki, Pabianice, 

Głowno, Ozorków, Zgierz); 3 gminy miejsko-wiejskie (Koluszki, Tuszyn, Stryków) oraz 4 wiejskie 

(Głowno, Ozorków, Dmosin, Jeżów). Z drugiej strony w całym zestawieniu nie było ani jednego 

samorządu, który w każdym roku objętym badaniem miał dodatni przyrost naturalny. Najczęściej, 

dodatni bilans zestawienia urodzeń i zgonów uzyskiwała gmina wiejska Brójce – łącznie 7 razy. 

2.3 Ruch migracyjny ludności 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan i strukturę ludności danej jednostki terytorialnej jest ruch 

migracyjny obejmujący przyjazdy (zameldowania), wyjazdy (wymeldowania) i wzajemne relacje obu 

procesów (saldo).  

W latach 2008-201810 na obszarze ŁOM zameldowane zostały 93 820 osoby, co stanowiło 42,09% ogółu 

zameldowań w woj. łódzkim oraz 2,21% w Polsce. W puli tej 65,78% stanowiły meldunki w  miastach, 

natomiast 34,22% w gminach wiejskich i na obszarach wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Osoby 

meldujące się w miastach pochodziły głównie z miast (udział tej grupy w strukturze zameldowań 

wyniósł 63,59%), rzadziej z obszarów wiejskich (36,41%). Z kolei w strukturze zameldowań na wsi 

dominowali mieszkańcy miast (86,29%), a przyjeżdżający ze wsi stanowili zdecydowaną mniejszość 

(13,71%).  

Z uwagi na rozmiary i znaczenie Łodzi to ona przejęła znaczną część zameldowań (41,30%), zarówno 

z  innych miast (34,88%), jak i obszarów wiejskich (55,08%). W kolejnej trójce znalazły się: Zgierz 

(5,71%), Pabianice (5,53%) i obszary wiejskie gminy Aleksandrów Łódzki (4,60%).  

Jak już wspomniano, osoby pochodzące ze wsi osiedlały się głównie w Łodzi (55,08%), ale także 

w  Pabianicach (7,63%), mieście Zgierz (5,15%) i w Aleksandrowie Łódzkim (miasto w gminie miejsko-

wiejskiej) (3,06%). Natomiast mieszkańcy miast, oprócz Łodzi (34,88%), wybierali również obszary 

wiejskie gminy Aleksandrów Łódzki (6,14%), miasto Zgierz (9,25%) i gminę wiejską Zgierz (4,95%). 

Na drugim biegunie rankingu gmin przygotowanego na podstawie wskaźnika struktury zameldowań 

w latach 2008-2018 znalazły się miasto Rzgów oraz gminy Głowno i Dmosin (0,48%), miasto Stryków 

(0,46%) i gmina Jeżów (0,41%). 

W latach 2008-201811 na obszarze ŁOM zarejestrowano łącznie 90 635 wymeldowań, co stanowiło 

37,54% tego typu aktywności w woj. łódzkim i 2,11% w Polsce. Nieco ponad połowa osób zmieniających 

                                                            
10 Z wyłączeniem 2015 r., dla którego Główny Urząd Statystyczny nie publikuje danych. 
11 Uwaga jak wyżej. 
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miejsce pobytu na nową lokalizację wybierała miasto (50,02%), rzadziej była to wieś (46,66%), a bardzo 

niewielki odsetek decydował się na wyjazd zagranicę (3,32%). 

Bardziej szczegółowa analiza wykazała, że mieszkańcy miast wymeldowywali się raczej na wieś 

(50,20%) niż do miasta (46,06%), natomiast mieszkańcy wsi kierowali się przede wszystkim do miasta 

(71,29%) niż na wieś (27,64%).  

W rankingach przygotowanych na podstawie wskaźnika struktury liczby wymeldowań (w latach 2008-

2018) zdecydowanym liderem była Łódź. Wiodła ona prym zarówno w wymeldowaniach do miast 

(52,53%), jak i na wieś (62,51%) oraz zagranicę (80,53%).  

W pierwszym przypadku (tj. wymeldowania do miast) trzy kolejne miejsca należały do: miasta Zgierz 

(6,84%), Pabianic (5,51%) i gminy Zgierz (2,34%). W drugim (tj. wymeldowania na wieś) – Pabianice 

(9,82%), miasto Zgierz (5,62%), miasto Aleksandrów Łódzki (2,57%). Natomiast w trzecim 

(wymeldowania zagranicę) były to: Pabianice (4,93%), miasto Zgierz (2,91%), miasto Aleksandrów 

Łódzki (1,84%) 

Graficzną prezentację liczby zameldowań i wymeldowań ogółem w 2018 r. przedstawiono na wykresie. 
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Wykres 2 Zameldowania i wymeldowania ogółem w 2018 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Z uwagi na dominującą rolę Łodzi, postanowiono nieco uważniej przyjrzeć się procesom zachodzącym 

na jej terenie. Szczegółowa analiza struktury wymeldowań i zameldowań zrealizowanych tu w latach 

2008-2018 wykazała, że znaczny odsetek tych aktywności odbywał się w obrębie miasta (średnio 

10,80% zameldowań przypadało na osoby spoza Łodzi, podczas gdy 89,20% to ruch zachodzący 

w obrębie miasta). Ponadto, z wyjątkiem Śródmieścia, widoczny był dwustronny ruch mieszkańców 
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pomiędzy sąsiadującymi dzielnicami. Oznacza to, że osoby wymeldowujące się z Łodzi-Bałuty 

w większości przypadków (34,39% ogółu przemeldowań w Łodzi) osiedlały się w Łodzi-Polesie 

i na odwrót – osoby opuszczające Łódź-Polesie najczęściej (36,73%) przenosiły się do Łodzi-Bałuty. 

Podobna sytuacja miała miejsce w dwóch kolejnych jednostkach, tj. dzielnicach Widzew i Górna. 

Największy odsetek osób z Łodzi-Górna (35,49%) przemeldowywał się do Łodzi-Widzewa, a z Łodzi-

Widzew do Łodzi-Górna (38,39%). Powyższa prawidłowość nie zachodziła w odniesieniu do osób 

opuszczających Łódź-Śródmieście, które jako nowe miejsce docelowe wybierały zarówno Łódź-Bałuty 

(29,66%), jak i Łódź-Polesie (25,80%), a także dwie pozostałe dzielnice, tj. Łódź-Górna (23,26%) oraz 

Łódź-Widzew (21,28%). 

Efektem przyjazdów i wyjazdów zrealizowanych w ŁOM było saldo migracji, które w latach 2008-201812 

ukształtowało się na poziomie 3 185 osób. Jego wartości wyznaczone dla poszczególnych gmin mieściły 

się w przedziale od -14 137 (Łódź) do 3 375 (obszary wiejskie gminy Aleksandrów Łódzki). W  grupie 

jednostek, w których liczba zameldowań była niższa od liczby wymeldowań znalazło się, oprócz Łodzi, 

jeszcze 6 innych miast – Koluszki, Pabianice, Głowno, Ozorków, Zgierz i Stryków. 

Grafika 8  Saldo migracji na 1 000 ludności w gminach ŁOM w 2018 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 

 

                                                            
12 Uwaga jak wyżej. 
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2.4 Najważniejsze trendy i zjawiska demograficzne w ŁOM 

Od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce zachodzi spowolnienie rozwoju demograficznego. 

Obserwowane są znaczące zmiany w strukturze wieku mieszkańców. Proces starzenia się ludności 

Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużenie trwania życia, jest pogłębiany 

niskim poziomem dzietności. Zmiany te są jednocześnie zintensyfikowane przez emigrację osób 

młodych13. Podobne zjawiska mają miejsce na terenie ŁOM, czego dowodem są wyniki analizy danych 

wtórnych obejmujących lata 2008-2018. 

Wynika z niej, że na obszarze ŁOM tempo „kurczenia się” społeczeństwa jest szybsze niż w skali kraju 

i woj. łódzkiego. W szczególności zjawiskiem tym dotknięte są miasta, zwłaszcza Łódź, której 

dominująca rola determinuje procesy demograficzne zachodzące w pozostałych częściach ŁOM. 

Redukcji ludności miejskiej towarzyszą niekorzystne proporcje struktury wiekowej i wysoki wskaźnik 

obciążenia demograficznego osobami starszymi. Miasta ŁOM charakteryzują się ponadto ujemnym 

przyrostem naturalnym. 

Widoczne jest również starzenie się społeczeństwa wynikające ze zbyt wolnego przyrostu ludności 

w wieku przedprodukcyjnym i  wyższego niż w kraju i województwie ubytku ludności w wieku 

produkcyjnym. Wyjątek w tym zakresie stanowią gminy Lutomiersk i Pabianice, w których przyrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym równoważony jest porównywalnym przyrostem ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, i powiększeniem zbioru osób w  wieku produkcyjnym. 

Prognozy demograficzne GUS wskazują, że niemal połowa gmin ŁOM odnotuje w 2030 r. spadek liczby 

ludności, przy czym najgłębsza redukcja będzie miała miejsce na terenie Łodzi (-10,88%) i miasta 

Pabianice (-10,41%). Widoczny jest także znaczny wzrost udziału osób starszych w strukturze ludności 

ŁOM, szczególnie w gminie Nowosolna (+68,47%). Z prognoz wynika, że nie zrekompensuje tego 

ani przyrost ludności w wieku przedprodukcyjnym (który będzie bardzo znikomy), ani produkcyjnym 

(który też nie będzie szczególnie intensywny). 

Tabela 7 Prognoza przyrostu/ubytku ludności w gminach ŁOM w latach 2016-2030 wg grup wieku (%)  

Gmina 

Ludność w wieku: 

Ogółem 
przedprodukcyjnym produkcyjnym  poprodukcyjnym 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 4,38 8,15 37,57 13,21 

Andrespol (w) 5,93 2,22 42,22 10,90 

Brójce (w) 8,40 11,17 49,45 16,55 

Brzeziny (m) -12,42 -12,07 29,98 -3,36 

Brzeziny (w) -3,19 2,59 14,65 3,84 

Dłutów (w) 3,16 7,83 13,19 8,09 

                                                            
13 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. 
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego dn. 21.10.2019 r. 
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Gmina 

Ludność w wieku: 

Ogółem 
przedprodukcyjnym produkcyjnym  poprodukcyjnym 

Dmosin (w) -3,26 -9,68 13,43 -3,48 

Dobroń (w) 3,41 4,37 33,66 9,72 

Głowno (m) -14,02 -15,78 15,59 -7,98 

Głowno (w) -2,06 -9,39 13,59 -3,49 

Jeżów (w) -5,79 -10,96 15,80 -4,31 

Koluszki (m-w) -9,66 -9,69 20,72 -3,13 

Konstantynów Łódzki (m) -1,45 -9,45 21,58 -1,02 

Ksawerów (w) -9,23 -0,02 22,88 3,18 

Lutomiersk (w) 4,30 7,92 37,52 13,10 

Łódź (m) -11,58 -17,32 3,75 -10,88 

Nowosolna (w) 1,90 22,37 68,47 25,39 

Ozorków (m) -11,86 -16,66 18,74 -7,96 

Ozorków (w) 4,10 -1,18 26,14 5,34 

Pabianice (m) -12,26 -17,97 8,74 -10,41 

Pabianice (w) 4,33 14,68 45,11 17,82 

Parzęczew (w) -27,05 -15,59 31,68 -9,64 

Rogów (w) -0,47 -4,62 13,12 -0,15 

Rzgów (m-w) -3,90 0,80 42,13 7,60 

Stryków (m-w) -6,17 -4,39 32,09 2,83 

Tuszyn (m-w) 0,87 -8,03 39,88 2,73 

Zgierz (m) -9,87 -12,77 14,01 -5,89 

Zgierz (w) 14,53 10,55 41,29 17,53 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Prognoza ludności gmin na lata 2017-203014. 

Ruchy migracyjne zachodzące na terenie ŁOM koncentrują się głównie na Łodzi, z której na przestrzeni 

ostatnich 10 lat wymeldowały się łącznie 52 882 osoby. Ponad połowa z nich (53,73%) pozostała na 

terenie ŁOM i osiedliła się głównie na obszarach wiejskich gminy Aleksandrów Łódzki (11,04%), a także 

mieście Zgierz (10,33%) i gminie wiejskiej Andrespol (8,44%). Bardziej szczegółowa analiza przepływów 

ludności z miasta na tereny podmiejskie unaoczniła, że kierunek wybierany przez przeprowadzające się 

osoby korespondował w większości przypadków z dotychczasowym miejscem zamieszkania. Osoby 

opuszczające Łódź-Bałuty w większości przypadków osiedlały się na sąsiadujących z dzielnicą obszarach 

wiejskich gminy Aleksandrów Łódzki (16,92% puli osób wyprowadzających się poza Łódź) oraz w gminie 

miejskiej Zgierz (15,85%). Mieszkańcy Łodzi-Górna przenosili się głównie do Rzgowa (10,84%) i miasta 

Pabianice (10,60%); Łodzi-Polesie do miasta Konstantynów Łódzki (14,53%) i na tereny wiejskie gminy 

Aleksandrów Łódzki (13,56%), natomiast Łodzi-Widzew do Andrespola (14,45%) i Nowosolnej (8,44%). 

Z racji położenia dzielnicy, zależności sąsiedztwa nie było w przypadku Łodzi-Śródmieście, z której 

osoby przesiedlały się głównie do miasta i gminy Zgierz (odsetek wyjeżdżających wyniósł odpowiednio 

11,03% i 9,84%).  

                                                            
14 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-
2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html dn. 20.10.2019 r. 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
 35 

Grafika 9 Główne kierunki migracji mieszkańców Łodzi na tereny podmiejskie ŁOM w latach 2008-2018 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL i https://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny_Łodzi. 

Dominujący kierunek migracji ludności pozostałych miast ŁOM (określony na podstawie struktury 

przemeldowań w obrębie analizowanego obszaru) przedstawiony jest w tabeli poniżej. 

Tabela 8 Główny kierunek przemeldowań w obrębie ŁOM (w%) (zbiorczo dla lat 2008-2018) 

wymeldowanie z miasta: zameldowanie w: % ogółu przemeldowań w obrębie ŁOM* 

Koluszki Koluszki (obszary wiejskie) 49,66 

Rzgów Łódź-Górna 35,90 

Tuszyn Tuszyn (obszary wiejskie) 34,15 

Konstantynów Łódzki Łódź-Polesie 21,06 

Pabianice Pabianice (gmina) 28,58 

Głowno Głowno (gmina) 24,10 

Ozorków Ozorków (gmina) 26,80 

Zgierz Zgierz (gmina) 29,98 

Aleksandrów Łódzki Aleksandrów Łódzki (obszary wiejskie) 43,40 

Stryków Stryków (obszary wiejskie) 46,06 

Brzeziny Brzeziny (gmina) 28,35 

* w tabeli podany jest najwyższy wskaźnik struktury wyznaczony dla każdego miasta. Informuje on jaki odsetek ludności (łącznie w latach 

2008-2018) wybrał miejsce wskazane w kolumnie „zameldowanie w:” jako docelowe miejsce zamieszkania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Z informacji zestawionych w tabeli powyżej wynika, że głównym kierunkiem migracji mieszkańców 

miast ŁOM, które zlokalizowane były w granicach administracyjnych gmin miejsko-wiejskich były 

obszary wiejskie tych gmin, natomiast mieszkańców miast, które miały swoje odpowiedniki w postaci 

gmin wiejskich (tzw. gminy obwarzankowe) – wsie wchodzące w skład tych jednostek. W grupie tej 

wyjątek stanowili jedynie mieszkańcy dwóch miast (Rzgowa i Konstantynowa Łódzkiego), którzy jako 

miejsce docelowe wybrali Łódź. 
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Autorzy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 203015 zwracają uwagę na to, że wyzwaniem dla 

polityki regionalnej jest przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji zarówno w kontekście 

zrównoważonego rozwoju miast, jak i obszarów wiejskich. Pod pojęciem tym rozumieją spadek liczby 

mieszkańców miast na korzyść obszarów wiejskich i zaznaczają, że proces ten dotyczy zarówno 

głównych ośrodków miejskich, jak i miast średniej wielkości. 

Spośród 12 miast funkcjonujących w granicach ŁOM jedynie 5 odnotowało w latach 2008-2018 

dodatnie saldo migracji – były to: Aleksandrów Łódzki (1 100 osób), Konstantynów Łódzki (893), Tuszyn 

(182), Rzgów (162) i Brzeziny (53)16. W tym samym czasie wszystkie gminy wiejskie i obszary wiejskie 

gmin miejsko-wiejskich charakteryzowały się dodatnią nadwyżką zameldowań nad wymeldowaniami, 

przy czym wielkości przekraczające 1 000 osób pojawiły się na obszarach wiejskich gminy Aleksandrów 

Łódzki (3 375 osoby) i Koluszki (1 123), a także w gminach wiejskich: Zgierz (2 296), Andrespol (1 753), 

Pabianice (1 280), Lutomiersk (1 194) i Nowosolna (1 070). Gminy, z których pochodził najwyższy 

odsetek osób meldujących się na terenach wiejskich ŁOM zestawione są w tabeli poniżej.  

                                                            
15 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. 
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego dn. 21.10.2019 r. 
16 Bez danych dla 2015 r., dla którego GUS nie podał wartości.  
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Tabela 9 Główny kierunek napływu na tereny wiejskie ŁOM (w%) (zbiorczo dla lat 2008-2018) 

zameldowanie w: wymeldowanie z: % ogółu przemeldowań w obrębie ŁOM* 

Andrespol (gmina) Łódź-Widzew 38,65 

Brójce (gmina) Łódź-Widzew 38,20 

Koluszki (obszar wiejski) Koluszki (miasto) 30,84 

Nowosolna (gmina) Łódź-Widzew 31,77 

Rzgów (obszar wiejski) Łódź-Górna 47,78 

Tuszyn (obszar wiejski) Łódź-Górna 33,86 

Dłutów (gmina) Pabianice (miasto) 63,93 

Dobroń (gmina) Pabianice (miasto) 74,03 

Ksawerów (gmina) Pabianice (miasto) 38,44 

Lutomiersk (gmina) Łódź-Polesie 28,15 

Pabianice (gmina) Pabianice (miasto) 75,25 

Aleksandrów Łódzki (obszar wiejski) Łódź-Bałuty 34,36 

Stryków (obszar wiejski) Łódź-Bałuty 24,03 

Zgierz (gmina) Zgierz (miasto) 37,77 

Brzeziny (gmina) Brzeziny (miasto) 28,91 

Dmosin (gmina) Głowno (miasto) 27,30 

Jeżów (gmina) Rogów (gmina) 29,20 

Rogów (gmina) Koluszki (miasto) 14,24 

* w tabeli podany jest najwyższy wskaźnik struktury wyznaczony dla każdego obszaru wiejskiego. Informuje on jaki udział w zameldowaniach 

ogółem (w latach 2008-2018) miała ludność pochodząca z obszaru wskazanego w kolumnie „wymeldowanie z:”. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Tabela 10 Słabe i mocne strony kapitału społecznego na terenie ŁOM 

+ – 
Wyższy niż w kraju i woj. łódzkim przyrost liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym (szczególnie w 
Lutomiersku, Pabianicach i Aleksandrowie Łódzkim). 

Redukcja liczby mieszkańców ŁOM szybsza niż w skali 
kraju i woj. łódzkiego. Ujemny przyrost naturalny. 

Korzystne relacje przyrostu ludności w wieku 
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym z jednoczesnym 

przyrostem liczby osób w wieku produkcyjnym w 
Lutomiersku i Pabianicach. 

Wysokie wartości wskaźnika obciążenia demograficznego 
osobami starszymi. Wyższy niż w kraju i woj. łódzkim 

odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. 

Występowanie gmin z dodatnim przyrostem 
naturalnym (a w tym: miasto Brzeziny, gminy wiejskie – 

Brójce, Pabianice, Dłutów, Nowosolna, Dobroń oraz 
gmina miejsko-wiejska Rzgów). 

Wyższy niż w kraju i woj. łódzkim ubytek ludności  
w wieku produkcyjnym. 

 Wysokie, ujemne saldo migracji w Łodzi. 
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3. Sytuacja zdrowotna mieszkańców  

3.1 Sytuacja zdrowotna mieszkańców 

Opis sytuacji zdrowotnej mieszkańców obszaru ŁOM oparto o trzy podstawowe źródła informacji: 

 dane pochodzące  z raportu „Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego 

dla woj. łódzkiego 2018”, 

 dane Głównego Urzędu Statystycznego, 

 dane otrzymane od gmin z terenu ŁOM. 

Dane ze wskazanych źródeł, agregowane są na różnych poziomach (w większości wojewódzkim 

i powiatowym) zważywszy na fakt, iż zdecydowana większość placówek opieki zdrowotnej 

zlokalizowana jest na terenie ŁOM, a ponadto obszar ŁOM jest najgęściej zaludniony, można przyjąć, 

że dane prezentowane na poziomie województwa w znacznym stopniu pokrywają się z rzeczywistą 

kondycją zdrowotną mieszkańców ŁOM. 

Sytuację zdrowotną mieszkańców ŁOM należy rozpatrywać wielowymiarowo – z jednej strony dzięki 

lokalizacji blisko stolicy województwa mieszkańcy ŁOM potencjalnie mogą skorzystać z szerokiego 

wachlarza usług medycznych. Z drugiej strony przez to, że zamieszkują najbardziej transportowo 

i przemysłowo obciążony region częściej chorują i wymagają hospitalizacji. Spośród wszystkich 

powiatów ŁOM najwyższe wartości wskaźników zarówno w zakresie przyczyn hospitalizacji, 

jak i umieralności odnotowano w powiecie Miasto Łódź (najwyższy wskaźnik chorobowości 

na oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej, neonatologicznym, okulistycznym i neurologicznym 

i najwyższe wskaźniki umieralności ze względu na choroby kardiologiczne, onkologiczne, zakaźne oraz 

układu oddechowego).   

3.1.1 Najczęstsze przyczyny hospitalizacji 

Obiektywnym wskaźnikiem obrazującym najczęstsze przyczyny hospitalizacji jest wskaźnik 

chorobowości szpitalnej. Wyraża on liczbę osób hospitalizowanych z powodu wszystkich przyczyn 

lub z powodu danej jednostki chorobowej w ciągu roku w przeliczeniu na 100 000 ludności. 

W następnej tabeli przedstawiono najczęstsze przyczyny hospitalizacji na terenie ŁOM. Najwyższą 

wartość wskaźnika odnotowano na oddziałach chorób wewnętrznych w powiecie pabianickim. 

W następnej kolejności przyczyną hospitalizacji były kwestie położniczo-ginekologiczne – najwyższą 

wartość wskaźnika odnotowano w powiecie łódzkim – wschodnim.  
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Tabela 11 Chorobowość szpitalna w 2016 r. na terenie powiatów ŁOM 
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powiat 
zgierski 

2 100,41 2 176,68 1 905,50 1 507,81 884,35 762,08 809,29 554,46 633,75 476,37 

powiat 
pabianicki 

2 686,53 2 199,52 1 725,08 797,99 1 063,71 539,82 844,94 955,58 296,50 800,51 

powiat łódzki 
wschodni 

2 320,75 2 632,92 1 395,56 778,29 782,53 76,28 614,44 408,22 416,69 504,27 

powiat 
brzeziński 

2 484,47 2 232,14 2 076,86 1 119,31 847,57 97,05 711,70 2 034,81 524,07 388,20 

m. Łódź 2 651,10 2 125,33 1 523,04 1 328,49 1 091,60 1 427,42 1 116,58 379,75 742,71 576,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. 
łódzkiego” 

3.1.2 Typy najczęściej występujących chorób 

W następnej tabeli przedstawiono współczynnik rzeczywisty zgonu. Wskaźnik ten opisuje natężenie 

umieralności w danej populacji w sposób bezpośredni, bez korygowania wpływu, jaki na poziom 

umieralności ma struktura wieku tej populacji, obrazuje jaka jest wielkość problemu w odniesieniu 

do danej przyczyny zgonu, nie informując, czy ta „wielkość problemu” wynika z faktu, że mamy 

do czynienia z populacją o starszej lub młodszej strukturze wieku niż inne populacje czy też z faktu, 

że zagrożenie życia z powodu danej przyczyny (choroby, wypadku) jest w tej populacji większe 

(lub mniejsze) z jakichś innych powodów. 

Tabela 12 Rzeczywisty współczynnik umieralności w 2016 roku na terenie powiatów ŁOM 

 Choroby 
kardiologiczne 

Choroby 
onkologiczne 

Choroby 
neurologiczne 

wieku 
podeszłego 

Choroby aorty  
i naczyń 

obwodowych z 
uwzględnieniem 

nadciśnienia 
tętniczego 

Choroby 
zakaźne 

Choroby układu 
oddechowego 

powiat zgierski 285,2 253,3 125,1 91,8 59 54,6 

powiat pabianicki 277,6 255,9 103,1 139,1 46 46,3 

powiat łódzki 
wschodni 240,2 215 119,6 81 44,8 45,8 

powiat brzeziński 205,9 229,6 132,6 130,4 39,9 37,7 

m. Łódź 319,8 304,6 130,4 99,4 89,9 83,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla woj. 
łódzkiego” 

Przedstawione powyżej wartości zostały wyróżnione kolorami zgodnie z przyczynami zgonów.  

Najwyższe wartości współczynnika umieralności odnotowano w powiecie Miasto Łódź – mieszkańcy 

tego obszaru cierpią najczęściej na choroby kardiologiczne, onkologiczne, choroby zakaźne oraz 
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choroby układu oddechowego. W powiecie pabianickim oraz brzezińskim istotną przyczyną śmierci 

były choroby aorty i naczyń obwodowych.   

Ponadto należy nadmienić, iż w zakresie chorób układu nerwowego (neurologicznych wieku 

podeszłego) województwo łódzkie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby zgonów. 

Województwo cechował również najwyższy w kraju poziom umieralności z powodu grupy przyczyn: 

“Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych 

i niezłośliwych)”. Wysokie na tle kraju było również zagrożenie życia z powodu grupy przyczyn: 

„Choroby wątroby, dróg żółciowych i trzustki (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) 

„ – 2 miejsce w kraju. Wysokie na tle kraju było również zagrożenie życia z powodu grupy przyczyn: 

“Choroby skóry” - drugie miejsce w Polsce oraz “Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego”, także 

drugie miejsce w Polsce.  

Poniżej przedstawiono liczbę leczonych pacjentów w szpitalach na terenie województwa łódzkiego 

w tysiącach. Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największa liczba pacjentów hospitalizowana 

jest na oddziałach chirurgicznych, w drugiej kolejności ginekologiczno-położniczych oraz chorób 

wewnętrznych. 

Tabela 13 Leczeni na oddziałach szpitalnych w województwie łódzkim w 2017 roku   
leczeni w tys. 2017 r. 

ogółem 589,4 

                                                                                                                                          w oddziałach: 

chorób wewnętrznych 73,7 

kardiologicznych  48,6 

chirurgicznych  141,4 

pediatrycznych  23,5 

ginekologiczno-położniczych  77,9 

onkologicznych  19 

intensywnej terapii 7,9 

zakaźnych 9,8 

gruźlicy i chorób płuc  18,1 

dermatologicznych 5,1 

neurologicznych 23,5 

psychiatrycznych 6 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w roczniku statystycznym GUS za rok 2018 

 

3.2 Dostępność podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej 

Do zobrazowania dostępności opieki zdrowotnej posłużono się 4 zmiennymi – liczbą szpitali, liczbą 

przychodni na 1000 mieszkańców, liczbą porad lekarskich na 1000 mieszkańców oraz liczbą lekarzy  

i personelu medycznego. Analizując wskazane dane należy stwierdzić, że zarówno sytuacja w zakresie 

dostępności opieki zdrowotnej województwa, jak i ŁOM jest stosunkowo dobra – województwo łódzkie 
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posiada wysoki wskaźnik łóżek szpitalnych przypadający na 10 tys. mieszkańców oraz wyższą liczbę  

lekarzy pracujących wg podstawowego miejsca pracy na 10 tys. ludności niż średnia ogólnopolska. 

Ogólna liczba łóżek szpitalnych w województwie łódzkim w 2017 roku wyniosła 51,6 na 10 tys. 

mieszkańców (III miejsce na 16 województw – lepszą sytuację zaobserwowano jedynie 

w województwie lubelskim i śląskim).  Następna tabela prezentuje liczbę placówek szpitalnych 

w województwie łódzkim.  

Tabela 14 Liczba placówek szpitalnych w województwie łódzkim w 2017 r. 

 liczba 
placówek 

szpitale ogólne 65 

szpitale psychiatryczne 3 

ośrodki leczenia odwykowego alkoholowego 3 

ośrodki rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 1 

ośrodki MONAR 3 

zakłady opiekuńczo-lecznicze 27 

zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze 8 

hospicja 1 

oddziały opieki paliatywnej 6 

sanatoria 1 

suma 118 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych w roczniku statystycznym GUS za rok 2018 

W zakresie liczby przychodni prowadzonych przez samorząd największą dostępność do podstawowej 

opieki zdrowotnej mają mieszkańcy gminy Ozorków oraz gminy Pabianice. Najniższą dostępność 

odnotowano w gminie Andrespol oraz mieście Głowno. 

Tabela 15 Liczba przychodni prowadzonych przez samorząd w 2017 i 2018 r.  

 2017 2018 
liczba przychodni na 1000 

mieszkańców 2018 
Andrespol 1 1 0,07 

Brójce 1 1 0,15 

Koluszki b.d b.d b.d 

Nowosolna b.d b.d b.d 

Rzgów 1 1 0,10 

Tuszyn 2 2 0,16 

Konstantynów Łódzki 3 3 0,17 

m. Pabianice 14 14 0,21 

Dłutów b.d b.d b.d 

Dobroń 1 1 0,13 

Ksawerów 1 1 0,13 

Lutomiersk b.d b.d b.d 

Pabianice 2 2 0,27 

m. Głowno 1 1 0,07 

m. Ozorków 4 3 0,15 

m. Zgierz 8 7 0,12 

Aleksandrów Łódzki 5 5 0,16 
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 2017 2018 
liczba przychodni na 1000 

mieszkańców 2018 

Głowno b.d b.d b.d 

Ozorków 3 3 0,43 

Parzęczew 1 1 0,20 

Stryków b.d b.d b.d 

Zgierz b.d b.d b.d 

m. Brzeziny b.d b.d b.d 

Brzeziny b.d b.d b.d 

Dmosin b.d b.d b.d 

Rogów b.d b.d b.d 

Jeżów b.d b.d b.d 

m. Łódź 63 60 0,09 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Najwyższej liczby porad lekarskich na 1000 mieszkańców w ramach opieki zdrowotnej udzielono  

w Andrespolu oraz mieście Głowno. Dane te mogą wskazywać na znaczne obciążenie służby zdrowia  

w tych lokalizacjach, ponieważ jednocześnie są to miejsca, w których liczba przychodni jest 

najmniejsza.  

Tabela 16 Liczba porad lekarskich w 2017 i 2018 r. 

 Liczba porad 
2017 

Liczba porad 
2018 

liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców - 2018 

Andrespol 93 772 94 557 6854 

Brójce 14 593 14 861 2270 

Koluszki 116 437 119 417 5047 

Nowosolna b.d b.d  

Rzgów 27 150 27 081 2617 

Tuszyn 74 044 79 628 6427 

Konstantynów Łódzki 109 577 108 030 5970 

m. Pabianice 359 370 359 192 5502 

Dłutów 17 621 17 441 3765 

Dobroń 23 785 24 980 3241 

Ksawerów 30 014 30 273 3935 

Lutomiersk 37 726 38 800 4579 

Pabianice 22 108 22 029 2975 

m. Głowno 94 765 97 057 6791 

m. Ozorków 114 814 117 109 6019 

m. Zgierz 269 055 287 509 5086 

Aleksandrów Łódzki 134 771 133 130 4164 

Głowno 13 580 14 681 3051 

Ozorków 26 260 23 622 3370 

Parzęczew 23 639 20 138 3967 

Stryków 78 128 76 991 6098 

Zgierz 57 404 58 990 4170 

m. Brzeziny 73 516 70 552 5623 

Brzeziny b.d b.d  

Dmosin 22 924 23 394 5222 

Rogów 28 412 28 619 6053 
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 Liczba porad 
2017 

Liczba porad 
2018 

liczba porad lekarskich na 1000 mieszkańców - 2018 

Jeżów 10 879 10 107 2970 

m. Łódź 3 425 165 3 419 745 4990 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

W zakresie liczby lekarzy i personelu medycznego, wskaźnik dla województwa jest wyższy niż 

ogólnopolski. Najwyższe wartości wskaźników zostały odnotowana w powiecie m. Łódź.  

Tabela 17 Liczba lekarzy na 10 000 ludności w 2017 roku 

 lekarze pracujący wg podstawowego 
miejsca pracy na 10 tys. ludności 

lekarze (personel pracujący ogółem) na 10 
tys. ludności 

Polska 23 57 

województwo łódzkie 27 65 

powiat łódzki wschodni 8 29 

powiat pabianicki 19 60 

powiat zgierski 23 50 

powiat brzeziński 16 107 

powiat m. Łódź 56 123 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Zgodnie z danymi GUS ogólna liczba lekarzy w województwie łódzkim spadła (porównując rok 2016  

i 2017). Największe spadki liczby lekarzy dotyczyły takich specjalizacji jak radiodiagnostyka, 

położnictwo i ginekologia, chirurgia.  

Tabela 18 Liczba lekarzy i liczba lekarzy specjalistów w województwie łódzkim 
 2016 2017 

Lekarze ogółem 4511 4306 

w tym specjaliści w zakresie:   

Anestezjologii i intensywnej terapii  282 276 

Chirurgii  598 563 

Chorób płuc 100 103 

Chorób wewnętrznych 536 533 

Dermatologii i wenerologii 73 68 

Kardiologii 215 210 

Medycyny rodzinnej 453 428 

Neurologii  152 136 

Okulistyki 166 144 

Onkologii 33 44 

Otolaryngologii 97 95 

Pediatrii 325 335 

Położnictwa i ginekologii 306 287 

Psychiatrii  181 178 

Radiodiagnostyki 163 136 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznika statystycznego GUS za rok 2018  
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3.3 Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna 

W związku z niekorzystną sytuacją w zakresie zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego samorząd 

województwa w 2018 roku zarezerwował kwotę 634 988,00 zł na realizację 3 programów 

profilaktycznych: 

 Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc 

 Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego 

 Program polityki zdrowotnej dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego 

W latach 2004-2016 z budżetu województwa wydatkowano łącznie 6 265 270,17 zł na realizację 

programów polityki zdrowotnej, dzięki którym przebadano 105 840 osób. 

Aktualne sprawozdanie za rok 2018 Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego 

wskazuje, iż zaplanowane środki finansowe (634 988,00 zł) zostały wykorzystane w 75%. W tabeli 

poniżej wskazano stopień wykorzystania środków w 2018 roku na programy profilaktyczne 

sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. 

Tabela 19 Wykonanie programów zdrowotnych za 2018 r, dla których organizatorem był Urząd Wojewódzki województwa 
łódzkiego 

 
Kwota 

zarezerwowana 
Kwota 

wydatkowana 
Procent 

Liczba 
realizatorów 

Liczba 
uczestników 

Program wczesnego 
wykrywania nowotworów płuc 

200 000,00 zł 186 314,65 zł 93% 5 581 

Program szczepień przeciwko 
grypie sezonowej dla 
pracowników podmiotów 
wykonujących działalność 
leczniczą z terenu 
województwa łódzkiego 

234 988,00 zł 97 340,00 zł 41,4% 10 1512 

Program polityki zdrowotnej 
dofinansowania do leczenia 
niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego 

200 000,00 zł 191 024,00 zł 96% 1 39 

suma 634 988,00 zł 474 678,65 zł 74,8% 16 2 132 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „informacja dla Zarządu województwa łódzkiego na temat realizacji programów 
polityki zdrowotnej finansowanych ze środków samorządu województwa łódzkiego w 2018 roku” 

W 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planował wydatkować kwotę 31 mln 

złotych na profilaktykę zdrowotną z funduszy europejskich. Proponowane programy miały obejmować 

między innymi dowóz pacjentów do specjalistów.  

Na poziomie gminnym także realizowane są programy profilaktyki zdrowotnej. W następnej tabeli 

przedstawiono ich zakres17. 

                                                            
17 Na podstawie danych udostępnionych przez gminy 
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Tabela 20 Inicjatywy z zakresu profilaktyki zdrowia na terenie ŁOM 

l.p Nazwa gminy Nazwa programu i zakres Liczba uczestników 

1 Andrespol 

program profilaktyki chorób odtytoniowych 58 

program profilaktyki gruźlicy 54 

program profilaktyki raka szyjki macicy b.d 

program profilaktyki raka piersi 158 

Centrum Usług Społecznych „Wisienka” – opieka psychologiczna, 
lekarska, dietetyk, masażysta, fizjoterapeuta 

b.d 

2 Brójce Organizacja badań mammograficznych b.d 

3 Brzeziny 
Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym, spotkania grupy wsparcia 
"Barbara" (pomoc psychologiczna) 

95 

4 Dmosin Organizacja badań mammograficznych b.d 

5 Koluszki 

Szkolny Program Profilaktyczny - „Żyjmy zdrowo, bądźmy razem” b.d 

zadania związane z przeciwdziałaniem nadwadze i otyłości; Opieka 
nad uczniami z nadwagą i otyłością. Konsultacje lekarskie – ośrodki 
NZOZ, pomoc psychologiczna – Ośrodek Psychoedukacji i 
Psychoterapii w Koluszkach, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Koluszkach; psychoedukacja dla rodziców 

b.d 

6 
Konstantynów 
Łódzki 

wczesne wykrywanie chorób płuc u osób od 18 roku życia - 
badanie rtg klatki piersiowej 

b.d 

wczesne wykrywanie chorób tarczycy u osób od 18 roku życia - 
badanie poziomu hormonu TSH 

b.d 

wczesne wykrywanie dysplazji stawów biodrowych u dzieci w 
wieku do 6 miesięcy - badanie usg stawów biodrowych 

b.d 

ocena ryzyka chorób serca i naczyń u osób od 18 roku życia - 
badanie stężenia cholesterolu, glukozy we krwi, ciśnienia 
tętniczego, BMI, ankieta, 

b.d 

profilaktyka czynników ryzyka raka szyjki macicy u dziewcząt do 18 
roku życia - szczepienia przeciw HPV 

b.d 

zmniejszenie zagrożenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C – 
badanie przeciwciał anty-HCV 

b.d 

7 Ksawerów 

ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 

szczepienia przeciwko 
grypie: 216 

USG piersi i tarczycy: 
40 

konsultacja 
chirurgiczna i 

dermatologiczna: 24 
konsultacja 

chirurgiczna:15 
konsultacja 

neurologiczna:15 
echo serca:14 

suma: 324 

KOPERTA ŻYCIA DLA SENIORA 
konsultacja 

neurologiczna 
echo serca 

8 Miasto Głowno Spirometria 42 

9 Gmina Ozorków 

Promocję zdrowia przeprowadzono w ramach ŁOW NFZ : 

 choroby układu krążenia, 

 badania cytologiczne, 

 badania profilaktyczne w zakresie stomatologii 
zachowawczej 

b.d 

10 
Gmina 
Pabianice 

bezpłatne szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki 
macicy 

b.d 

11 Parzęczew 

Zorganizowano darmowe badania profilaktyczne 

 Cytologia 

 choroby układu krążenia 

 gruźlica 

 mammografia 

b.d 
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l.p Nazwa gminy Nazwa programu i zakres Liczba uczestników 

12 Stryków 
„Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w 
Gminie Stryków na lata 2016-2018” 

28 osób 

13 Tuszyn 

Program profilaktyki raka piersi (badania mammograficzne) 202 

Program profilaktyki raka szyjki macicy 125 

Program profilaktyki gruźlicy 16 

Program zapobiegania Chorobom Układu Krążenia 65 

Program Rehabilitacji i Układu Ruchu u Bonifratrów 10 

Program Kardiologiczny u Bonifratrów 5 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu 27 

Dni Spirometrii 50 

14 Lutomiersk 

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych 
przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w 
Gminie Lutomiersk na lata 2016-2018 

160 

Badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy, badań słuchu i 
wzroku mieszkańców gminy Lutomiersk pow. 50 roku życia 

60 

„Biała niedziela!” 
przeprowadzono bezpłatne badania w ramach profilaktyki 
kardiologicznej w zakresie: wykonywania badań EKG, obliczania 
wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, oceny ukrwienia kończyn 
dolnych, pomiaru poziomu cholesterolu i glukozy, wskazań 
właściwej diety oraz porad, co zrobić, aby zapobiec nadciśnieniu 
tętniczemu krwi i nadwadze 

100 

Bezpłatne badania mammograficzne b.d 

15 Miasto Brzeziny 
Badanie słuchu b.d 

Badania mammograficzne b.d 

16 
Miasto 
Pabianice 

W 2018 r. z budżetu Miasta zakupiono w Pabianickim Centrum 
Medycznym Sp. z o.o. 156 świadczeń gwarantowanych. 

57 

Współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice 
Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w zakresie 
przeprowadzenia lekcji nt. profilaktyki czerniaka w pabianickich 
szkołach podstawowych 

b.d 

współpraca z firmami zewnętrznymi przy organizacji darmowych 
badań mammograficznych dla mieszkanek Pabianic, 

b.d 

współpraca z Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polski” w Łodzi 
w zakresie promocji projektu „Mammo AI”, 

b.d 

wydawanie „Pabianickiej Koperty Życia” 365 

organizacja otwartych spotkań poświęconych chorobie 
Alzheimera, 

b.d 

17 Miasto Łódź 

Badania dzieci z klas 2 publicznych szkół podstawowych w zakresie 
wad kręgosłupa oraz ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych 
stwierdzonych wad postawy w ramach Programu profilaktyki wad 
postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2018 r. 

1119 

bilans zdrowia kobiety dojrzałej i dojrzałego mężczyzny (realizacja 
w ramach zadania Profilaktyka zdrowia rodziny) – profilaktyczne 
badania obejmujące: badania i ocenę czynników ryzyka chorób 
układu krążenia, rtg klatki piersiowej, u kobiet – konsultacja i 
badanie lekarza ginekologa – endokrynologa, usg piersi, usg 
waginalne, badanie cytologiczne (w ramach NFZ) oraz u mężczyzn - 
konsultacje i badania urologiczne (PSA, badanie per rectum 
gruczołu krokowego, badanie usg jamy brzusznej, w tym gruczołu 
krokowego). Ponadto prowadzono edukację dot. profilaktyki 
chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, ocenę 
czynników ryzyka raka jelita grubego i przekazywano informacje o 
badaniach kolonoskopowych 

931 

Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie – 
szczepienia mieszkańców Łodzi od 65 roku życia i innych grup 
ryzyka 

8191 

Program Profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta 
Łodzi 

1593 
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l.p Nazwa gminy Nazwa programu i zakres Liczba uczestników 

Wsparcie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) w Łodzi w 
zakresie anonimowego poradnictwa i testowania HIV 

104 

Miejski Program In vitro dla Łodzi 2016-2020 204 pary 

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą 
płciową, w tym profilaktyka HIV 

788 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez gminy 

Wskazane inicjatywy miejskie i gminne korespondują ze zdiagnozowanymi problemami zdrowotnymi, 

uzupełniając braki w badaniach diagnostycznych. Najwięcej działań profilaktycznych koncentruje się 

na chorobach nowotworowych (w szczególności profilaktyce raka piersi, szyjki macicy) oraz chorobach 

układu krążenia. 

Tabela 21 Słabe i mocne strony ochrony zdrowia na terenie ŁOM 

+ - 
Podejmowanie wielu inicjatyw profilaktycznych na 
poziomie samorządów uzupełniających działania 

diagnostyczne 

Nierównomierny rozkład terytorialny placówek 
ochrony zdrowia 

Ponadprzeciętna liczba lekarzy pracujących na 
10 000 mieszkańców (średnia dla Polski 23, średnia 

dla województwa łódzkiego 27) 
Zmniejszająca się liczba lekarzy 

 Wysokie miejsce województwa łódzkiego 
w rankingach ogólnopolskich w zakresie 

umieralności – m.in. 1 miejsce pod względem chorób 
neurologicznych, 2 miejsce w kraju pod względem 

chorób wątroby, dróg żółciowych. 
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4. Charakterystyka rynku pracy na terenie ŁOM  

Rynek pracy na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego kształtowany jest głównie pod wpływem 

dużych zakładów przemysłowych (23% zatrudnionych) w tym przetwórstwa przemysłowego (20,5% 

zatrudnionych)18.  Istotną rolę na rynku pracy ŁOM pełnią cudzoziemcy, o czym świadczy ponad 71 

tysięcy zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na terenie miasta Łódź. 

Cudzoziemcy najczęściej byli zatrudniani w przetwórstwie przemysłowym (blisko 39%) oraz w zakresie 

usług administrowania i działalności wspierającej (utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenów 

zieleni) – ponad 26%. 

Liczba osób bezrobotnych, zgodnie z ogólnopolskimi trendami spada nie mniej jednak udział osób 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy  - w szczególności długotrwale bezrobotnych kształtuje się na 

dość wysokim poziomie – 60% ogólnej liczby osób bezrobotnych 

4.1 Struktura zatrudnienia i bezrobocia, w tym długotrwałego 

Podobnie jak w całej Polsce, w 2017 roku na terenie województwa łódzkiego odnotowano wzrost liczby 

osób pracujących o 2,5%.  Wskaźnik zatrudnienia, określający odsetek osób pracujących w ogólnej 

liczbie osób w wieku 15 lat i więcej w 2017 roku wyniósł 54,7% i był o 1% wyższy od tego samego 

wskaźnika w sakli ogólnopolskiej (53,7%). Na następnym wykresie przedstawiono odsetek osób 

zatrudnionych w 2017 w podziale na sekcje PKD19. 

Wykres 3  Struktura zatrudnienia wg sekcji PKD 2007 w 2017 roku w województwie łódzkim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu WUP Rynek pracy w województwie łódzkim w 2018 roku 

                                                            
18 Za: Rynek pracy w województwie łódzkim w 2018 roku, opracowanie WUP, s.7 
19 PKD – Polska Klasyfikacja Działalności – umownie przyjęty podział działalności społeczno-gospodarczej 
realizowanej przez podmioty gospodarcze. Podstawową jednostką podziału jest sekcja, następnie dział, grupa 
i klasa 

23%

17,80%

15,20%

7,20%

5,80%

5,60%

4,50%

4,20%

4,10%

13,00%

przemysł

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo

handel i naprawy

edukacja

transport i gospodarka magazynowa

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

budownictwo

administrowanie i działalność pomocnicza

administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe…

pozostałe
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Zgodnie z ogólnopolskimi trendami liczba osób bezrobotnych kształtuje się na terenie Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego na stosunkowo niskim poziomie.  W grudniu 2018 roku najniższy odsetek 

osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym odnotowano w gminie wiejskiej Zgierz oraz 

Pabianice i wyniósł on 3%. Najwięcej osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku 

produkcyjnym zidentyfikowano na terenie miasta Głowno (6,4%) oraz miasta Ozorków (5,8%). Przy 

czym średnia wartość wskaźnika dla całego ŁOM wynosi 4,2%. 

Grafika 10 Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w grudniu 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy oraz GUS BDL 

 

Odnosząc liczbę osób bezrobotnych do liczby ludności otrzymano potwierdzenie wcześniejszych tez  

– najwyższy udział osób bezrobotnych na 1 000 mieszkańców odnotowano w mieście Ozorków (18,3), 

Lutomiersku (16,8) oraz mieście Głowno (16,0). 
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Grafika 11 Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (2018 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W zakresie struktur bezrobocia i osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy poddano 

analizie 4 czynniki, które różnicują gminy na terenie ŁOM: 

 liczba długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem, 

 liczba bezrobotnych kobiet na 1 000 mieszkańców, 

 liczba bezrobotnych z niepełnosprawnością w liczbie bezrobotnych ogółem, 

 liczba bezrobotnych posiadających, co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia w liczbie 

bezrobotnych ogółem. 

Najwyższy odsetek długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem odnotowano w gminie 

miejsko-wiejskiej Tuszyn – blisko 2/3 osób bezrobotnych to osoby długotrwale bezrobotne (60,39%). 

Kolejno, najwyższy odsetek osób długotrwale bezrobotnych odnotowano w Łodzi (58,29%) oraz gminie 

Parzęczew (57,86%). Najmniejszy udział osób długotrwale bezrobotnych był w gminie Dłutów 

(37,50%), mieście Zgierz (41,37%) oraz Aleksandrowie Łódzkim (41,99%). 

  



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
 51 

Grafika 12 Udział długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem (2018r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy 

Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowano w miastach z terenu ŁOM – w Pabianicach 

(11,24%), Konstantynowie Łódzkim (10,48%) oraz Łodzi (10,26%). Nieco ponad 1% bezrobotnych 

kobiet zlokalizowano w gminie Ozorków (1,26%), Jeżów (1,56%) oraz Głowno (2,75%). 

Grafika 13 Liczba bezrobotnych kobiet na 1000 mieszkańców (2018 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy 
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Udział bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia w liczbie bezrobotnych 

ogółem, może wskazywać na konieczność intensyfikacji działań związanych z opieką przedszkolną  

i żłobkową. Zgodnie ze zgromadzonymi danymi najwyższy odsetek bezrobotnych posiadających 

dziecko do 6 roku życia w 2018 roku odnotowano w gminie wiejskiej Brzeziny (25,62%) oraz Dmosin 

(24,79%). Natomiast najniższą wartość wskaźnika zanotowano w miejscowościach Rzgów (7,94%) 

i Nowosolna (7,69%). 

Grafika 14 Udział bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia w 2018 r. 

 

Źródło: Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy 

Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy wydaje się istotna z punktu widzenia planowania 

wspierania sektora ekonomii społecznej, planowania kwestii transportowych oraz innych elementów 

ułatwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Najwyższy odsetek bezrobotnych osób  

z niepełnosprawnością wśród bezrobotnych ogółem odnotowano w mieście Pabianice (11,24%), 

Konstantynowie Łódzkim (10,48%) i Łodzi (10,26%). Z kolei najniższy udział zanotowano w gminie 

Parzęczew (1,26%), Jeżów (1,56%) oraz Głowno (2,75%). Średnia wartość wskaźnika dla obszaru ŁOM 

wynosi 9,32%. 
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Grafika 15 Udział bezrobotnych z niepełnosprawnością w liczbie bezrobotnych ogółem w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy 

Na poziomie powiatów przenalizowano dwie zmienne – liczbę osób bez kwalifikacji zawodowych 

oraz liczbę osób bez doświadczenia zawodowego. Wydaje się, iż osoby te mogą stanowić zasób 

dla chłonnego rynku pracy, niemniej jednak wymagają dodatkowych nakładów w zakresie kursów 

i szkoleń zawodowych. Osoby bez doświadczenia zawodowego w liczbie bezrobotnych ogółem 

w porównaniu z osobami bez kwalifikacji zawodowych, stanowią stosunkowo niewielki odsetek pośród 

wszystkich osób bezrobotnych. Najwyższy wskaźnik osób bez doświadczenia zawodowego 

odnotowano na terenie powiatu zgierskiego, najniższy natomiast na terenie powiatu łódzkiego 

wschodniego. 
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Grafika 16 Odsetek bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego w liczbie bezrobotnych ogółem w 2018 r.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy 

Zdecydowanie większy odsetek bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią osoby 

bez kwalifikacji zawodowych – blisko co drugi (46,1%) bezrobotny z Łodzi oraz co trzeci (33,6%) 

z powiatu brzezińskiego  nie posiadają kwalifikacji zawodowych.  

Grafika 17 Odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w liczbie bezrobotnych ogółem w 2018 r.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowych Urzędów Pracy 
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W całej Polsce w ostatnich latach widoczna jest poprawa na rynku pracy, co więcej coraz częściej mówi 

się o zmianie na rynku pracy, który staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Sytuacja ta dotyczy 

również województwa łódzkiego. Po kilku latach wzrostu stopy bezrobocia, w 2013 r. osiągnęła ona 

wartość kulminacyjną (14,1%), a następnie systematycznie spadała, aby w 2018 r. osiągnąć wartości 

ponad dwukrotnie niższą tj. 6,1%. W tym samym czasie stopa bezrobocia w Polsce spadła z 13,4% do 

5,8%, a zatem aktualny poziom bezrobocia w województwie nieznacznie różni się od średniej dla kraju.  

Taki sam trend zmian zaobserwować można we wszystkich powiatach ŁOM. Tu również stopa 

bezrobocia była największa w 2013 r., przy czym w mieście Łódź i powiecie łódzkim wschodnim była 

niższa niż średnia dla województwa (kolejno 12,3% i 13%). W pozostałych powiatach ŁOM była wyższa 

niż średnio w województwie. Po spadku bezrobocia w tych powiatach, w 2018 r. osiągnęło ono 

najniższy z odnotowanych w ostatnich latach poziomów. Wśród powiatów ŁOM najniższy z nich 

dotyczył miasta Łódź (5,4%), najwyższy 7% powiatu łódzkiego wschodniego. W tym powiecie 

odnotować można również najniższy spadek bezrobocia w ostatnich latach (o 6 p.p. w stosunku 

do roku 2013). Najwyższy spadek odnotowany został w powiecie zgierskim, gdzie stopa bezrobocia 

rejestrowanego spadła w tym czasie o 11,5 p.p. W 2018 r. tylko w mieście Łódź stopa ta była niższa niż 

średnia w województwie. Pozytywne zmiany zachodzące na rynku pracy powiatów ŁOM 

w najmniejszym stopniu obserwowane są w powiecie łódzkim wschodnim. Szczegółowe dane nt. stopy 

bezrobocia rejestrowanego przedstawia poniższa tabela.    

Tabela 22 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach ŁOM 

 
Stopa bezrobocia rejestrowanego 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 
POLSKA 12,4 12,5 13,4 13,4 11,4 9,7 8,2 6,6 5,8 

ŁÓDZKIE 12,2 12,9 14,0 14,1 11,8 10,3 8,5 6,7 6,1 

Powiat łódzki 
wschodni 

10,6 11,3 12,6 13,0 11,5 10,1 9,2 8,1 7,0 

Powiat pabianicki 14,4 16,5 17,5 16,6 13,7 11,4 9,6 7,8 6,9 

Powiat zgierski 15,8 16,8 18,8 18,4 14,3 12,6 10,2 7,8 6,9 

Powiat brzeziński 14,5 15,3 16,2 15,6 13,1 12,5 10,5 7,6 6,9 

Powiat m.Łódź 10,0 11,0 12,0 12,3 10,7 9,5 7,9 6,3 5,4 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

4.2 Specjalizacja gospodarcza gmin ŁOM  

Analizy specjalizacji gospodarczej ŁOM dokonano przez pryzmat nakładów inwestycyjnych wg sekcji 

PKD oraz liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców także uszeregowanych według PKD.   

W następnej tabeli przedstawiono procentowy udział nakładów inwestycyjnych na środki trwałe 
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według sekcji PKD 200720. Jak wskazują prezentowane dane, najwięcej podmiotów inwestujących 

w przemysł i budownictwo zlokalizowanych jest na terenie powiatu pabianickiego. Liderem w zakresie 

działalności finansowej i ubezpieczeniowej jest powiat łódzki wschodni. Natomiast w zakresie handlu 

najwyższa liczba środków inwestycyjnych była przeznaczana w powiecie brzezińskim. 

Tabela 23 Nakłady inwestycyjne w środki trwałe w % w 2017 r. w powiatach należących do SŁOM 

powiat 

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w 2017 roku [%] 

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo  
i rybactwo 

przemysł  
i budownictwo 

handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport  
i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie  
i gastronomia; informacja  

i komunikacja 

działalność 
finansowa  

i ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku 
nieruchomości 

pozostałe 
usługi 

powiat łódzki 
wschodni 

1,5 44,7 18,1 34,4 1,3 

powiat 
pabianicki 

1,0 77,3 12,5 4,7 4,6 

powiat zgierski 0,1 53,5 41,3 0,2 5,0 

powiat 
brzeziński 

0,0 36,8 52,8 0,7 9,6 

powiat m. Łódź 0,0 50,0 22,6 7,1 20,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Szczegółowe dane przedstawione w następnej tabeli obrazują liczbę podmiotów zaklasyfikowanych do 

poszczególnych sekcji PKD w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Kolorem zielonym oznaczono 

najwyższą wartość wskaźnika pośród wszystkich miejscowości wchodzących w skład ŁOM.  

Zgodnie z przedstawionym zestawieniem (tabela 24) można wyróżnić kilka jednostek terytorialnych, 

w których odsetek funkcjonujących firm danych branż jest wyższy niż w pozostałych. Miejscowość 

Nowosolna wyróżnia się na tle pozostałych miejscowości ŁOM pod względem liczby działalności 

związanej z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. W Rzgowie wyróżniająca sekcja była 

związana z handlem hurtowym i detalicznym i naprawą pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle.  Najwyższy wskaźnik działalności pn. „Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne”, odnotowano w mieście Pabianice. Ksawerów natomiast 

wyróżnia kategoria przetwórstwa przemysłowego. Miasto Łódź najwyższe wskaźniki osiągnęło  

w 3 sekcjach: Informacja i komunikacja, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Edukacja. 

                                                            
20 PKD 2007 – Polska Klasyfikacja Działalności, Główny Urząd Statystyczny agreguje dane dotyczące nakładów 
inwestycyjnych do poziomu powiatu 
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Tabela 24 Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 na 1000 mieszkańców za 2018 r.   

 
Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo 

Górnictwo i 
wydobywanie 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

Dostawa wody; 
gospodarowanie 

ściekami i 
odpadami oraz 

działalność 
związana z 

rekultywacją 

Budownictwo 

Handel hurtowy i 
detaliczny; 
naprawa 
pojazdów 

samochodowych, 
włączając 
motocykle 

Transport i 
gospodarka 

magazynowa 

Działalność 
związana z 

zakwaterowaniem 
i usługami 

gastronomicznymi 

Informacja i 
komunikacja 

Działalność 
finansowa i 

ubezpieczeniowa 

Działalność 
związana z 

obsługą rynku 
nieruchomości 

Działalność 
profesjonalna, 

naukowa i 
techniczna 

Działalność w 
zakresie usług 

administrowania 
i działalność 
wspierająca 

Administracja 
publiczna i 

obrona 
narodowa; 

obowiązkowe 
zabezpieczenia 

społeczne 

Edukacja 

Opieka 
zdrowotna 

i pomoc 
społeczna 

Działalność 
związana z 

kulturą, 
rozrywką i 
rekreacją 

Pozostała 
działalność 
usługowa, 

Andrespol 0,7 0,1 12,8 0,8 14,9 32,0 6,8 3,2 3,8 2,4 1,9 10,8 3,9 0,4 3,8 7,8 1,9 7,2 

Brójce 2,1 0,5 13,0 0,6 12,5 26,0 7,0 2,1 3,5 2,6 0,6 9,2 2,1 2,0 3,7 6,4 1,4 6,3 

Koluszki 1,6 0,2 13,2 0,3 9,7 24,8 6,4 2,2 2,7 2,5 2,6 7,5 2,1 0,5 3,0 5,4 1,6 6,0 

Nowosolna 1,4 0,0 17,5 1,2 18,1 30,8 6,6 2,6 2,4 4,0 2,4 23,0 7,1 0,4 4,4 14,7 1,8 10,9 

Rzgów 4,3 0,4 26,0 0,5 14,2 64,3 8,7 4,9 2,6 3,1 6,1 10,4 6,2 1,3 3,3 9,5 1,7 8,4 

Tuszyn 1,9 1,0 17,8 1,0 12,3 39,7 7,7 4,2 2,2 1,7 4,4 9,9 4,5 1,0 2,8 4,4 2,2 8,1 

Konstantynów Łódzki 2,5 0,2 16,4 0,2 12,1 29,8 5,2 2,9 3,0 3,0 8,8 9,6 3,7 0,4 3,5 7,5 1,3 9,0 

m. Pabianice 0,8 0,0 15,5 0,2 10,4 27,9 6,5 2,7 3,1 3,3 5,0 9,6 2,7 0,2 3,9 6,4 1,5 7,9 

Dłutów 4,7 0,2 20,7 0,2 16,8 22,0 6,5 2,2 1,5 1,5 1,1 6,7 2,2 2,6 1,7 3,9 1,3 6,3 

Dobroń 4,7 0,1 16,0 0,9 15,6 27,6 3,6 2,2 2,3 1,3 1,7 7,9 1,7 1,3 2,3 4,3 1,6 7,4 

Ksawerów 10,1 0,3 27,8 0,3 13,1 40,0 9,5 3,1 3,8 1,7 5,5 8,8 3,0 0,4 4,3 7,5 1,7 8,1 

Lutomiersk 5,3 0,1 14,0 0,4 12,4 24,4 4,6 1,5 1,9 2,8 1,9 7,0 2,1 2,5 2,4 6,1 1,4 6,5 

Pabianice 3,8 0,3 17,8 0,4 18,2 33,6 6,9 2,4 2,4 1,2 1,4 11,1 2,6 1,2 2,7 7,6 1,8 7,4 

m. Głowno 0,5 0,1 17,1 0,3 9,0 26,3 5,5 2,4 1,5 1,3 2,1 6,2 2,0 0,3 4,3 7,0 1,8 8,7 

m. Ozorków 1,1 0,1 7,7 0,1 9,4 21,4 4,9 0,9 1,4 2,6 2,4 5,0 1,6 0,3 2,8 4,7 1,7 5,7 

m. Zgierz 1,1 0,1 12,5 0,5 11,9 26,1 6,8 2,5 2,5 2,8 4,0 9,5 3,5 0,4 3,0 6,5 1,8 7,0 

Aleksandrów Łódzki 1,6 0,2 23,8 0,7 10,8 32,5 5,9 3,4 4,3 3,3 4,5 11,9 3,2 0,4 3,2 8,0 1,8 6,4 

Głowno 2,5 0,0 8,3 0,2 4,8 15,8 5,6 1,2 0,6 0,4 0,6 2,3 1,2 1,5 2,1 0,2 1,7 5,2 

Ozorków 1,7 0,3 6,4 1,1 9,8 20,4 6,0 1,4 2,1 1,4 3,9 6,1 2,9 0,7 1,3 3,9 1,4 4,9 

Parzęczew 2,6 0,2 10,6 0,2 9,5 16,7 4,5 1,4 2,8 1,2 4,1 6,3 1,4 1,4 2,8 5,3 2,2 7,1 

Stryków 1,3 0,1 13,1 0,2 13,0 22,6 8,7 2,6 1,7 2,5 3,6 7,7 2,9 1,0 3,3 4,8 2,8 7,5 

Zgierz 4,1 0,1 12,8 0,4 14,6 26,9 7,8 3,3 3,2 3,4 1,9 12,9 4,2 0,8 3,6 8,1 1,9 7,8 

m. Brzeziny 0,5 0,1 16,7 0,2 9,8 30,5 5,6 1,6 2,5 2,0 5,5 7,6 2,9 1,0 4,1 7,3 1,8 10,2 

Brzeziny 2,8 0,0 14,5 0,7 14,1 24,1 6,8 3,1 2,3 1,6 0,7 3,7 1,7 1,9 2,6 2,8 1,4 5,2 

Dmosin 2,9 0,0 11,2 0,2 10,5 28,3 5,8 1,3 1,3 1,1 0,2 3,3 1,3 2,2 1,1 3,1 0,7 9,4 

Rogów 1,3 0,0 10,4 0,0 10,2 19,2 5,9 2,1 2,1 3,2 1,9 4,4 1,1 1,3 3,4 3,4 1,9 5,9 

Jeżów 1,5 1,2 7,9 0,6 2,9 16,7 2,6 1,2 0,6 0,9 1,2 1,2 0,9 0,9 2,1 0,9 0,9 4,4 

m. Łódź 0,4 0,1 13,6 0,3 10,9 30,9 8,3 3,6 6,0 4,6 8,5 16,5 4,7 0,2 4,8 10,1 2,1 9,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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4.3 Struktura wynagrodzeń – przeciętne wynagrodzenia w zawodach/sektorach 

gospodarki 

Dane dotyczące średnich wynagrodzeń agregowane są przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 

powiatu. W tabeli poniżej przedstawiono dynamikę wartości wynagrodzeń w latach 2009-2018. 

Najniższe średnie wynagrodzenie w 2018 r. otrzymywały osoby pracujące w powiecie brzezińskim 

i było ono niższe o 41,1% od najwyższego wynagrodzenia w porównywanych jednostkach 

terytorialnych (powiecie m. Łódź). 

Tabela 25 Średnie wynagrodzenie brutto w powiatach ŁOM [zł] 

Nazwa 
jednostki 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Powiat łódzki 
wschodni 

2 447,97 2 554,12 2 677,69 2 689,61 2 796,04 2 951,68 3 118,38 3 256,75 3 463,82 3 759,87 

Powiat 
pabianicki 

2 519,87 2 622,52 2 812,11 2 920,50 3 094,69 3 189,30 3 402,55 3 539,63 3 778,57 4 046,87 

Powiat 
zgierski 

2 743,16 2 870,60 3 100,15 3 222,12 3 301,43 3 389,26 3 573,69 3 737,14 4 017,73 4 378,56 

Powiat 
brzeziński 

2 163,93 2 379,47 2 440,72 2 559,61 2 607,32 2 647,73 2 748,42 2 901,50 3 071,31 3 385,89 

Powiat m. 
Łódź 

3 159,24 3 243,15 3 427,06 3 568,84 3 710,91 3 837,47 4 047,78 4 230,12 4 462,50 4 779,47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Wykres 4 Przeciętne wynagrodzenie brutto bez przedsiębiorstw do 9 pracowników [zł] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W skali województwa najlepiej opłacaną branżą była informacja i komunikacja. Wzrost przeciętnego 

wynagrodzenia brutto w tej sekcji PKD w latach 2010-2017 wyniósł 50,5%.  
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Tabela 26 Dynamika przeciętnych wynagrodzeń brutto według sekcji PKD w województwie łódzkim [zł] 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2010 2015 2016 

2017 

ogółem 
 

w tym w 
podmiotach 

o liczbie 
pracujących 

powyżej  
9 osób 

w zł   

O G Ó Ł E M 2877,62 3574,28 3712,34 3925,97 4141,94 

    w tym:           

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3411,53 4438,91 4577,36 4753,03 5025,11 

Przemysł 2949,08 3742,27 3835,23 4101,44 4246,68 

w tym przetwórstwo przemysłowe 2464,77 3161,63 3303,18 3602,43 3718,60 

Budownictwo 2322,96 2790,82 2908,07 3091,29 3494,35 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  2356,01 3055,40 3280,00 3555,46 3975,60 

Transport i gospodarka magazynowa 2294,14 2864,01 2948,20 3194,31 3431,75 

Zakwaterowanie i gastronomia  1897,25 2233,26 2248,85 2477,62 2532,03 

Informacja i komunikacja 4033,12 5797,05 5924,38 6069,53 6572,19 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4185,78 5080,36 5329,46 5569,02 5791,40 

Obsługa rynku nieruchomości  3054,64 3643,94 3821,12 4012,21 4084,60 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2878,85 3714,26 3954,54 4227,05 4730,74 

Administrowanie i działalność wspierająca  1865,56 2510,01 2651,86 2923,58 2922,31 

Administracja publiczna i obrona narodowa  
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

3817,17 4405,92 4663,33 4873,98 4873,98 

Edukacja 3275,55 4047,12 4134,26 4198,67 4213,44 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3270,18 3608,17 3780,18 4055,25 4121,90 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

2764,61 3236,94 3354,26 3546,77 3588,74 

Pozostała działalność usługowa 2084,74 2580,39 2738,45 2794,85 2568,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W ramach analizy przeciętnych wynagrodzeń w poszczególnych zawodach, dostępne dane za 2016 r. 

wskazują, iż najlepiej opłacanym zawodem w województwie łódzkim był specjalista ds. technologii 

komunikacyjno-informacyjnych. Ponadto w zgromadzonych danych dostrzega się znaczne różnice  

w wartości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. W najlepiej opłacanych zawodach różnica ta sięga ponad 

2100 zł (mężczyźni zarabiają 38% więcej niż kobiety), w prostszych pracach różnice w wynagrodzeniu 

nie są tak duże, aczkolwiek zauważalne. Najniższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywały osoby 

wykonujące usługi osobiste – przeciętna pensja w tym zawodzie w 2016 r. wyniosła 2 444,36zł, 

a różnica między pensją kobiet a mężczyzn wyniosła 104,74 zł na korzyść mężczyzn.  
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Tabela 27 Specyfika średniego wynagrodzenia brutto w województwie Łódzkim w 2016 r. 

Grupa zawodowa 
Zatrudnieni  

w odsetkach [%] 
Przeciętne wynagrodzenia brutto w zł 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

 O G Ó Ł E M 100,0 100,0 100,0 3961,33 4225,91 3693,61 

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy 

7,3 7,9 6,7 7602,18 8396,33 6647,66 

Specjaliści 22,2 13,9 30,6 4961,72 5889,49 4538,01 

specjaliści nauk fizycznych, 
matematycznych i technicznych 

 2,4  3,0  1,8  5322,23  5939,45  4311,36 

specjaliści do spraw zdrowia 3,7 1,2 6,2 4780,51 6401,25 4473,85 

specjaliści nauczania  
i wychowania 

7,6 3,3 11,8 4368,53 4630,63 4293,60 

specjaliści do spraw 
ekonomicznych i zarządzania 

 6,4  4,0  8,9  4860,99  5621,94  4512,03 

specjaliści do spraw technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

 0,8  1,5  0,2  7627,85  7905,90  57 17,80 

specjaliści z dziedziny prawa, 
dziedzin społecznych i kultury 

1,3 0,9 1,7  7001,48 7665,50 6656,34 

Technicy i inny średni personel 12,6 10,9 14,4 4130,71 4764,00 3645,48 

średni personel nauk fizycznych, 
chemicznych  i technicznych 

 3,7  5,5  1,8  4743,43  5113,50  3588,40 

średni personel do spraw 
zdrowia 

1,2 0,5 2,0 3041,11 3442,33 2937,96 

średni personel do spraw biznesu  
i administracji 

 6,0  3,8  8,2  4153,56  4710,52  3893,69 

średni personel z dziedziny 
prawa, spraw społecznych, 
kultury i pokrewny 

 1,3  0,4  2,3  3410,10  3451,78  3403,65 

technicy informatycy 0,4 0,7 0,1 3863,87 3834,72 4159,78 

Pracownicy biurowi 9,2 7,9 10,5 3314,47 3380,77 3264,21 

sekretarki, operatorzy urządzeń 
biurowych i pokrewni 

2,9 1,3 4,5 3230,06 3510,40 3147,41 

pracownicy obsługi klienta 0,8 0,3 1,2 2987,46 3594,99 2831,02 

pracownicy do spraw finansowo-
statystycznych i ewidencji 
materiałowej 

4,5 5,8 3,2 3280,90 3281,68 3279,50 

pozostali pracownicy obsługi 
biura 

1,0 0,5 1,6 3945,86 4092,75 3901,56 

Pracownicy usług i sprzedawcy 11,5 6,8 16,3 2714,31 2639,81 2745,70 

pracownicy usług osobistych 2,1 2,2 2,0 2444,36 2493,44 2388,70 

sprzedawcy i pokrewni 7,6 2,1 13,2 2850,31 2951,12 2833,70 

pracownicy opieki osobistej  
    i pokrewni 

0,4 0,1 0,6 2400,12 2509,66 2380,65 

pracownicy usług ochrony 1,4 2,4 0,5 2465,22 2497,87 2310,62 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy 

0,2 0,2 0,1 2542,32 2572,53 2460,86 

Robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy 

14,9 25,1 4,5 3298,21 3412,50 2651,07 

robotnicy budowlani i 
pokrewni (z wyłączeniem 
elektryków) 

2,5 4,8 0,1 3187,99 3202,29 2283,38 
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Grupa zawodowa 
Zatrudnieni  

w odsetkach [%] 
Przeciętne wynagrodzenia brutto w zł 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

 O G Ó Ł E M 100,0 100,0 100,0 3961,33 4225,91 3693,61 

robotnicy obróbki metali, 
mechanicy maszyn i urządzeń i 
pokrewni 

4,9 9,2 0,4 3461,77 3462,06 3454,28 

rzemieślnicy i robotnicy 
poligraficzni 

2,4 4,2 0,7 3569,20 3690,92 2828,43 

elektrycy i elektronicy 1,9 3,4 0,4 3910,76 4035,90 2921,89 

robotnicy w przetwórstwie 
spożywczym, obróbce drewna, 
produkcji wyrobów tekstylnych i 
pokrewni 

3,2 3,5 2,9 2567,30 2637,56 2481,31 

Operatorzy i monterzy maszyn i 
urządzeń 

12,9 19,4 6,3 3358,89 3567,37 2705,72 

operatorzy maszyn i 
urządzeń wydobywczych i 
przetwórczych 

7,1 8,5 5,7 3331,71 3783,86 2646,32 

monterzy 0,8 1,3 0,3 3597,00 3715,03 3120,39 

kierowcy i operatorzy 
pojazdów 

5,0 9,6 0,3 3358,67 3356,00 3455,27 

Pracownicy przy pracach 
prostych 

9,2 7,9 10,6 2561,47 2825,04 2362,92 

w tym:             

robotnicy pomocniczy w 
rolnictwie, leśnictwie i 
rybołówstwie 

0,1 0,1 0,0 2760,31 2835,86 2530,54 

robotnicy pomocniczy w 
górnictwie, przemyśle, 
budownictwie i transporcie 

4,4 5,4 3,5 2792,11 3016,92 2442,95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

 

4.4 Obcokrajowcy na rynku pracy ŁOM 

W powiatowych urzędach pracy rejestrowane są oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania 

pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemcom – obywatelom Armenii, Republiki 

Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Republiki Mołdowy i Republiki Gruzji21.  

Od 01.01.2018 r. zmieniła się znacznie procedura rejestracji tych oświadczeń. Pracodawcy, składając 

oświadczenia do PUP, muszą załączyć wymagane dokumenty (w tym m.in. kserokopię paszportu 

cudzoziemca, dowód wpłaty 30,00 zł). Na pracodawcy spoczywa również obowiązek powiadomienia 

urzędu o fakcie podjęcia bądź niepodjęcia pracy przez cudzoziemca. Należy zauważyć, 

że ta uproszczona forma zatrudnienia cudzoziemców (cudzoziemiec może pracować 180 dni w ciągu 

                                                            
21 Podstawowym aktem prawnym normującym kwestie podejmowania i wykonywania pracy przez 
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, „Ustawa”). Od 1 stycznia 2018 r. weszła  
w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543). 
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kolejnych 12 miesięcy bez zezwolenia na pracę) staje się coraz bardziej popularna. Wg danych ZUS 

rośnie także liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. 

Na wykresie przedstawiono dynamikę wzrostu na terenie województwa łódzkiego. 

Wykres 5Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych na terenie woj. łódzkiego w latach 2015-2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS 
2019, s. 17 

Największą liczbę oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi odnotowano na terenie Łodzi  

– w wartościach bezwzględnych liczba ta wyniosła 71 549, natomiast wartość wskaźnika w przeliczeniu 

na 1 000 osób w wieku produkcyjnym wyniosła 373,21. Najniższy wskaźnik odnotowano na terenie 

powiatu pabianickiego i wyniósł on 62,84, natomiast faktycznie złożono w powiecie pabianickim 1 822 

takie oświadczenia. 
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Grafika 18 Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy 

Polski pracodawca może zatrudniać obcokrajowca na podstawie uzyskanego przez niego pozwolenia 

również na pracę sezonową zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Zezwolenia są wydawane przez powiatowe urzędy pracy. Praca sezonowa to praca 

wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, 

ogrodnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w ramach 

działalności uznanych za sezonowe określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane 

są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. 

W związku z wyróżnieniem poszczególnych branż, co do których stosuje się przepisy związane 

z wydawaniem pozwoleń na pracę sezonową, liczba wydanych pozwoleń mocno różnicuje obszar ŁOM. 

Największa liczbę zezwoleń na prace sezonowe wydano w powiecie o rolniczym charakterze  

– brzezińskim – 32,73 pozwolenia na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (222 pozwolenia). 

Najmniej pozwoleń wydano na terenie powiatu miasto Łódź, a ich liczba wyniosła 65 (0,03 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym).   
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Grafika 19 Liczba pozwoleń na prace sezonowe na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2018 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych powiatowych urzędów pracy 

Statystyczny cudzoziemiec zatrudniony na terenie województwa łódzkiego to przeważnie mężczyzna 

(61,1%) w wieku od 26 do 40 lat. Według danych wojewódzkiego urzędu pracy najwięcej pracowników 

zza granicy zatrudnionych było w następujących sekcjach PKD: 

Wykres 6 Struktura zatrudnienia cudzoziemców wg sekcji PKD w 2018 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  „Rynek pracy w województwie łódzkim w 2018 roku”, WUP, s. 63 

Zgodnie ze zgromadzonymi danymi zdecydowana większość przedsiębiorców zatrudnia cudzoziemców 

na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Najczęstszą formą zatrudnienia w 2018 roku była 
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umowa zlecenia (68%) w drugiej kolejności umowa o pracę, których w 2018 roku zawarto ponad  

41 tysięcy (tj. o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej)22. 

4.5 Liczba i charakterystyka podmiotów gospodarczych, w tym z sektora MŚP 

Na mapie przedstawiono liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie ŁOM 

w odniesieniu do liczby osób w wieku produkcyjnym. Naturalnym wydaje się zagęszczenie największej 

liczby podmiotów w ośrodkach miejskich i miejsko-wiejskich, mniejsze natomiast w gminach wiejskich. 

Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w powiecie miasto Łódź, najniższą natomiast w powiecie 

brzezińskim.  W ramach analizy liczby podmiotów w poszczególnych miejscowościach warto wskazać, 

iż najwyższą liczbę podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na liczbę ludności odnotowano 

w Rzgowie (290,8), Ksawerowie (254,2), Nowosolnej (241,8) oraz Łodzi (236,4). 

Grafika 20 Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru regon na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 
w 2018 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Dynamikę liczby przedsiębiorstw zobrazowano różnicą pomiędzy nowo rejestrowanymi podmiotami 

gospodarczymi a wyrejestrowanymi.  W 2018 r. najwięcej podmiotów wyrejestrowano w Łodzi 

w stosunku do liczby mieszkańców, a ich liczba wyniosła 8 267, najmniej natomiast wyrejestrowano 

w Rogowie i gminie Głowno. Tabela poniżej przedstawia liczbę nowo zarejestrowanych oraz 

wykreślonych podmiotów z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców. 

                                                            
22 Za: Rynek pracy w województwie łódzki w 2018 roku, WUP, s. 63 
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Tabela 28 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów oraz wyrejestrowanych podmiotów na 10 tys. mieszkańców w 2018 
roku 

Nazwa 
jednostki nowo zarejestrowane w 

rejestrze REGON na 10 tys. 
ludności 

jednostki 
wykreślone z 

rejestru REGON na 
10 tys. ludności 

Andrespol 101 76 

Brójce 85 70 

Koluszki 85 63 

Nowosolna 130 67 

Rzgów 163 107 

Tuszyn 100 78 

Konstantynów Łódzki 102 70 

m. Pabianice 93 78 

Dłutów 103 81 

Dobroń 107 68 

Ksawerów 92 109 

Lutomiersk 82 61 

Pabianice 122 77 

m. Głowno 86 75 

m. Ozorków 63 63 

m. Zgierz 85 86 

Aleksandrów Łódzki 113 85 

Głowno 56 35 

Ozorków 55 55 

Parzęczew 48 65 

Stryków 94 71 

Zgierz 109 92 

m. Brzeziny 105 95 

Brzeziny 123 76 

Dmosin 92 40 

Rogów 86 38 

Jeżów 91 50 

m. Łódź 112 120 

 

Ujemne saldo (więcej wyrejestrowanych podmiotów niż nowo zarejestrowanych) odnotowano  

w 4 jednostkach terytorialnych (Łodzi, Parzęczewie, Ksawerowie oraz mieście Zgierz). 
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Grafika 21 Różnica pomiędzy wyrejestrowanymi a nowo zarejestrowanymi podmiotami gospodarczymi w 2018 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Ostatnią analizowaną kategorią jest liczba małych i średnich przedsiębiorstw przypadająca na 1000 

osób w wieku produkcyjnym. Do kategorii MŚP Główny Urząd Statyczny zalicza przedsiębiorstwa 

zatrudniające nie więcej niż 249 osób. W następnej tabeli przedstawiono wartość wskaźnika dla 

poszczególnych jednostek terytorialnych. Kolorem zielonym oznaczono najwyższą wartość wskaźnika. 

Tabela 29 Liczba MŚP na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2018 r. 

nazwa liczba podmiotów MŚP 
wskaźnik na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Andrespol 1 591 193,29 

Brójce 667 163,28 

Koluszki 2 187 154,37 

Nowosolna 746 241,82 

Rzgów 1 821 290,76 

Tuszyn 1 575 206,04 

m. Konstantynów Łódzki 2 161 202,13 

m. Pabianice 7 027 184,24 

Dłutów 473 170,14 

Dobroń 791 166,00 

Ksawerów 1 151 254,20 

Lutomiersk 827 161,15 

Pabianice  909 200,09 

m. Głowno 1 384 165,59 

m. Ozorków 1 438 123,45 

m. Zgierz 5 784 175,97 

Aleksandrów Łódzki 4 028 210,07 
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nazwa liczba podmiotów MŚP 
wskaźnik na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Głowno 263 87,29 

Ozorków 534 126,21 

Parzęczew 408 128,58 

Stryków 1 254 166,29 

Zgierz 1 672 195,69 

m. Brzeziny 1 380 182,93 

Brzeziny 519 148,46 

Dmosin 379 139,34 

Jeżów 268 129,59 

Rogów 368 129,17 

m. Łódź 92 427 236,15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

4.6 Międzygminne przepływy pracownicze 

Analiza pracowniczych przepływów międzygminnych została oparta o raport Głównego Urzędu 

Statystycznego pt.: „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.”. Autorzy raportu 

opracowali macierz dla wszystkich gmin w Polsce, uwzględniając gminy, pomiędzy którymi dojeżdża do 

pracy co najmniej 10 pracowników.  Uzyskane wyniki zostały zwizualizowane na poniższych mapach 

uwzględniając odsetek wszystkich pracowników dojeżdżających do pracy. Gminy uszeregowano 

powiatami rozpoczynając od powiatu m. Łódź. 

4.6.1 Powiat m. Łódź 

W mieście Łódź łączna liczba pracowników wyjeżdżających do pracy poza granice administracyjne 

miasta w 2016 r. wyniosła 15 476 osób, co w stosunku do liczby pracujących oznacza, że zaledwie 6,6% 

osób pracujących wyjeżdżało poza granice Łodzi do pracy. Należy również zaznaczyć, że łączna liczba 

przyjezdnych z obszaru ŁOM do Łodzi w celach zarobkowych wyniosła 22 122 osoby. 

Najczęstszym kierunkiem wyjazdów z Łodzi jest miasto Zgierz – w 2016 dojeżdżało do pracy w Zgierzu 

17% ogółu osób wyjeżdzających z Łodzi. Kolejnymi destynacjami pracowniczymi były Stryków (13%), 

Aleksandrów Łódzki i Rzgów (12%). 
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Grafika 22 Mapa przepływów pracowniczych z Łodzi do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

W tabeli przedstawiono odsetek pracowników dojeżdżających do poszczególnych JST pośród 

wszystkich pracowników dojeżdżających do pracy. 

Tabela 30 Przeciętny udział pracowników dojeżdżających do pracy z powiatu miasto Łódź do wybranych JST 

przeciętny udział pracowników dojeżdżających do danej jednostki terytorialnej 

Andrespol 3% Ksawerów 4% 

Brójce 2% Lutomiersk 1% 

Koluszki 2% Pabianice 1% 

Nowosolna 2% m. Głowno 1% 

Rzgów  12% m. Ozorków 2% 

Tuszyn  2% m. Zgierz 17% 

Konstantynów Łódzki 13% Aleksandrów Łódzki 9% 

m. Pabianice 9% Ozorków 1% 

Dobroń  1% Stryków 13% 

m. Ozorków 2% Zgierz 2% 

m. Brzeziny 2% Brzeziny 1% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.”  

4.6.2 Powiat zgierski 

Kolejne mapy przedstawią kierunki przepływów pracowniczych w powiecie zgierskim. Łączna liczba 

osób dojeżdżających do pracy z powiatu wyniosła 13 647 osób. Najczęściej pracownicy dojeżdżający 

do pracy z terenu powiatu zgierskiego w obrębie tego powiatu dojeżdżali do miasta Zgierz, miasta 

Ozorków oraz gminy Stryków. Spoza powiatu zgierskiego najczęstszym kierunkiem dojazdów 

pracowniczych było miasto Łódź.  
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Z miasta Zgierz najintensywniejszy ruch pracowników w 2016 r. odbywał się w kierunku Łodzi i stanowił 

76,9% wszystkich przepływów pracowniczych. W drugiej kolejności pracownicy ze Zgierza udawali się 

do Strykowa (7,54%) oraz gminy Zgierz (4,63%). 

Grafika 23 Mapa przepływów pracowniczych z miasta Zgierz do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

 

Podobnie jak w przypadku miasta Zgierz, ponad połowa pracowników dojeżdżających z gminy Zgierz 

udawała się do pracy w Łodzi. Kolejno wybieranymi destynacjami było miasto Zgierz (30,09%) oraz 

gmina Stryków (6,05%).  
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Grafika 24 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Zgierz do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

W przypadku Strykowa 2/3 pracowników dojeżdżających do pracy przemieszczało się w kierunku Łodzi. 

Kolejnymi popularnymi kierunkami było miasto Zgierz, gmina Dmosin oraz miasto Głowno. 

Grafika 25 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Stryków do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 
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Z gminy Parzęczew 37,23% pracowników dojeżdżających do pracy dojeżdżało do miasta Ozorków, 

25,18%  do Łodzi, oraz 18,98%  do miasta Zgierz.  

Grafika 26 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Parzęczew do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Najintensywniejszy ruch pracowniczy na terenie miasta Ozorków odbywał się w kierunku Łodzi  

– odsetek pracowników dojeżdżających na tej trasie wynosił 42,99%. Do miasta Zgierz dojeżdżało 

21,55% pracowników, a do gminy Ozorków 13,43%. 

Grafika 27 Mapa przepływów pracowniczych z miasta Ozorków do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 
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Pracownicy dojeżdżający do pracy z gminy Ozorków najczęściej przemieszczali się w kierunku miasta 

Ozorków (47%), Łodzi (25%) oraz miasta Zgierz – 13%. 

Grafika 28 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Ozorków do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Osoby dojeżdżające do pracy, zamieszkujące miasto Głowno, najczęściej udawały się do pracy w Łodzi 

(50%) oraz Strykowie (35%). 

Grafika 29 Mapa przepływów pracowniczych z miasta Głowno do innych jednostek administracyjnych w 2016 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Dojeżdżający pracujący z gminy Głowno najczęściej przemieszczali się w kierunku Strykowa (35%), 

Łodzi (31%) oraz miasta Głowno (25%). 
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Grafika 30 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Głowno do innych jednostek administracyjnych w 2016 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Zdecydowana większość pracowników dojeżdżających do pracy z Aleksandrowa Łódzkiego  jeździła  

do Łodzi (73%). Kolejnymi destynacjami był Konstantynów Łódzki (5%) oraz miasto Zgierz (6%). 

Grafika 31 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Aleksandrów Łódzki do innych jednostek administracyjnych w 2016 
roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

W tabeli przedstawiono przeciętny odsetek pracowników dojeżdżających do danej jednostki 

terytorialnej z terenu powiatu zgierskiego. 
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Tabela 31 Przeciętny udział pracowników dojeżdżających do pracy z powiatu zgierskiego do wybranych JST 

przeciętny udział pracowników dojeżdżających do danej jednostki terytorialnej 

Konstantynów Łódzki 1% Ozorków 3% 

m. Głowno 3% Parzęczew 1% 

m. Ozorków 10% Stryków 15% 

m. Zgierz 12% Zgierz 1% 

Aleksandrów Łódzki 3% Dmosin 1% 

Głowno 1% Łódź 49% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

 

4.6.3 Powiat brzeziński 

Łączna liczba osób dojeżdżających do pracy z powiatu brzezińskiego w 2016 r. wyniosła 3 659 osób, 

co stanowiło 88% wszystkich pracujących (4 16023 osób) w powiecie brzezińskim. Jednostką 

administracyjną, do której najczęściej dojeżdżali pracownicy było miasto Łódź, a odsetek pracowników 

dojeżdżających do Łodzi wahał się w zależności od badanego miasta/gminy od 40% do 57% wszystkich 

dojeżdżających do pracy.  

Najwięcej osób dojeżdżających do pracy z miasta Brzeziny przemieszczało się w kierunku Łodzi 

i stanowiło 57% ogółu osób dojeżdżających do pracy. W drugiej kolejności dojazdy do pracy odbywały 

się do Koluszek (11%) i Brzezin (11%). 

Grafika 32 Mapa przepływów pracowniczych z miasta Brzeziny do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

                                                            
23 Liczba osób pracujących zgodnie z definicją GUS – nie uwzględnia przedsiębiorstw do 9 osób oraz 
zatrudnionych w sektorze publicznym.  
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Z obszaru gminy Brzeziny pracownicy najczęściej podróżowali do pracy do Łodzi (48%) oraz miasta 

Brzeziny (23%). 

Grafika 33 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Brzeziny do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Analiza przepływów pracowniczych z gminy Dmosin wskazuje, iż pracownicy najczęściej dojeżdżali  

do Łodzi (40%), miasta Brzeziny (20%) oraz Strykowa (18%). 

Grafika 34 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Dmosin do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 
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Najliczniejszą grupę spośród wszystkich pracowników dojeżdżających z gminy Jeżów stanowiły osoby 

dojeżdżające do Łodzi (46%), do miasta Brzeziny (21%) oraz gminy Koluszki (17%). 

Grafika 35 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Jeżów do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Z obszaru gminy Rogów pracownicy najczęściej dojeżdżali do Łodzi (50%), miasta Brzeziny (20%) 

oraz gminy Koluszki (12%). 

Grafika 36 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Rogów do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 
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W następnej tabeli przedstawiono zbiorczo, przeciętny udział pracowników dojeżdżających do pracy 

z terenu powiatu brzezińskiego do innych JST ŁOM. 

Tabela 32 Przeciętny udział pracowników dojeżdżających do pracy z powiatu brzezińskiego do wybranych JST 

przeciętny udział pracowników dojeżdżających do danej jednostki terytorialnej 

Andrespol 1% Brzeziny 4% 

Koluszki 10% Dmosin 1% 
Nowosolna 1% Jeżów 2% 
m. Głowno 3% Rogów 4% 
Stryków 7% Łódź 49% 
m. Brzeziny 18%   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

4.6.4 Powiat łódzki wschodni 

Na grafikach poniżej przedstawiono przepływy pracownicze z gmin powiatu łódzkiego wschodniego. 

Łączna liczba osób dojeżdżających do pracy z powiatu w 2016 r. wyniosła 9 708 osób. Szacunkowo 

osoby dojeżdżające do pracy stanowiły około 71% osób pracujących w powiecie łódzkim wschodnim. 

Z terenu gminy Andrespol najwięcej pracowników dojeżdżało do Łodzi (87%) oraz gminy Koluszki (4%) 

i Brójce  (4%). 

Grafika 37 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Andrespol do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

 

Z gminy Brójce zdecydowana większość pracowników dojeżdżających pracowała w Łodzi (82%), gminie 

Andrespol (9%) oraz Rzgowie (4%).  
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Grafika 38 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Brójce do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Dominującym kierunkiem przepływów pracowniczych z gminy Koluszki było miasto Łódź (67%). 

Grafika 39 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Koluszki do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Ponad 92% wszystkich dojeżdżających do pracy z gminy Nowosolna przemieszczało się do Łodzi,  

4% dojeżdżało do Strykowa. 
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Grafika 40 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Nowosolna do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Najczęstszymi kierunkami obieranymi przez pracowników dojeżdżających do pracy z gminy Rzgów była 

Łódź (74%) oraz miasto Pabianice (6%). 

Grafika 41 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Rzgów do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 
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Przepływy pracownicze z gminy Tuszyn odbywały się najczęściej w kierunku Łodzi (59%) i Rzgowa 

(22%). 

Grafika 42 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Tuszyn do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

W następnej tabeli podsumowano przeciętny udział pracowników dojeżdżających z powiatu łódzkiego 

wschodniego do danej jednostki terytorialnej. 

Tabela 33 Przeciętny udział pracowników dojeżdżających do pracy z powiatu łódzkiego wschodniego do wybranych JST 

przeciętny udział pracowników dojeżdżających do pracy z powiatu łódzkiego wschodniego do wybranych JST 

Andrespol 2% m. Pabianice 1% 

Brójce 1% m. Zgierz 1% 
Koluszki 4% Stryków 1% 
Rzgów 8% m. Brzeziny 1% 
Tuszyn 3% Łódź 77% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

 

4.6.5 Powiat pabianicki 

Łączna liczba pracowników dojeżdżających do pracy z powiatu pabianickiego wynosiła 24 899 osób. 

Najczęściej obieranym kierunkiem było miasto Łódź, miasto Pabianice oraz Konstantynów Łódzki.   

Z gminy Dłutów największy odsetek pracowników dojeżdżających do pracy przemieszczał się 

w kierunku miasta Pabianice (52%) oraz Łodzi (29%).   
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Grafika 43 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Dłutów do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

 

Z gminy Dobroń, pracownicy dojeżdżali najczęściej do miasta Pabianice (52%) oraz Łodzi (39%).  

Grafika 44 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Dobroń do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 
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Najwyższy odsetek pracowników dojeżdżających do pracy z gminy Ksawerów wyjeżdżał w kierunku 

Łodzi (57%) oraz miasta Pabianice (36%). 

Grafika 45 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Ksawerów do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Pracownicy dojeżdżający do pracy z gminy Lutomiersk najczęściej udawali się do Łodzi (53%), 

Konstantynowa Łódzkiego (29%) oraz Aleksandrowa Łódzkiego (6%). 

Grafika 46 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Lutomiersk do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 
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Najczęstszym kierunkiem przepływów pracowniczych z miasta Konstantynów Łódzki było miasto Łódź 

(81%), Lutomiersk (6%) oraz Aleksandrów Łódzki (4%). 

Grafika 47 Mapa przepływów pracowniczych z miasta Konst. Łódzki do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

Najwyższy odsetek pracowników dojeżdżających z miasta Pabianice udawała się w kierunku Łodzi 

(61%) i Ksawerowa (13%).  

Grafika 48 Mapa przepływów pracowniczych z miasta Pabianice do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 
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Z terenu gminy Pabianice pracownicy najczęściej dojeżdżali do miasta Pabianice (51%) oraz Łodzi 

(31%). 

Grafika 49 Mapa przepływów pracowniczych z gminy Pabianice do innych jednostek administracyjnych w 2016 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

 

Następna tabela zbiorczo przedstawia przeciętny udział pracowników dojeżdżających  

do poszczególnych JST z terenu powiatu pabianickiego. 

Tabela 34 Przeciętny udział pracowników dojeżdżających do pracy z powiatu pabianickiego do wybranych JST 

przeciętny udział pracowników dojeżdżających do danej jednostki terytorialnej 

Rzgów 2% Ksawerów 5% 

Tuszyn 1% Lutomiersk 1% 
Konstantynów Łódzki 5% Pabianice 3% 
m. Pabianice 29% m. Zgierz 1% 
Dobroń 2% Łódź 50% 
Aleksandrów Łódzki 2%   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.” 

 

  



Diagnoza strategiczna. Charakterystyka rynku pracy na terenie ŁOM 

 
 

 
86 

4.7 Prognoza zapotrzebowania na zawody; wykaz zawodów deficytowych 

Barometr zawodów to ogólnopolskie badanie związane z analizą rynku pracy, stanowiące jakościowe uzupełnienie cyklicznie prowadzonych badań w statystyce 

publicznej. Według autorów badania, na łódzkim rynku pracy systematycznie przybywa ofert pracy, przy czym zapotrzebowanie to często charakteryzowane 

jest przez pryzmat umiejętności a nie zawodu. W rezultacie pracodawcy często oczekują wielozawodowości od przyszłych pracowników, co utrudnia zarówno 

podjęcie pracy przez osoby bezrobotne jak i znalezienie odpowiedniego pracownika. Inną przeszkodą w zatrudnianiu są rosnące oczekiwania pracowników 

w stosunku do wynagrodzenia. Branżami wiodącymi w województwie łódzkim są: 

 nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, 

 zaawansowane materiały budowlane, 

 medycyna, farmacja, kosmetyka, 

 energetyka, 

 innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, 

 informatyka i telekomunikacja. 

Szczegółowe dane dotyczące zapotrzebowania na poszczególne zawody w powiatach należących do ŁOM prezentuje następna tabela. 

Tabela 35 Prognozowane zawody deficytowe w powiatach należących do ŁOM w 2019 roku 
 zgierski brzeziński łódzki wschodni pabianicki miasto Łódź 

1 brukarze kierowcy autobusów 
elektrycy, elektromechanicy i 
elektromonterzy 

cieśle i stolarze budowlani 
analitycy, testerzy i operatorzy 
systemów teleinformatycznych 

2 ceramicy przemysłowi 
kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników 
siodłowych 

kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników 
siodłowych 

dekarze i blacharze budowlani betoniarze i zbrojarze 

3 cieśle i stolarze budowlani 
krawcy i pracownicy produkcji 
odzieży 

krawcy i pracownicy produkcji 
odzieży 

elektrycy, elektromechanicy i 
elektromonterzy 

brukarze 

4 diagności samochodowi magazynierzy kucharze fizjoterapeuci i masażyści cieśle i stolarze budowlani 

5 
elektrycy, elektromechanicy  
i elektromonterzy 

masarze i przetwórcy ryb magazynierzy kelnerzy i barmani 
elektrycy, elektromechanicy  
i elektromonterzy 

6 fizjoterapeuci i masażyści 
operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych 

operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych 

kierowcy autobusów floryści 
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 zgierski brzeziński łódzki wschodni pabianicki miasto Łódź 

7 kierowcy autobusów 
opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 

operatorzy obrabiarek 
skrawających 

kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników 
siodłowych 

fryzjerzy 

8 
kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników 
siodłowych 

pracownicy ds. budownictwa 
drogowego 

opiekunki dziecięce kucharze kierowcy autobusów 

9 magazynierzy 
pracownicy ds. rachunkowości  
i księgowości 

pomoce kuchenne lakiernicy kierownicy ds. logistyki 

10 monterzy elektronicy  pracownicy służb mundurowych magazynierzy kosmetyczki 

11 monterzy instalacji budowlanych  spawacze monterzy instalacji budowlanych 
krawcy i pracownicy produkcji 
odzieży 

12 monterzy maszyn i urządzeń  ślusarze 
monterzy konstrukcji 
metalowych 

kucharze 

13 
operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych 

  nauczyciele nauczania 
początkowego 

lakiernicy 

14 
operatorzy maszyn do produkcji 
i przetwórstwa papieru 

  nauczyciele przedszkoli listonosze i kurierzy 

15 
operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

  obuwnicy magazynierzy 

16 
operatorzy obrabiarek 
skrawających 

  operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych 

masarze i przetwórcy ryb 

17 
operatorzy urządzeń dźwigowo-
transportowych 

  operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów chemicznych 

monterzy elektronicy 

18 
opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 

  operatorzy maszyn rolniczych i 
ogrodniczych 

monterzy instalacji budowlanych 

19 pielęgniarki i położne   operatorzy obrabiarek 
skrawających 

monterzy konstrukcji 
metalowych 

20 
pracownicy ds. rachunkowości  
i księgowości 

  opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 

monterzy maszyn i urządzeń 

21 pracownicy poligraficzni   pielęgniarki i położne murarze i tynkarze 

22 
pracownicy przetwórstwa 
spożywczego 

  pracownicy ds. rachunkowości i 
księgowości 

operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych 

23 
projektanci i administratorzy baz 
danych, programiści 

  pracownicy fizyczni w produkcji i 
pracach prostych 

operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów chemicznych 

24 samodzielni księgowi   pracownicy przetwórstwa metali 
operatorzy maszyn do produkcji 
wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 
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 zgierski brzeziński łódzki wschodni pabianicki miasto Łódź 

25 spawacze   pracownicy przetwórstwa 
spożywczego 

operatorzy maszyn 
włókienniczych 

26 
specjaliści elektroniki, 
automatyki i robotyki 

  
pracownicy robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

operatorzy obrabiarek 
skrawających 

27 spedytorzy i logistycy   ratownicy medyczni 
opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 

28 ślusarze   spawacze pielęgniarki i ołożne 

29    specjaliści ds. organizacji 
produkcji 

pracownicy ds. finansowo-
księgowych ze znajomością 
języków obcych 

30    sprzedawcy i kasjerzy pracownicy ds. jakości 

31    szefowie kuchni 
pracownicy ds. rachunkowości  
i księgowości 

32    ślusarze 
pracownicy fizyczni w produkcji  
i pracach prostych 

33    tapicerzy pracownicy ochrony fizycznej 

34     pracownicy przetwórstwa metali 

35     pracownicy przetwórstwa 
spożywczego 

36     
pracownicy robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prognozy zawodów deficytowych na 2019 rok – www.barometrzawodow.pl 
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Poniżej zestawiono profesje najczęściej występujące jako zawody deficytowe (wyróżniono profesje, 

które pojawiają się w co najmniej dwóch analizowanych powiatach). 

Tabela 36 Liczba powiatów, w których występuje deficyt zawodów – prognoza na 2019 rok 

Zawód 
Liczba powiatów, w których występuje 

deficyty 

brukarze 2 

cieśle i stolarze budowlani 3 

elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy 4 

krawcy i pracownicy produkcji odzieży 3 

kucharze 3 

lakiernicy 2 

masarze i przetwórcy ryb 2 

monterzy elektronicy 2 

monterzy instalacji budowlanych 3 

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 5 

operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych 2 

operatorzy obrabiarek skrawających 4 

pielęgniarki i położne 3 

pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 4 

pracownicy przetwórstwa metali 2 

pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie 2 

projektanci i administratorzy baz danych, programiści 2 

spawacze 4 

spedytorzy i logistycy 2 

sprzedawcy i kasjerzy 2 

szefowie kuchni 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prognozy zawodów deficytowych na 2019 rok – www.barometrzawodow.pl 

Najbardziej pożądane profesje na obszarze ŁOM to: 

 elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, 

 operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 

 operatorzy obrabiarek skrawających, 

 pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, 

 spawacze. 

Mimo, iż badanie Barometr zawodów wskazuje na znaczne zapotrzebowanie na pracowników, 

jego autorzy podkreślają, że slogan: „rynek pracownika” nie jest  do końca prawdziwy, a tyczy się 

jedynie wybranych branż – w szczególności produkcji i branży budowlanej. Poza tymi wyjątkami nadal 

mówimy o rynku pracodawcy ponieważ przedsiębiorcy wciąż potrafią znaleźć osoby na poszczególne 

stanowiska pracy.  
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4.8 Dostępność szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

w szczególności w obszarze nowych technologii 

Przesłane dane przez Powiatowe Urzędy Pracy funkcjonujące na terenie ŁOM wskazują, iż tematyka 

proponowanych szkoleń związana jest przede wszystkim z transportem oraz kosmetyką. Niewielki 

odsetek proponowanych szkoleń dotyczy nowych technologii. Należy jednak podkreślić, że badane 

urzędy pracy dają możliwość skierowania osoby bezrobotnej na dowolne szkolenie, o ile osoba 

zgłaszająca zapotrzebowanie dostarczy odpowiednie gwarancje pracodawcy, że po zakończeniu 

szkolenia uzyska zatrudnienie. W tabeli przedstawiono wykaz przeprowadzających szkoleń na terenie 

ŁOM. 
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Tabela 37 Kursy proponowane przez Powiatowe Urzędu Pracy w 2018 roku 

lp powiat zgierski powiat pabianicki powiat łódzki wschodni 
powiat 

brzeziński 
powiat miasto Łódź 

1.  
Kwalifikacja wstępna przyspieszona blok 
programowy D,D+E,D1,D1+E 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona 
blok programowy C,C+E,C1,C1+E 

Prawo jazdy kat. C+E  głównie kursy z branży 
transportowej i kosmetycznej 

2.  Prawo jazdy kategorii D 
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 
blok programowy D,D+E,D1,D1+E 

Spawanie w metodach MAG, 
TIG 

 
kursy informatyczne: programista 
Java, programista front-end, 
grafika komputerowa 

3.  
Prawo jazdy kategorii D + Kwalifikacja wstępna 
przyspieszona blok programowy D,D+E,D1,D1+E 

Szkolenie z zakresu obsługi wózków 
jezdniowych podnośnikowych z 
wyłączeniem specjalizowanych wraz z 
przygotowaniem do wymiany butli z 
gazem - II WJO 

Operator koparko-ładowarki, 
ładowarki, koparki 
jednonaczyniowej kl. III 

  

4.  Prawo jazdy kategorii C Operator koparko-ładowarki 
Operator walca drogowego 
kl. II 

  

5.  
Prawo jazdy kategorii C i Kwalifikacja wstępna 
przyspieszona blok programowy C,C1,C+E,C1+ E 

 

Kierowca wózków 
jezdniowych z napędem 
silnikowym wraz z 
uprawnieniami do wymiany 
butli gazowych 

  

6.  
Kwalifikacja wstępna przyspieszona blok 
programowy C,C+E,C1,C1+E 

 
Kwalifikacja wstępna 
przyśpieszona w zakresie 
przewozu rzeczy 

  

7.  Szkolenie okresowe  
Obrót gotówkowy w firmie – 
dokumentacja i ewidencja 
księgowa 

  

8.  Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I  Instalator systemów 
fotowoltaicznych 

  

9.  
Szkolenie z zakresu obsługi żurawi samojezdnych kat. 
II Ż 

 Zawodowy kurs stylizacji 
paznokci 

  

10.  Prawo jazdy kategorii C i C+E  Kwalifikowany pracownik 
ochrony fizycznej 

  

11.  
Spawanie metodą TIG(141)-FM1, TIG(141)-FM5, 
TIG(141)-22 

 
Szkolenia dla kandydatów na 
maszynistów ubiegających się 
o licencję maszynisty 

  

12.  
Szkolenie przygotowujące do uzyskania świadectwa 
kwalifikacyjnego w zakresie gr 1 wraz z zajęciami 
praktycznymi (E1,D1) 

    

13.  Kurs groomingu I stopnia     
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lp powiat zgierski powiat pabianicki powiat łódzki wschodni 
powiat 

brzeziński 
powiat miasto Łódź 

14.  Specjalista ds. kadr i płac     

15.  
Wózki jezdniowe podnośnikowe w tym 
specjalizowane (I WJO) 

    

16.  Operator koparko-ładowarki  kl. III     

17.  
Szkolenie przygotowujące do uzyskania świadectwa 
kwalifikacyjnego w zakresie gr. 1 (E1) oraz lutowanie 
lutem twardym 

    

18.  Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT     

19.  
Szkolenie Manager Gastronomii oraz szkolenie 
barmańskie I stopnia 

    

20.  Makijaż permanentny Level 1 (brwi)     

21.  
Kurs wizażu stylizacji i makijażu oraz Zawodowy kurs 
stylizacji paznokci 

    

22.  ABC opiekunki przedszkolnej     

23.  Kurs stylizacji rzęs, laminacja, lifting i botox rzęs     

24.  
Techniczne szkolenie z manicure oraz podstawowe 
szkolenie techniczne z metody żelowej 

    

25.  Operator koparko-ładowarki kl. III     

26.  Szkolenie IRATA L2     

liczba osób, które 
wzięły udział w 

szkoleniach i kursach 
125 b.d 19 38 b.d 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP 
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W ramach programu „Młodzi w Łodzi” Miasto Łódź w latach 2018-2019 oferowało 58 szkoleń dla 904 

osób. Zdecydowana większość dotyczyła kompetencji miękkich takich jak asertywność, mediacje, 

wystąpienia publiczne, autoprezentacja lub coaching. W ramach szkoleń zawodowych proponowano 

szkolenia z zakresu programowania JAVA, modelowania brył budynku w programie ArCADia czy 

wymiarowanie konstrukcji prętowych. 

Inną instytucją oferującą szkolenia zawodowe jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Nowoczesnych Technologii, która jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego. 

W ramach kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych świadectwem kwalifikacji – dyplom technika) 

oferuje szkolenia w formie stacjonarnej i zaocznej w następujących branżach: 

 Administracja i usługi 

 Budowlana 

 Górniczo-hutnicza 

 Mechaniczna 

 Turystyczno-gastronomiczna 

 Elektryczno-elektroniczna 

Główna siedziba Zespołu zlokalizowana jest w Łodzi, filie natomiast w Piotrkowie Trybunalskim, 

Radomsku oraz Kutnie. 

Ponadto w Łodzi funkcjonuje Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

którego celem jest podnoszenie kompetencji oraz wzbogacenie warsztatu pracy kadry pedagogicznej 

wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, a także organizacja kształcenia praktycznego uczniów 

i dorosłych w różnych obszarach zawodowych. Według informacji na stronie internetowej z usług 

Łódzkiego Centrum korzysta 100 000 osób rocznie. 

Inną instytucją oferującą branżowe szkolenia jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. 

Centrum oferuje przede wszystkim szkolenia dla pracowników socjalnych, członków zespołów 

interdysplinarnych i grup roboczych oraz nauczycieli.  

Poza Łodzią na terenie ŁOM funkcjonują Wojewódzki Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu oraz 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Jednostki 

w głównej mierze koncertują się nad podnoszeniem kompetencji nauczycieli, oferując szkolenia kadry 

kierowniczej oraz uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji np. w zakresie pedagogiki specjalnej, 

zarządzania oświatą. 
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4.9 Inkubatory przedsiębiorczości i start-upy 

Na terenie ŁOM zidentyfikowano następujące inkubatory przedsiębiorczości: 

 Bionanopark, 

 Art. Inkubator, 

 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 

 Centrum innowacji – akcelerator technologii, 

 Centrum Innowacji i Transferu Technologii UMed, 

 Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o, 

 Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, 

 Akademicki Inkubator Technologii i Przedsięwzięć Innowacyjnych, 

 Park Naukowo-Technologiczno Brukowa Business Center, 

 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 

 Business Link Łódź, 

 Inkubator. Fundacja, 

 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Inkubatory przedsiębiorczości to podmioty, których celem głównym jest wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości. Często posiadają zróżnicowaną formę prawną – spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub fundacji.  

W następnej tabeli przedstawiono krótką charakterystykę zidentyfikowanych podmiotów. 

Tabela 38 Wykaz zidentyfikowanych inkubatorów przedsiębiorczości 

Nazwa oferta 

Bionanopark, ul. Dubois 114/116, 
93-465 Łódź 

Aby dołączyć do grona najemców, wystarczy spełnić dwa warunki: firma 
funkcjonuje na rynku krócej, niż 3 lata (limit czasowy nie dotyczy przedsiębiorców 
o dużym potencjale rozwojowym, którzy planują wdrożyć nowe rozwiązania). 
Działalność ma charakter innowacyjny.  
Inkubator posiada: 

 nowoczesne powierzchnie biurowe,  

 biurowo – laboratoryjne,  

 meeting roomy,  

 sale konferencyjne wraz z całą infrastrukturą techniczną na dogodnych 
warunkach (preferencyjne ceny w postaci pomocy publicznej na 
zasadach pomocy de minimis),  

 szkolenia, 

 doradztwo, 

 wspólne wydarzenia, 

 networking. 

Art. Inkubator, Tymienieckiego 3, 
90-365 Łódź 

Inkubator posiada:  
przestrzenie biurowe, wsparcie w prowadzeniu działalności dla firm, które nie 
działają dłużej niż rok. 

Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości, AIP przy: 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości umożliwiają przetestowanie pomysłów 
na rynku na preferencyjnych warunkach i bez konieczności rejestracji działalności 
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Nazwa oferta 

Wyższej Szkole Informatyki i 
Umiejętności - ul. Rzgowska 17A 
bud. A,  
Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i 
Informatyki Stosowanej - ul. 
Pomorska 149/153 i ul. Matejki 
34a, pok. 25,  
Społeczna Akademia Nauk - ul. 
Sienkiewicza 9 (pokój 3)   

gospodarczej lub spółki. Umożliwiają uzyskanie finansowania na rozwój w 
najprostszym modelu inwestycji - 100/15 czyli 100 000 zł za 15% udziałów w start-
upie. 

Centrum innowacji – akcelerator 
technologii, ul. Lindleya 5a, 90-131 
Łódź 

Dotacje - "Bon na innowacje", Pomoc w zorganizowaniu współpracy z uczelnią / 
instytutem, pomoc z uzyskaniu finansowania dla takiej współpracy - z dotacji i 
grantów - z programów regionalnych, ogólnopolskich (np. NCBiR, PARP) i 
międzynarodowych (UE, inne), pomoc w zarządzaniu projektem badawczym, 
doradztwo w przeprowadzeniu transferu innowacji z uczelni do biznesu lub do 
firmy start-up 
lub w założeniu spółki spin-off wykorzystującej w biznesie know-how lub 
innowacje powstałe na uczelni (wynalazki - sprzedaż, udzielenie licencji przez 
uczelnię itp.) 

Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii UMed 
ul. Muszyńskiego 2, pok. 2.03 
90-151 Łódź 

Oferta inkubatora: 

 Transfer technologii 

 Stymulacja innowacyjności 

 Wspieranie przedsiębiorczości 

 Integracja nauki z biznesem 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego dysponuje 
bardzo dobrze wyposażonym laboratorium i wysoce wyspecjalizowaną kadrą. Do 
infrastruktury inkubatory należą między innymi 3 szpitale kliniczne. 
 

Centrum Transferu Technologii 
Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. 
al. Politechniki 3B pokój 11 
(dom studencki nr 1) 
93-590 Łódź 

Celem inkubatora jest komercjalizacja rozwiązań innowacyjnych opracowanych na 
Politechnice Łódzkiej oraz inicjowanie współpracy nauki i biznesu. 
Specjalizacją Centrum jest transfer technologii oraz udzielanie licencji na 
wynalazki. 

Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 
ul. Kopcińskiego 16/18 
X piętro, pok. 1003 i 1004 
90-232 Łódź 

Wspieranie, opartej na wiedzy działalności gospodarczej i komercjalizacja wyników 
badań naukowych.  Transfer nauki, technologii oraz innowacyjnych przedsięwzięć 
poprzez Akademicki Inkubator Technologii. Ocena wartości ekonomiczne 
technologii oraz usługi szacowania potencjału rynkowego dla wyników badań. 
 

Inkubator Uniwersytetu Łódzkiego 
ul. Kopcińskiego 16/18 
90-232 Łódź 

Oferta: 
Doradztwo biznesowe, technologiczne oraz organizacyjne 
Pomoc w pozyskiwaniu środków 
Wprowadzanie przedsięwzięć na rynek 

Park Naukowo-Technologiczny 
Brukowa Business Center 
ul. Brukowa 12 
91-341 Łódź 

Innowacyjna przestrzeń pracy, spotkań i wymiany idei: 

 inkubacja i akceleracja przedsiębiorstw 

 doradztwo strategiczne 

 organizacja konferencji, seminariów 

 uczestnictwo w projektach realizowanych przez rezydentów 

 organizacja wyjazdów na targi i konferencje zagraniczne 

 usługi IT 
Data Center 

 obsługa urządzeń serwerowych 

 kolokacja 

 serwery dedykowane 

 obsługa sieci komputerowej 

 backup danych 
 
Szkolenie i doradztwo 

 obsługa podwykonawcza projektów szkoleniowych i doradczych 

 realizacja szkoleń i doradztwa pod kątem potrzeb klienta 

 szkolenie i doradztwo z zakresu zarządzani projektami 

 szkolenie w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego 
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Nazwa oferta 

 szkolenia z zakresu systemu prawno-podatkowego 

 szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków publicznych 

Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna 
ul. Ks. Biskupa Wincentego 
Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź 

Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem działalności w ŁSSE mogą skorzystać z 
pomocy publicznej sięgającej nawet 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub 
dwuletnich kosztów pracy. 
Oferta: 

 pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów, 

 wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w Strefie, 

 przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej, 

 doradztwo inwestycyjne, 

 prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty i nieruchomości objęte 
statusem Strefy, 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi 
świadczącymi usługi dla inwestorów (Program Partner), 

 bieżąca kontrola działalności inwestorów, 

 promocja Strefy. 

Łódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., Business Link 
Łódź, Prez. Gabriela Narutowicz 
34, 90-001 Łódź 

Oferta obejmuje: 

 przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o fundusze na rozwój 
działalności przedsiębiorstw,  

 preinkubacja,  

 inkubacja,  

 przestrzeń biurowa,  

 akceleracja 
opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu 
terytorialnego, 
wsparcie w zakresie eksportu/ importu,  

 organizacja misji gospodarczych, 
fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Inkubator. Fundacja, ks. bp. 
Wincentego Tymienieckiego 22, 
90-349 Łódź 

Oferta inkubatora obejmuje: 

 działania informacyjne, 

 wsparcie finansowe – udzielanie pożyczek, 

 działania szkoleniowe, 

 działania doradcze o charakterze ogólnym. 

Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Piotrkowska 
86, 90-103 Łódź 

Inkubator oferuje: 

 szkolenia,  

 doradztwo,  

 informacje. 

Źródło: opracowanie własne 

W województwie łódzkim w ostatnich latach powstało wiele inicjatyw wspierających startupy, czyli 

„młode” przedsiębiorstwa lub organizacje poszukujące modelu biznesowego. Jedną z nich jest 

powstanie Startup Spark w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Model wsparcia 

nowopowstających innowacyjnych przedsięwzięć ma na celu wspieranie startupów w dążeniu do 

komercjalizacji. Przewiduje on tworzenie dedykowanych zespołów projektowych złożonych 

ze specjalistów z doświadczeniem w akceleracji, przedstawicieli dużych firm oraz zespołów 

produkcyjnych z doświadczeniem we wdrażaniu produktów. Zespół projektowy nie świadczy jedynie 

doradztwa, tylko pracuje bezpośrednio w startupie24. 

                                                            
24 Raport z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego LORIS 2030, s. 19 
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Miasto Łódź oferuje także program „Młodzi w Łodzi”, który skierowany jest do młodych osób, 

najczęściej studentów, których zachęca się do wiązania swojej przyszłości z miastem. Inicjatywa 

obejmuje program stypendialny, wsparcie kariery zawodowej studentów, a przedsiębiorcom 

i potencjalnym inwestorom zapewnia wysoko wykwalifikowane kadry. W ramach tego programu 

miasto jest od kilkunastu lat realizatorem ogólnopolskiego konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł 

na Startup", którego celem jest wsparcie osób z innowacyjnymi projektami zarówno naukowymi, 

technologicznymi, jak i kreatywnymi/artystycznymi w początkowej fazie rozwoju. Uczestnicy projektu 

przez okres 6 miesięcy mają zapewniony dostęp do szkoleń, doradztwa, networkingu, opieki 

mentorskiej ze strony doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów oraz  przedstawicieli funduszy 

VC. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne/ zespoły projektowe oraz przedsiębiorcy działający 

na rynku  nie dłużej niż 36 miesięcy. 

Kolejnym działaniem Miasta Łódź jest powołanie Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości, którego 

zadaniem jest redukcja barier rozwojowych firm poprzez merytoryczne wsparcie przy prowadzeniu 

oraz rozpoczynaniu działalności gospodarczej.  

Inną inicjatywą wspierającą startupy jest organizacja wydarzenia „Lodzkie Innovation Days”, podczas 

którego promuje się ofertę technologiczną MŚP i jednostek naukowo-badawczych przed uczestnikami 

z całego świata. W 2017 roku (30.05-1.06) odbyło się 10 wydarzeń poświęconych następującym 

obszarom: startupy, innowacje, wirtualna rzeczywistość, podstawy programowania dla dzieci, druk 3D, 

design thinking, tworzenie modeli biznesowych. 

Kolejnym działaniem była realizacja projektu „Lodzkie4business” (2017-2019), który obejmował 

stworzenie Hubu Startupowego, wspierającego przedsiębiorstwa z sektora MŚP. 

Samorząd województwa łódzkiego zrealizował projekt „Łódzkie Promuje Startupy”. „Głównymi 

elementami projektu była budowa i wspieranie rozwoju ekosystemu startupowego w regionie, 

integracja środowiska startupowego, wspieranie odbywających się w województwie łódzkim różnego 

rodzaju spotkań skierowanych do gimnazjalistów, licealistów, studentów i absolwentów oraz obecnych 

i przyszłych przedsiębiorców zainteresowanych przedsiębiorczością”25. Dodatkowo Departament 

ds. Przedsiębiorczości prowadził fanpage na Facebook’u pn. Łódzkie Promuje Startupy, który został 

zamknięty w 2018 roku i niejako przekształcony w SkyHub – bezpłatną przestrzeń coworkingową  

i platformę wymiany doświadczeń (powstałą w wyniku projektu Startup Spark).  

Działalność startupów często skoncentrowana jest wokół działalności innowacyjnej, związanej 

z sektorem IT i nowych technologii. Upraszając można powiedzieć, że jest to jedna z form 

                                                            
25 J.w 
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rozpoczynania działalności gospodarczej. W raporcie LORIS 2030 wskazuje się, iż branże kreatywne są 

naturalnie zakorzenione w regionie i stale się rozwijają. Przeglądając zakres branż wspieranych przez 

inkubatory oraz zakres branż sektora kreatywnego można dostrzec korelacje, w szczególności, jeśli 

chodzi o gry komputerowe i wideo oraz oprogramowanie. Nie znaczy to, że każdy startup zalicza się do 

sektora kreatywnego, nie mniej jednak część z tych branż jest przedmiotem pracy inkubatorów 

i akceleratorów.  

Na mapie poniżej zobrazowano odsetek nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego 

(podmioty prowadzące działalność innowacyjną na styku kultury, technologii, działalności artystycznej) 

w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw.  

Grafika 50 Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów 
ogółem, rok 2018 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Tabela 39 Mocne i słabe strony rynku pracy na terenie ŁOM 

+ – 
Wzrost liczby osób pracujących na terenie 

województwa łódzkiego 
Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie 

bezrobotnych ogółem 

Wyższy wskaźnik zatrudnienia w województwie 
łódzkim w porównaniu ze wskaźnikiem ogólnopolskim 

Wysokie różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn  
(w niektórych profesjach mężczyźni zarabiają o 38% 

więcej niż kobiety na tym samym stanowisku) 

Zwiększająca się liczba obcokrajowców na rynku pracy 
Niska liczba szkoleń z zakresu nowych technologii 
organizowanych przez powiatowe urzędy pracy 

Wysoka liczba inkubatorów przedsiębiorczości 
Koncentracja terytorialna inkubatorów 

przedsiębiorczości i start-upów (na terenie miasta Łódź  

Spadająca stopa bezrobocia rejestrowanego  
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5. Edukacja 

Większość typologii czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego nawiązuje do dorobku ekonomii 

klasycznej, która grupuje je w trzy podstawowe kategorie, tj.: ziemię, kapitał i pracę. Czynniki 

te stanowią jednocześnie główne kategorie zasobów ekonomicznych, tj.: ziemia – zasoby naturalne, 

praca – zasoby ludzkie, kapitał – zasoby kapitałowe. Współcześnie przyjmuje się, że to nie praca, 

surowce czy kapitał są podstawowym zasobem, lecz wiedza, która pozwala na osiągnięcie 

konkurencyjności i  wysokiego poziomu rozwoju. Nośnikiem tej wiedzy jest wysokiej jakości kapitał 

ludzki (Bartnik 2016)26, który zdaniem G. S. Beckera (autora koncepcji inwestowania w kapitał ludzki) 

można osiągnąć poprzez wspieranie edukacji, zdobywanie doświadczenia w pracy, szkolenia, opiekę 

medyczną, a  także zdobywanie informacji na temat funkcjonowania gospodarki (Kozuń-Cieślak 

2013)27. Szczególnie podkreśla się tu rolę edukacji wskazując, że proces kształcenia w różnego typu 

szkołach sprzyja nabywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności i kompetencji oraz systemu wartości 

i postaw niezbędnych w życiu zawodowym i  relacjach społecznych młodego człowieka (Tracz 2013)28. 

Zawarta w tej części opracowania charakterystyka systemu edukacji na terenie Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego przeprowadzona została z uwzględnieniem trzech podstawowych poziomów 

kształcenia, tj. podstawowego, średniego oraz zawodowego. 

5.1 Szkoły podstawowe 

W 2018 r. na terenie ŁOM funkcjonowało łącznie 271 szkół podstawowych (w tym 37 specjalnych  

i 4 dla dorosłych), co stanowiło ok. 1/3 tego typu jednostek zlokalizowanych w województwie łódzkim. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba tych placówek powiększyła się o 28 sztuk, z czego 18 utworzono 

w 2017 r. i 10 w 2018 r. W głównej mierze było to spowodowane reformą systemu oświaty z 2017 r., 

która polegała m.in. na wydłużeniu nauki w szkole podstawowej (z 6 do 8 lat) i likwidacji gimnazjów29.  

Większość szkół podstawowych (bez specjalnych i dla dorosłych) prowadzona była przez jednostki 

samorządu gminnego (83,48% ogółu). Zdecydowanie rzadziej w grupie gestorów znajdowały się: 

jednostki administracji rządowej (centralnej) (3 szkoły), organizacje społeczne i stowarzyszenia (10), 

                                                            
26 Bartnik K. M. 2016. Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii. 
Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(6): 7-26. 
27 Kozuń-Cieślak G. 2013. Efektywność inwestycji publicznych w kapitał ludzki. Ekonomista, 3: 319-343. 
28 Tracz M. 2013. Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 134-145. 
29 W 2018 r. na obszarze ŁOM działały 84 gimnazja, z czego niemal ¾ zlokalizowane było w Łodzi. W latach 2017-
2019 ostatnie roczniki funkcjonowały jako „oddziały gimnazjalne”, by ostatecznie zniknąć z ustroju szkolnego 
1  września 2019 r. W  związku z likwidacją tego ogniwa systemu oświaty jego szczegółowa analiza została 
pominięta. 
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organizacje wyznaniowe (5) i inne organizacje (20). Nieco inaczej wyglądało to w dwóch pozostałych 

typach szkół (specjalnych i dla dorosłych), w przypadku których w roli zarządcy najczęściej występował 

samorząd powiatu. W zależności od lokalizacji szkoły był to albo powiat grodzki (dla 22 szkół 

specjalnych i 1 dla dorosłych funkcjonujących w  Łodzi), albo powiat ziemski (dla 9 szkół specjalnych 

zlokalizowanych w miastach: Zgierz – 2, Konstantynów Łódzki – 1, Pabianice – 1, Głowno – 1, Ozorków 

– 1, Brzeziny – 1, Aleksandrów Łódzki – 1 oraz na obszarach wiejskich gminy Koluszki – 1). Pozostałe 

jednostki (6 szkół specjalnych i 3 dla dorosłych) prowadzone były przez organizacje pozarządowe.  

Konsekwencją nierównomiernego rozmieszczenia ludności na obszarze ŁOM była przestrzenna 

koncentracja szkół podstawowych. Ponad połowa z nich (56,09%) funkcjonowała na terenie Łodzi, 

a  wśród pozostałych lokalizacji na uwagę zasługują miasta: Pabianice (13 szkół podstawowych, w  tym 

1 specjalna) i Zgierz (11 szkół zwykłych i 2 specjalne). Z kolei wśród gmin wiejskich wyróżniał się Zgierz, 

na terenie którego w 2018 r funkcjonowało 7 szkół podstawowych (przy dominancie dla obszarów 

wiejskich = 3). Szczegółowe zestawienie liczby szkół w poszczególnych jednostkach administracyjnych 

ŁOM zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 40 Liczba szkół podstawowych wg gestora w gminach ŁOM w 2018 r. 

Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

SG SPZ SPG ARZ OS OW inne 

Andrespol (w) 3 0 0 0 0 0 0 

Brójce (w) 3 0 0 0 0 0 0 

Koluszki (m-w) 6 1 0 0 0 0 0 

Nowosolna (w) 2 0 0 0 0 1 0 

Rzgów (m-w) 3 0 0 0 0 0 0 

Tuszyn (m-w) 4 0 0 0 0 0 0 

Konstantynów Łódzki (m) 3 1 0 1 0 0 0 

Pabianice (m) 11 1 0 0 0 1 0 

Dłutów (w) 1 0 0 0 0 0 0 

Dobroń (w) 3 0 0 0 0 0 0 

Ksawerów (w) 2 0 0 0 0 0 0 

Lutomiersk (w) 3 0 0 0 0 0 0 

Pabianice (w) 4 0 0 0 0 0 0 

Głowno (m) 3 1 0 0 0 0 0 

Ozorków (m) 3 1 0 0 0 0 0 

Zgierz (m) 9 2 0 0 1 0 1 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 6 1 0 0 0 0 1 

Głowno (w) 3 0 0 0 0 0 0 

Ozorków (w) 3 0 0 0 0 0 0 

Parzęczew (w) 2 0 0 0 0 0 0 

Stryków (m-w) 6 0 0 0 1 0 0 

Zgierz (w) 7 0 0 0 0 0 0 

Brzeziny (m) 3 1 0 0 0 0 0 

Brzeziny (w) 3 0 0 0 0 0 0 
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Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

SG SPZ SPG ARZ OS OW inne 

Dmosin (w) 3 0 0 0 0 0 0 

Jeżów (w) 1 0 0 0 0 0 0 

Rogów (w) 2 0 0 0 1 0 0 

Łódź (m) 90 0 23 2 8 3 26 
SG – prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 
SPZ – prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie 
SPG – prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu 
ARZ – prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) 
OS – prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia 
OW – prowadzone przez organizacje wyznaniowe 
inne – prowadzone przez pozostałe organizacje 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

W 2018 r. w szkołach podstawowych ŁOM uczyło się łącznie 75 351 osób, z czego 97,85% stanowili 

uczniowie szkół zwykłych. W tego typu jednostkach średnia liczebność klasy wynosiła 18 osób, przy 

czym w szkołach prowadzonych przez samorząd gminny wahała się od 10 osób (na obszarach wiejskich 

gminy Tuszyn) do 26 (w mieście Aleksandrów Łódzki), co obrazuje grafika 51. Niższą liczebnością 

charakteryzowały się szkoły prowadzone przez pozostałe typy podmiotów, przy czym zdecydowanie 

najmniej liczne klasy funkcjonowały w, prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości, Szkole 

Podstawowej nr 6 w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, 

gdzie na 4 oddziały przypadało pięcioro uczniów. Z oczywistych względów mniejszą liczbą uczniów 

przypadających na oddział charakteryzowały się również szkoły specjalne (od 3 do 7).  

Grafika 51 Liczba uczniów przypadająca na oddział w szkołach podstawowych w ŁOM w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 
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Miarą powszechności kształcenia są współczynniki skolaryzacji (brutto i netto). Współczynnik netto 

informuje o relacji liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) 

do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania30. 

W 2018 r. wartość współczynnika była zróżnicowana i wahała się od 32,11% (obszary wiejskie gminy 

Tuszyn) do 165,96% (miasto Stryków), co obrazuje grafika 52. Dostrzegalna była także przewaga 

wartości współczynnika wyznaczonego dla obszarów miejskich (średnia = 113,91%) nad wielkością 

wyznaczoną dla obszarów wiejskich (średnia = 78,34%). Szczególnie było to widoczne w obrębie gmin 

miejsko-wiejskich, w których współczynniki dla szkół funkcjonujących na obszarach wiejskich były 

zdecydowanie niższe niż w  miastach. Największa dysproporcja, wynosząca 130,39 pkt proc., pojawiła 

się w gminie Rzgów i nieco mniejsza (118,26 pkt. proc.) w gminie Tuszyn. Różnice te to najprawdo-

podobniej efekt rozbieżności pomiędzy miejscem faktycznego zameldowania dziecka i lokalizacją 

szkoły, co wynikać może m.in. z dysproporcji w poziomie nauczania (rodzice najczęściej wybierają dla 

dzieci szkoły, w których poziom ten jest wyższy). Potwierdzeniem tego przypuszczenia mogą być 

bardzo wysokie (powyżej 0,9) wartości wskaźników korelacji Pearsona31 wyznaczone pomiędzy 

współczynnikami skolaryzacji netto, a  średnimi wynikami z egzaminów gimnazjalnych w części 

matematyczno-przyrodniczej i  humanistycznej oraz średnimi wynikami ze sprawdzianu klas VI. 

Otrzymane wyniki oznaczają, że współczynnik skolaryzacji netto jest bardzo silnie i wprost 

proporcjonalnie skorelowany z wynikami uzyskiwanymi na zakończenie określonego etapu edukacji  

– wyższym współczynnikom skolaryzacji towarzyszą lepsze wyniki wspomnianych egzaminów. 

                                                            
30 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_EDUKACJA_2012a.pdf [dostęp dn. 30.09.2019 r.]. 
31 Współczynnik korelacji liniowej Pearsona służy do oceny siły i kierunku związku pomiędzy dwiema zmiennymi. 
Jest stosowany w przypadku pomiaru zależności pomiędzy cechami opisywanymi przez dane przedziałowe lub 
ilorazowe i przyjmuje wartości z przedziału [-1; 1] (jego znak informuje o kierunku zależności, a wartość liczbowa 
o jej sile). Miara ta jest symetryczna, co oznacza, że jej wartość informuje o sile i kierunku zależności cechy X od 
Y oraz Y od X. Przyjmuje się, że wartości współczynnika mieszczące się w przedziale |0-0,3| to brak korelacji lub 
bardzo słaba korelacja, |0,3-0,5| - umiarkowana korelacja, |0,5-0,7| - silna korelacja i |0,7-1,0| - bardzo silna 
korelacja.  
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Grafika 52 Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych ŁOM w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

W 2018 r. szkoły podstawowe zlokalizowane w ŁOM dysponowały 5 920,77 etatami, z czego 92,14% 

przypadało na szkoły zwykłe (bez specjalnych i dla dorosłych). Wielkość ta stanowiła 38,20% ogólnej 

liczby etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych województwa łódzkiego i na przestrzeni lat 

2011-2018 powiększyła się o 54,37%. Szczególnie intensywny wzrost miał miejsce w latach 2017-2018 

(+1 566,18 etatów) i związany był ze zmianami w systemie oświaty. Rezygnacja z gimnazjów wiązała 

się z redukcją zatrudnienia, która w latach 2017-2018 wyniosła -1 436,92 etaty. Jak poinformował 

w Radio Łódź wiceprezydent miasta – w samej Łodzi w związku z likwidacją gimnazjów pracę straciło 

500 osób. To 350 etatów pedagogicznych i 150 niepedagogicznych32. 

5.2 Szkoły średnie 

Zmiany w systemie oświaty, zapoczątkowane w 2017 r., objęły również szkolnictwo średnie, przy czym 

na tym poziomie ich wdrażanie rozpoczęło się w roku szkolnym 2019/2020 i potrwa do roku 

2023/2024. W nowym systemie instytucjonalnym, absolwenci szkół podstawowych mogą 

kontynuować naukę w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum, 3-letniej szkole 

branżowej (I stopnia) (o czym szerzej w  kolejnym podrozdziale), 2- letniej szkole branżowej (II stopnia). 

Z kolei osoby z wykształceniem średnim, którym zależy na uzyskaniu dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, mogą uczęszczać do szkół policealnych (nauka w nich trwa od 1 roku do 2,5 

                                                            
32 https://www.radiolodz.pl/posts/55464-po-20-latach-gimnazja-przechodza-do-historii [dostęp dn. 30.09.2019 
r.].  
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lat). W odróżnieniu od pozostałych typów, szkoły te nie podlegają zmianom strukturalnym 

realizowanym w ramach reformy systemu oświaty33. 

W 2018 r. na obszarze ŁOM funkcjonowało 95 liceów, tj. o 24,60% mniej niż w 2008 r. Zaobserwowany 

spadek był spowodowany przede wszystkim drastyczną redukcją liceów dla dorosłych (-56,52%) i tylko 

w niewielkim stopniu likwidacją pozostałych rodzajów (-7,69%).  

W grupie liceów największy udział miały szkoły dla młodzieży (zwykłe i specjalne), które stanowiły 

ponad ¾ ogółu jednostek. Licea (wszystkie typy razem) prowadzone były głównie przez instytucje 

pozarządowe inne niż organizacje społeczne, stowarzyszenia i organizacje wyznaniowe  

(łącznie 34 szkoły), a także – ze względu na koncentrację w Łodzi – przez samorząd miasta na prawach 

powiatu (32). Samorząd powiatów ziemskich prowadził 17 liceów, które były zlokalizowane w mieście 

Pabianice (7), Koluszki, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Brzeziny (po 2), Głowno, Ozorków (po 1). 

Przestrzenne rozmieszczenie liceów ogólnokształcących dla młodzieży (bez specjalnych) według 

gestorów zestawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 41 Liczba liceów ogólnokształcących dla młodzieży (bez specjalnych) wg gestora w 2018 r. 

Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

ogółem 
SG SPZ SPG OS OW inne 

Andrespol (w) 1 0 0 0 0 0 1 

Koluszki (m-w) 0 2 0 0 0 0 2 

Tuszyn (m-w) 1 0 0 0 0 0 1 

Pabianice (m) 0 4 0 0 0 1 5 

Głowno (m) 0 1 0 0 1 0 2 

Ozorków (m) 0 1 0 0 0 0 1 

Zgierz (m) 1 2 0 1 0 0 4 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 0 1 0 0 0 1 2 

Stryków (m-w) 1 0 0 0 0 0 1 

Brzeziny (m) 0 2 0 0 0 0 2 

Łódź (m) 0 0 29 2 3 17 51 

RAZEM 4 13 29 3 4 19 72 

SG – prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 
SPZ – prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie 
SPG – prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu 
OS – prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia 
OW – prowadzone przez organizacje wyznaniowe 
inne – prowadzone przez pozostałe organizacje 

(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

W 2018 r. w charakteryzowanej grupie szkół uczyło się 17 652 osób, z czego 82,05% stanowili uczniowie 

liceów dla młodzieży (bez specjalnych). W latach 2008-2018 liczba ta zmniejszyła się o  31,61%, przy 

                                                            
33 https://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2017/10/System-edukacji-w-Polsce_2017_2018_PL.pdf [dostęp 
dn. 2.10.2019 r.]. 
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czym najwyższy spadek odnotowały licea dla dorosłych (-37,28%). Uczniowie byli przydzieleni do 997 

oddziałów, co oznacza, że średnio na klasę przypadało 18 osób. W ujęciu zbiorczym wielkość ta została 

zaniżona przez szkoły specjalne, w których na jeden oddział przypadało 10 uczniów. W pozostałych 

dwóch typach, liczebność klas była o połowę większa – w szkołach dla młodzieży wyniosła 20 osób, 

podczas gdy dla dorosłych 21. Najbardziej zaludnione okazały się oddziały w szkołach zlokalizowanych 

w Łodzi – 26 osób w szkołach dla młodzieży i 30 osób w szkołach dla dorosłych. 

Grafika 53 Liczba uczniów przypadająca na oddział w szkołach ogólnokształcących w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Redukcja liczby uczniów, którzy w latach 2008-2018 podejmowali naukę w liceach przełożyła się także 

na znaczne zmniejszenie liczby absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego. 

Na przestrzeni 10 lat objętych analizą spadek ten wyniósł -42,68% (z 7 469 osób w 2018 r. do 4 281 

w 2018 r.). Równie niepokojący był wzrost odsetka abiturientów, którzy przystąpili do matury, ale nie 

otrzymali świadectwa dojrzałości – w 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 6,64%, podczas gdy w 2018 r. 9,44%. 

W analizowanym roku w liceach ogólnokształcących obsadzonych było 1 160,78 etatu, z czego 95,39% 

przypadało na szkoły dla młodzieży (bez specjalnych). Zmniejszającej się liczbie uczniów towarzyszyła 

redukcja etatów w liceach, która w latach 2011-2018 wyniosła łącznie -19,66%. Faktyczny spadek miał 

miejsce w liceach dla młodzieży (bez specjalnych) (-16,79%) oraz liceach dla dorosłych (-55,25%), 

podczas gdy licea specjalne odnotowały wzrost (+55,25%). 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w systemie szkolnictwa średniego w Polsce, równolegle do liceów 

ogólnokształcących, funkcjonowała również grupa szkół zawodowych, a w tym: licea profilowane dla 

młodzieży (zwykłe i specjalne) i dorosłych, technika dla młodzieży (zwykłe i specjalne) i dorosłych, 

technika uzupełniające dla młodzieży (zwykłe i specjalne) i dorosłych, ponadpodstawowe średnie 
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szkoły zawodowe dla dorosłych, ponadgimnazjalne technika uzupełniające dla dorosłych. Z danych 

GUS wynika, że z tej grupy do 2018 r. na terenie ŁOM przetrwały tylko dwie kategorie, tj. technika dla 

młodzieży zwykłe (40 szkół) i specjalne (2), w których uczyło się łącznie 10 018 osób.  

Jeżeli chodzi o technika zwykłe, to ponad połowa z nich zlokalizowana była w Łodzi (27), trzy w  mieście 

Pabianice i po dwie w gminie miejsko-wiejskiej Koluszki oraz mieście Zgierz. Pojedyncze szkoły 

funkcjonowały również w gminach wiejskich: Pabianice i Ksawerów, miastach: Głowno, Ozorków, 

Brzeziny i gminach miejsko-wiejskich: Aleksandrów Łódzki i Stryków. W większości, jednostki te były 

prowadzone przez samorząd powiatu, przy czym w zależności od lokalizacji było to albo miasto 

na prawach powiatu (18), albo powiat ziemski (11). W 2018 r. do techników dla młodzieży 

(bez specjalnych) uczęszczały łącznie 9 974 osoby, które realizowały naukę w 463 oddziałach. Oznacza 

to, że klasy liczyły średnio po 22 osoby, przy czym najbardziej liczne oddziały miało technikum 

w Ozorkowie (26 osób), a najmniej szkoła w Brzezinach (15). W charakteryzowanych podmiotach 

obsadzonych było 914,98 etatu, z  czego ponad 2/3 przypadało na szkoły z Łodzi. 

Uzupełnieniem analizowanej grupy szkół były dwa technika specjalne działające w Łodzi, w tym jedno 

dla młodzieży słabo widzącej i niewidomej oraz drugie dla osób niesłyszących i słabo słyszących. Oba 

prowadzone były przez miasto na prawach powiatu Łódź. W 2018 r. uczyły się w nich łącznie 44 osoby, 

które podzielone były pomiędzy 7 oddziałów, do obsługi których utworzono 14,31 etatu.  

W latach 2008-2018 charakteryzowana grupa szkół, w przeciwieństwie do liceów, w  większości 

przypadków dotknięta została tendencjami wzrostowymi. Pomimo, że na rynku pojawiło się tylko 

jedno dodatkowe technikum dla młodzieży (bez specjalnych), to znacząco powiększyła się zarówno 

liczba uczniów (+22,04%), jak i oddziałów (+36,18%). W konsekwencji przyrosła również liczba etatów 

(+27,76%). 

Przestrzenne rozmieszczenie techników dla młodzieży (zwykłych i specjalnych) według gestorów 

zestawiono w tabeli. 

Tabela 42 Liczba szkół zawodowych (technika dla młodzieży) wg. gestora w 2018 r. 

Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

ogółem 
SG SPZ SPG ARZ OS inne 

Koluszki (m-w) 0 2 0 0 0 0 2 

Pabianice (m) 0 3 0 0 0 0 3 

Ksawerów (w) 0 0 0 1 0 0 1 

Głowno (m) 0 1 0 0 0 0 1 

Ozorków (m) 0 1 0 0 0 0 1 

Zgierz (m) 0 2 0 0 0 0 2 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 0 1 0 0 0 0 1 

Stryków (m-w) 1 0 0 0 0 0 1 

Brzeziny (m) 0 1 0 0 0 0 1 
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Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

ogółem 
SG SPZ SPG ARZ OS inne 

Łódź (m) 0 0 20 0 1 8 29 

RAZEM 1 11 20 1 1 8 42 

SG – prowadzone przez jednostki samorządu gminnego 
SPZ – prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie 
SPG – prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu 
ARZ – prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) 
OS – prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia 
OW – prowadzone przez organizacje wyznaniowe 
inne – prowadzone przez pozostałe organizacje 

(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Kolejną grupę w zbiorze szkół średnich tworzyły szkoły artystyczne, wśród których znajdowały się 

szkoły niedające uprawnień zawodowych, ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia 

zawodowe oraz szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe kształcące wyłącznie w zakresie 

przedmiotów artystycznych. W 2018 r. na terenie ŁOM funkcjonowało łącznie 25 szkół tego rodzaju, 

przy czym największy odsetek (60,0%) stanowiły jednostki pierwszego typu. Większość szkół 

artystycznych niedających uprawnień zawodowych zlokalizowana była w Łodzi (7), a pojedyncze 

przypadki można było spotkać w miastach: Pabianice, Głowno, Ozorków, Zgierz, Brzeziny oraz gminach 

Rzgów, Tuszyn i  Stryków. Jednostki te prowadzone były przez organy administracji rządowej 

(centralnej) (4 szkoły), organizacje społeczne i stowarzyszenia (3), miasto na prawach powiatu (1) 

i  pozostałe organizacje (7). W szkołach tych uczyło się łącznie 1 703 osób, a ich obsługę zapewniali 

pracownicy zatrudnieni łącznie na ponad dwustu etatach (200,52). 

W drugiej grupie szkół artystycznych (ogólnokształcących, dających uprawnienia zawodowe) 

funkcjonowało 5 szkół, z czego 4 zlokalizowane były w Łodzi i jedna w Lutomiersku. W ich przypadku 

organem założycielskim były organy administracji rządowej (4) i organizacje wyznaniowe (1). 

W  szkołach tych, w 39 oddziałach uczyły się 662 osoby, co dawało średnią liczbę uczniów w klasie 

równą 17. Liczebność ta była znacznie niższa w przypadku Salezjańskich Szkół Muzycznych II stopnia, 

w których 28 uczniów podzielonych było pomiędzy 4 oddziały. Edukacja szkolna i artystyczna, jak 

również obsługa szkoły, realizowana była przez osoby zatrudnione na 156,04 etatu. 

Ostatnia grupa (tj. szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe kształcące wyłącznie w zakresie 

przedmiotów artystycznych) składała się z 5 jednostek zlokalizowanych w miastach: Łódź (2), Zgierz (1), 

Pabianice (1) oraz gminie Lutomiersk (1). Szkoły te nadzorowane były przez organy administracji 

rządowej (2), organizacje społeczne i  stowarzyszenia (1), organizacje wyznaniowe (1) i inne (1). 

Procesem kształcenia objęte tu były 152 osoby, a jego realizacja możliwa była dzięki funkcjonowaniu 

59,67 etatu. 

Przestrzenne rozmieszczenie szkół artystycznych (łącznie) według gestorów zestawiono w tabeli. 
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Tabela 43 Liczba szkół artystycznych wg. gestora w 2018 r.  

Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

ogółem 
SPG ARZ OS OW inne 

Lutomiersk (w) 0 0 0 2 0 2 

Brzeziny (m) 0 1 0 0 0 1 

Głowno (m) 0 0 0 0 1 1 

Ozorków (m) 0 0 0 0 1 1 

Pabianice (m) 0 2 0 0 0 2 

Zgierz (m) 0 1 1 0 0 2 

Łódź (m) 1 6 3 0 3 13 

Rzgów (m-w) 0 0 0 0 1 1 

Stryków (m-w) 0 0 0 0 1 1 

Tuszyn (m-w) 0 0 0 0 1 1 

RAZEM 1 10 4 2 8 25 

SG – prowadzone przez jednostki samorządu gminnego  
SPZ – prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie 
SPG – prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu 
ARZ – prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) 
OS – prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia 
OW – prowadzone przez organizacje wyznaniowe 
inne – prowadzone przez pozostałe organizacje 

(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Mapę obrazującą liczbę uczniów przypadającą na oddział w szkołach średnich zawodowych 

i  artystycznych w 2018 r. przedstawiono w postaci grafiki. 

Grafika 54 Liczba uczniów przypadająca na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 
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W 2018 r. ponad ¾ młodzieży uczęszczającej do techników (bez specjalnych) i szkół ogólnokształcących 

artystycznych dających uprawnienia zawodowe kształciło się na czterech spośród 26 kierunków 

wyodrębnionych zgodnie z ISCED-F – 201334. Były to: kierunek inżynieryjno-techniczny (24,28% ogółu 

uczących się), technologie informacyjne (20,40%), usługi dla ludności (18,58%) oraz biznes 

i administracja (12,18%). 

Ostatnia grupa jednostek wchodzących w skład systemu szkolnictwa średniego ŁOM to szkoły 

policealne, wśród których znajdowały się szkoły dla młodzieży (zwykłe i specjalne) oraz szkoły dla 

dorosłych (wraz z kolegium pracowników służb społecznych). W 2018 r. ich łączna liczba wyniosła 60, 

co stanowiło niemal połowę tego typu podmiotów działających w województwie łódzkim (41,96%). 

W szkołach funkcjonowały 302 oddziały, w których uczyło się 6 599 osób, a zatrudnienie wyniosło 

143,03 etatu. Przestrzenne rozmieszczenie szkół policealnych (łącznie) według gestorów zestawiono 

w tabeli. 

Tabela 44 Liczba szkół policealnych wg. gestora w 2018 r.  

Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

ogółem 
SPZ SPG SW inne 

Pabianice (m) 2 0 0 2 4 

Ksawerów (w) 0 0 0 0 0 

Głowno (m) 0 0 0 0 0 

Ozorków (m) 0 0 0 0 0 

Zgierz (m) 0 0 1 1 2 

Brzeziny (m) 0 0 0 1 1 

Łódź (m) 0 4 4 45 53 

RAZEM 2 4 5 49 60 

SPZ – prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie 
SPG – prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu 
SW - prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego 
inne – prowadzone przez pozostałe organizacje 

(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 

W grupie szkół policealnych liczbowo dominowały szkoły dla dorosłych (włącznie z kolegium 

pracowników służb społecznych), które stanowiły 78,33% ogółu tego typu jednostek funkcjonujących 

na terenie ŁOM. Zdecydowana większość z nich (43) zlokalizowana była w Łodzi, dwie w mieście 

Pabianice i po jednej – w miastach Zgierz i Brzeziny. Szkoły te prowadzone były głównie przez instytucje 

pozarządowe inne niż organizacje społeczne, stowarzyszenia i organizacje wyznaniowe (40), a także 

jednostki samorządu wojewódzkiego (3) i powiat ziemski (2). W 2018 r. w 221 oddziałach uczyło się 

                                                            
34 Międzynarodowa Klasyfikacja Kierunków Kształcenia ISCED-F 2013 
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5 596 osób, co dawało średnio 25 osób w klasie. W szkołach tych poziom zatrudnienia wyniósł 89,60 

etatu.  

Następne w kolejności były szkoły policealne dla młodzieży (bez specjalnych), które stanowiły 18,33% 

ogółu charakteryzowanej grupy szkół. Także i w tym przypadku zdecydowana większość (72,73%) 

funkcjonowała w Łodzi, dwa w mieście Pabianice i jedno w Zgierzu. Podobnie jak to miało miejsce 

w  szkołach dla dorosłych, były one najczęściej prowadzone przez instytucje pozarządowe inne 

niż organizacje społeczne, stowarzyszenia i organizacje wyznaniowe (9). Szkoły te dysponowały 47,81 

etatami, 77 oddziałami i oferowały naukę dla 972 uczniów. 

Ostatnią grupę tworzyły dwie szkoły specjalne prowadzone przez miasto na prawach powiatu Łódź,  

tj.: szkoła policealna dla niesłyszących i słabo słyszących oraz szkoła policealna dla słabo widzących, 

niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo. W ich strukturach funkcjonowało 5 oddziałów 

(obsługiwanych przez pracowników zatrudnionych na 5,62 etatu), w  których uczyło się łącznie 31 

uczniów. 

Podsumowując, w systemie szkolnictwa średniego w ŁOM funkcjonowało wiele różnych typów szkół, 

a w tym: licea dla młodzieży (zwykłe i specjalne) oraz dla dorosłych, technika dla młodzieży (zwykłe 

i specjalne), szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych, ogólnokształcące szkoły artystyczne 

dające uprawnienia zawodowe, szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe kształcące wyłącznie 

w zakresie przedmiotów artystycznych, a także policealne szkoły dla młodzieży (zwykłe i specjalne) 

oraz szkoły dla dorosłych (wraz z kolegium pracowników służb społecznych). W 2018 r. uczyło się 

w nich łącznie 36 800 osób, z czego największy odsetek (39,36%) przypadał na licea dla młodzieży (bez 

specjalnych). Następne w kolejności ze względu na udział w strukturze szkolnictwa średniego w ŁOM 

były: technika dla młodzieży (bez specjalnych) (27,10%), policealne szkoły dla dorosłych (wraz 

z kolegium pracowników służb społecznych) (15,21%), licea dla dorosłych (8,49%), szkoły artystyczne 

niedające uprawnień zawodowych (4,63%), policealne szkoły dla młodzieży (bez specjalnych) (2,64%), 

ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe (1,80%), szkoły artystyczne dające 

uprawnienia zawodowe kształcące wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych (0,41%), licea dla 

młodzieży specjalne (0,16%), technika dla młodzieży (specjalne) (0,12%) oraz policealne szkoły dla 

młodzieży (specjalne) (0,08%). 

5.3 Szkolnictwo zawodowe 

Jednym z działań podjętych w ramach reformy systemu edukacji w Polsce było przekształcenie 

(1  września 2017 r.) trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły I stopnia. Zmiany 

te podyktowane były m.in. zmniejszającym się znaczeniem i prestiżem szkół zawodowych, 

co przejawiało się dramatycznym spadkiem chętnych do podjęcia nauki. Przykładowo, w latach 2004-
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2016 liczba uczniów zasadniczych szkół zawodowych (bez specjalnych) z ŁOM zmniejszyła się 

o  42,83%, natomiast liczba oddziałów o 27,3%. 

W myśl nowych rozwiązań, absolwent trzyletniej szkoły branżowej I stopnia będzie mógł kontynuować 

edukację w branżowej szkole II stopnia (uruchomienie tego poziomu zaplanowane zostało na rok 

szkolny 2020/2021), a następnie przystąpić do egzaminu maturalnego i ewentualnie starać się 

o przyjęcie na studia wyższe. Nowo utworzona branżowa szkoła I stopnia umożliwi otrzymanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego 

branżowego. Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie przygotowany zarówno do podjęcia pracy, 

jak i do kontynuowania kształcenia. 

W 2017 r.35 na terenie ŁOM działało 17 szkół branżowych I stopnia, z czego 8 zlokalizowanych było 

w  Łodzi, po dwie w miastach Pabianice i Zgierz oraz po jednej w miastach Konstantynów Łódzki 

i Ozorków, w gminach miejsko-wiejskich Koluszki i Stryków, a także w gminie wiejskiej Ksawerów. 

Z racji lokalizacji szkoły te prowadzone były przede wszystkim przez samorząd miasta na prawach 

powiatu (7) i powiaty ziemskie (6), a następnie jednostki administracji rządowej (centralnej) (1) oraz 

organizacje społeczne i stowarzyszenia (1). W szkołach tych w 24 oddziałach uczyło się łącznie 537 

uczniów, co średnio dawało 22 osoby w klasie. Najmniej liczne klasy miała szkoła w Konstantynowie 

Łódzkim (3 osoby), a największą liczebnością odznaczała się szkoła w Koluszkach (30). Nad przebiegiem 

procesu nauczania czuwali nauczyciele zatrudnieni na 82,39 etatu. 

Drugą grupę szkół branżowych I stopnia stanowiły szkoły specjalne, których w 2017 r. było 9, w tym  

5 w Łodzi i po jednej w miastach Pabianice, Głowno, Zgierz i gminie miejsko-wiejskiej Aleksandrów 

Łódzki. Również i tym razem lokalizacja placówki była ściśle powiązana z podmiotem prowadzącym 

szkołę – w 4 przypadkach było to miasto na prawach powiatu, w kolejnych czterech powiat ziemski 

i w jednym organizacja pozarządowa inna niż organizacja społeczna, stowarzyszenia i organizacje 

wyznaniowe. W szkołach specjalnych uczyło się 167 uczniów (którzy podzieleni byli pomiędzy  

17 oddziałów), a poziom zatrudnienia wyniósł 66,93 etatu. 

Przestrzenne rozmieszczenie zawodowych szkół branżowych I stopnia według gestorów zestawiono 

w tabeli. 

Tabela 45 Liczba branżowych szkół I stopnia (zwykłe i specjalne) wg. gestora w 2017 r. 

Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

ogółem 
ARZ SPZ SPG OS inne 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 0 1 0 0 0 1 

Głowno (m) 0 1 0 0 0 1 

Koluszki (m-w) 0 1 0 0 0 1 

Konstantynów Łódzki (m) 1 0 0 0 0 1 

                                                            
35 W momencie przygotowania Diagnozy dane za 2018 r. były niedostępne. 
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Gmina 
Szkoły prowadzone przez: 

ogółem 
ARZ SPZ SPG OS inne 

Ksawerów (w) 1 0 0 0 0 1 

Łódź (m) 0 0 11 1 1 13 

Ozorków (m) 0 1 0 0 0 1 

Pabianice (m) 0 3 0 0 0 3 

Stryków (m-w) 0 0 0 1 0 1 

Zgierz (m) 0 3 0 0 0 3 

RAZEM 2 10 11 2 1 26 
SPZ – prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie 
SPG – prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu 
OS – prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia 
inne – prowadzone przez pozostałe organizacje 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

W systemie szkolnictwa zawodowego, oprócz szkół branżowych, funkcjonują również szkoły specjalne 

przysposabiające do pracy, których zadaniem jest przygotowanie młodzieży z  niepełnosprawnością 

intelektualną (w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz z  niepełnosprawnościami sprzężonymi  

do funkcjonowania na rynku pracy. W 2018 r. na terenie ŁOM działało 13 takich szkół, w tym 5 miało 

siedzibę w Łodzi, a pojedyncze ośrodki znajdowały się w miastach: Konstantynów Łódzki, Pabianice, 

Głowno, Ozorków, Zgierz i Brzeziny oraz gminach miejsko-wiejskich: Koluszki i Aleksandrów Łódzki. 

Organem założycielskim, podobnie jak w przypadku poprzednich szkół zawodowych był powiat ziemski 

(8 szkół), powiat grodzki (3) i organizacja pozarządowa inna niż organizacja społeczna, stowarzyszenia 

i organizacje wyznaniowe (2). W  placówkach tych wyodrębnionych było 50 oddziałów, w których 

uczyło się 226 uczniów. Nad obsługą szkół czuwali nauczyciele zatrudnieni na 101,89 etatu. 

Najczęściej wybierane obszary kształcenia w szkolnictwie zawodowym (bez szkół specjalnych) w 2018 

r. zestawione są w tabeli. 

Tabela 46 Uczniowie w ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych szkołach dla młodzieży (bez szkół specjalnych) według 
podgrup kierunków kształcenia (ISCED-F – 2013) w 2018 r. 

zasadnicze szkoły zawodowe bez specjalnych 

Gmina 
inżynieryjno-
techniczna 

usługi dla 
ludności 

produkcji i 
przetwórstwa 

architektury i 
budownictwa 

biznesu i 
administracji 

Koluszki 12 4 2 0 2 

m. Pabianice 24 11 5 9 0 

Ksawerów 9 10 0 0 0 

m. Ozorków 10 0 4 0 0 

m. Zgierz 14 19 6 10 0 

Powiat m Łódź 100 49 18 8 17 

Razem 169 93 35 27 19 

branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych 

Gmina 
inżynieryjno-
techniczna 

usługi dla 
ludności 

produkcji i 
przetwórstwa 

biznesu i 
administracji 

architektury i 
budownictwa 

Koluszki 27 13 5 6 0 

Konstantynów Łódzki 4 0 0 0 0 

m. Pabianice 36 40 16 8 23 

Ksawerów 19 21 0 0 0 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
 113 

zasadnicze szkoły zawodowe bez specjalnych 

Gmina 
inżynieryjno-
techniczna 

usługi dla 
ludności 

produkcji i 
przetwórstwa 

architektury i 
budownictwa 

biznesu i 
administracji 

m. Ozorków 40 0 0 0 0 

m. Zgierz 31 34 10 2 19 

Stryków 5 10 6 0 0 

Powiat m Łódź 248 169 86 61 55 

Razem 410 287 123 77 97 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Z informacji zawartych w tabeli powyżej wynika, że najpopularniejszym kierunkiem był inżynieryjno-

techniczny. W 2018 r. wybrała go prawie połowa (43,31%) młodzieży podejmującej kształcenie 

w zasadniczych szkołach zawodowych (bez specjalnych) i branżowych szkołach I stopnia  

(bez specjalnych). Następne w kolejności okazały się: usługi dla ludności (28,42%), produkcja  

i przetwórstwo (11,82%), biznes i administracja (7,78%) oraz architektura i budownictwo (8,68%). 

Z kolei młodzież kształcąca się w szkołach specjalnych (zasadniczych zawodowych i branżowych 

I stopnia) najczęściej rozwijała się w zakresie usług dla ludności (63,06% ogółu uczących się), a także 

produkcji i przetwórstwa (12,78%), na kierunkach inżynieryjno-technicznych (7,78%), w rolnictwie 

(5,83%), architekturze i budownictwie (5,56%), biznesie i administracji (4,17%) oraz w dziedzinach 

artystycznych (0,83%). 

Podsumowując, szkolnictwo zawodowe na terenie ŁOM realizowane było w różnych typach jednostek, 

tj. zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży (zwykłych i specjalnych), branżowych szkołach 

I stopnia (zwykłych i specjalnych) oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy zawodowej. 

W 2017 uczyło się w nich łącznie 2 004 uczniów, z czego 42,61% kształciło się w  zasadniczych szkołach 

zawodowych dla młodzieży (bez specjalnych), 26,80% w branżowych szkołach I stopnia (bez 

specjalnych), 11,18% w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy zawodowej, 11,08% 

w specjalnych zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży i 8,33% w specjalnych szkołach 

branżowych I stopnia. 

Tabela 47 Mocne i słaby strony edukacji na terenie ŁOM 

+ – 
Zróżnicowana sieć szkół na poziomie kształcenia 

średniego i zawodowego. 

Dysproporcje w wartościach współczynnika skolaryzacji 
netto sugerujące zróżnicowane poziomy kształcenia 
(wyższe w miastach, niższe na terenach wiejskich). 

Duży udział organizacji pozarządowych w systemie 
szkolnictwa średniego. 

Obniżająca się zdawalność egzaminów maturalnych. 

Wzrost zainteresowania kształceniem w technikach 
(wyposażenie ucznia w wiedzę ogólną i przygotowanie 

zawodowe). 
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6. Działalność i potencjał naukowy i badawczo-rozwojowy w ŁOM  

Intensywność zmian w procesach gospodarowania, jak również tempo postępu technicznego, jakie 

zaszły w ostatnich dekadach XX w. diametralnie odmieniły gospodarkę doprowadzając do wyłonienia 

się nowego paradygmatu rozwoju, tj. gospodarki opartej na wiedzy. Zdaniem Weresy (2007)36 

z  ekonomicznego punktu widzenia wiedza jest wyjątkowym towarem, a jej rozwijanie oznacza 

konieczność ponoszenia określonych nakładów. Dowodzi się również, że tempo wzrostu 

gospodarczego jest ściśle uwarunkowane wielkością wydatków ponoszonych na wytwarzanie wiedzy, 

a zatem wydatków przeznaczanych na badania i rozwój.  

Pojęciem ściśle związanym z wiedzą jest nauka, która stanowi zarówno zasób usystematyzowanej 

wiedzy, jak i zespół czynności prowadzących do systemu twierdzeń należycie uzasadnionych 

(Kaczmarek 198037; Dąbrowa-Szefler 199338). Jest to zjawisko społeczne odnoszące się do sfery 

świadomości ludzkiej oraz do działalności społecznej, która charakteryzuje się swoistą specyfiką 

i  dysponuje własnym potencjałem oraz zespołem instytucji (Boguta i Kaczmarek 1978)39. Nauka jest 

kategorią dynamiczną, a jej rozwój oznacza gromadzenie i stałe odnawianie zasobu wiedzy naukowej 

oraz rozwój metodologii. Zjawiska te można objąć terminem: postęp naukowy i do pomiaru jego 

poziomu wykorzystywać takie mierniki, jak: liczba publikacji naukowych w renomowanych 

czasopismach czy dynamika odkryć naukowych i wynalazków. Rozwój nauki to również rozwój 

działalności badawczej, rozbudowa niezbędnego potencjału naukowego oraz coraz pełniejsza 

realizacja przez naukę jej celów (Boguta, Kaczmarek 1978). 

Zawarta w tej części opracowania charakterystyka działalności i potencjału naukowego i badawczo-

rozwojowego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego przeprowadzona została 

z  uwzględnieniem kwestii dotyczących szkół wyższych i instytutów badawczych, stanu studentów 

i  absolwentów uczelni oraz działalności badawczo-rozwojowej w sektorze przedsiębiorstw.  

Główne źródło informacji stanowiły informacje pozyskane od czterech uczelni publicznych działających 

w ŁOM, tj.: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego i  Akademii Sztuk 

Pięknych. W roku akademickim 2018/2019 uczyło się w nich łącznie ponad ¾ wszystkich studentów 

ŁOM, co umożliwia ekstrapolację wniosków na teren całego obszaru metropolitalnego ze stosunkowo 

                                                            
36 Weresa M. A. (2007). Formy i metody powiązań nauki i biznesu [w:] M. A. Weresa (red. nauk.), Transfer wiedzy 
z nauki do biznesu – doświadczenia regionu Mazowsze. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa. 
37 Kaczmarek Ż. 1980. Nauka, definicje i zakres. [w:] Szefler S. (red.) Wybrane problemy ekonomiki nauki. Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk. 
38 Dąbrowa-Szefler M. 1993. Polityka naukowa i techniczna w gospodarce rynkowej. Centrum Badań Polityki 
Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. 
39 Boguta M., Kaczmarek Ż. 1978. Wybrane problemy polityki naukowej. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów 
Nauk Politycznych, Warszawa. 
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niewielkim błędem. Uzupełnienie zgromadzonych informacji stanowiły dane wtórne wygenerowane 

z Banku Danych Lokalnych GUS.  

6.1. Szkoły wyższe i instytuty badawcze 

W 2018 r. w województwie łódzkim funkcjonowały 23 uczelnie40, na których uczyło się łącznie 70 764 

osób. Wielkość ta stanowiła 5,76% ogółu studiujących w Polsce i plasowała region na 7. pozycji w kraju 

(w  porządku malejącym). Zmiany demograficzne i wzmożona migracja ludności spowodowały, 

że w  latach 2009-2018 liczba studentów bardzo się zmniejszyła. Była to tendencja typowa dla 

wszystkich województw, przy czym redukcja o której mowa osiągnęła największe rozmiary 

w województwie lubuskim (-53,0%), natomiast najmniejsze w pomorskim (-21,07%). Na tym tle, 

województwo łódzkie ze spadkiem wynoszącym -47,45% zajęło 6. pozycję (w porządkowaniu 

rosnącym). 

Dynamikę liczby szkół wyższych, liczby studentów oraz absolwentów w województwie łódzkim w latach 

2009-2018 przedstawiono na wykresie. 

Wykres 7 Liczba uczelni, studentów i absolwentów w woj. łódzkim w latach 2009-2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Z danych rejestru instytucji szkolnictwa wyższego wygenerowanego z systemu POL-on dn. 1.10.2019  r. 

wynika, że przeważająca większość uczelni działających w województwie łódzkim zlokalizowana była 

w Łodzi (2141 na 23 działające), z czego 71,43% miały charakter uczelni niepublicznych. Pozostałe dwie 

szkoły funkcjonowały poza ŁOM i były to: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach 

oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Dodatkowo w województwie działały jednostki 

                                                            
40 W tym Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach od 1.10.2018 r. przeszła w stan likwidacji. 
41 15.03.2019 r. utworzona została Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi stąd różnica w danych 
GUS i POL-on. 
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zamiejscowe, które zlokalizowane były poza terenem ŁOM, tj. w:  powiecie bełchatowskim (2), 

sieradzkim (2), tomaszowskim (2), zduńskowolskim (1) oraz mieście na prawach powiatu Piotrków 

Trybunalski (2). Łącznie w 2018 r. uczyło się w nich 5 199 osób, co stanowiło 7,35% ogółu studiujących 

w województwie łódzkim. 

Tabela 48 Uczelnie publiczne i niepubliczne działające na obszarze ŁOM w 2019 r.  

Uczelnie publiczne Uczelnie niepubliczne 

1. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi 

2. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi 

3. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i 
Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 

4. Politechnika Łódzka 
5. Uniwersytet Łódzki 
6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
2. Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 
3. Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 

[poprzednio: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii  
i Zarządzania w Łodzi] 

4. Uczelnia ASBIRO [poprzednio: Wyższa Szkoła Sportowa 
im. Kazimierza Górskiego w Łodzi] 

5. Uczelnia Nauk Społecznych 
6. Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka 

[poprzednio: "Wschód - Zachód" Szkoła Wyższa im. 
Henryka Jóźwiaka w Łodzi] 

7. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi 
8. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
9. Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi 
10. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza 

Chechlińskiego w Łodzi 
11. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą  

w Łodzi 
12. Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
13. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 
14. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi 
15. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji 

Oświatowej w Łodzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e4s1 (dn. 
1.10.2019). 

W 2018 r. na łódzkich uczelniach studiowało łącznie 65 565 osób, z czego niemal 79,0% skupiały cztery 

największe uczelnie regionu, tj.: Uniwersytet Łódzki (39,63% ogółu studiujących), Politechnika Łódzka 

(22,55%), Uniwersytet Medyczny (15,36%), Akademia Sztuk Pięknych (1,44%). Bezwzględną liczbę 

studentów wymienionych uczelni przedstawiono na wykresie. 
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Wykres 8 Liczba studentów uczelni wyższych w roku akademickim 2018/2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez uczelnie. 

Jak wynika ze zgromadzonych danych, w roku akademickim 2018/2019 najwyższy odsetek 

obcokrajowców studiował na Uniwersytecie Medycznym – 10%, a następnie na Uniwersytecie Łódzkim 

6,8%, ASP 5% i Politechnice Łódzkiej 3%. 

W grupie studentów łódzkich uczelni znajdowali się zarówno mieszkańcy obszaru metropolitalnego, 

jak i przyjezdni z innych regionów kraju. Dokładne określenie miejsca pochodzenia studentów okazało 

się utrudnione ze względu na brak szczegółowych informacji na ten temat, co dotyczyło zarówno 

zasobów statystyki publicznej jak i rejestrów szkół wyższych. Danymi na temat liczby studentów 

dojeżdżających do uczelni wyższych w ramach ŁOM i spoza ŁOM dysponowały jedynie dwie szkoły,  

tj. Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Sztuk Pięknych.  

Z udostępnionych informacji wynika, że na obu uczelniach większość stanowiły osoby dojeżdżające 

spoza terenu ŁOM. W przypadku Uniwersytetu Medycznego ich odsetek w ogóle studentów wyniósł 

76,65% (6 815 osób), a Akademii Sztuk Pięknych 64,73% (613 osób). 

Tabela 49 Liczba studentów dojeżdżających na Uniwersytet Medyczny z/spoza terenu ŁOM – rok akademicki 2018/2019 

Studenci studiujący z terenu ŁOM 

L.p. powiat liczba osób odsetek 

1 miasto Łódź 1354  

2 brzeziński 50  

3 łódzki wschodni 185  

4 pabianicki 197  

5 zgierski 290  

 RAZEM 2076 23% 

 liczba studentów spoza ŁOM 6815 77% 

 suma 8891 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez uczelnie. 

W 2018 wśród najpopularniejszych grup kierunków studiów (zgodnie z Międzynarodową Standardową 

Klasyfikacją Edukacji ISCED – F 2013) na uczelniach publicznych województwa łódzkiego znalazły się: 
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nauki medyczne (16,11% ogółu studiujących na uczelniach publicznych), biznes i administracja 

(14,83%), inżynieryjno-techniczne (13,39%), społeczne (10,77%). Nieco inny układ popularnych 

obszarów kształcenia wystąpił na uczelniach niepublicznych, w przypadku których na pierwszym 

miejscu pod względem liczby studiujących znalazł się biznes i administracja (25,14%), a następnie nauki 

medyczne (13,07%), pedagogiczne (9,39%) oraz indywidualne studia międzyobszarowe (8,88%).  

Na Uniwersytecie Łódzkim najbardziej obleganym kierunkiem42 była psychologia, na której w roku 

akademickim 2018/2019 na jedno miejsce przypadało prawie 10 osób. Następne w kolejności były: 

zarządzanie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (9 os./miejsce), filologia angielska  

na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (9 os./miejsce), logistyka na Wydziale Zarządzania 

(studia stacjonarne pierwszego stopnia) (8 os./miejsce). 

Na Politechnice Łódzkiej najpopularniejszym kierunkiem była informatyka (16,72%), a następnie 

zarządzanie i inżynieria produkcji (7,63%), budownictwo (5,55%), automatyka i robotyka (5,51%), 

architektura (5,34%), mechanika i budowa maszyn (5,00%). Tych sześć obszarów kształcenia skupiało 

niemal połowę wszystkich studentów wspomnianej uczelni. 

Na Uniwersytecie Medycznym liderem okazał się kierunek lekarski, na którym uczyło się 40,40% 

wszystkich studentów tej uczelni.  

Z kolei na Akademii Sztuk Pięknych ponad 4/5 studiujących uczyło się na pięciu kierunkach, a w tym: 

tkanina i ubiór (29,78%), grafika (20,06%), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

(14,04%), architektura wnętrz (11,19%) oraz wzornictwo (10,45%). 

Tabela 50. Najpopularniejsze kierunki studiów na łódzkich uczelniach 

Uczelnia Kierunek Liczba studentów 

Politechnika Łódzka 

informatyka 2472 

zarządzanie i inżynieria produkcji 1128 

budownictwo 821 

automatyka i robotyka 815 

architektura 789 

mechanika i budowa maszyn 739 
   

Akademia Sztuk Pięknych 

tkanina i ubiór 282 

grafika 190 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych  

133 

architektura wnętrz 106 

wzornictwo 99 
   

                                                            
42 Próba określenia najpopularniejszych kierunków studiów w ŁOM bazowała na przesłanych przez uczelnie 
informacjach dotyczących liczby osób aktualnie studiujących na danym kierunku. Wyjątek stanowił Uniwersytet 
Łódzki, który udostępnił jedynie dane dotyczące liczby kandydatów na jedno miejsce. 
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Uczelnia Kierunek Liczba studentów 

Uniwersytet Medyczny 

lekarski 4069 

lekarsko-dentystyczny 833 

pielęgniarstwo 669 

farmacja 626 

fizjoterapia 343 

ratownictwo medyczne 303 
   

  liczba kandydatów na 1 
miejsce 

Uniwersytet Łódzki 

psychologia  
studia stacjonarne 
magisterskie 

9,9 

prawo  
studia stacjonarne 
magisterskie 

3,9 

finanse i rachunkowość  
studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 

4,8 

filologia angielska  
studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 

8,6 

pedagogika  
studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 

1,9 

informatyka  
studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 

2,3 

logistyka 
studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 

7,9 

ekonomia  
studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 

2,3 

zarządzanie  
studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 

8,7 

lingwistyka dla biznesu  
studia stacjonarne 
pierwszego stopnia 

5,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez uczelnie. 

Do określenia liczby studentów wyjeżdżających na uczelnie wyższe znajdujące się poza ŁOM 

wykorzystano dane pochodzące z czterech uczelni publicznych funkcjonujących w granicach 

administracyjnych ŁOM. Dane zestawione w poniższej tabeli dotyczyły studentów wyjeżdżających  

na wymiany międzynarodowe oraz krajowe – Program MOST.  

Tabela 51 Liczba studentów studiujących w innych miastach Polski, zagranicą w roku akademickim 2018/2019 

 
Liczba studentów studiujących w innych miastach Polski, zagranicą w roku 
akademickim 2018/2019  

Akademia Sztuk Pięknych 26 

Politechnika 258 

Uniwersytet Medyczny 61 

Uniwersytet Łódzki 328 

suma 673 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez uczelnie. 

Z danych zestawionych w tabeli powyżej wynika, że prawie połowa (48,74%) z ogółu studentów 

wyjeżdżających w roku akademickim 2018/2019 na staże krajowe lub zagraniczne uczyła się na 

Uniwersytecie Łódzkim. Wśród najpopularniejszych kierunków wyjazdów zagranicznych znalazły się 

Hiszpania (63 osoby), Włochy (48 osób), Niemcy (47 osób) oraz Portugalia (36 osób). Druga 
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w  kolejności Politechnika Łódzka umożliwiła wyjazdy 258 studentom, co stanowiło 38,34% ogółu osób 

studiujących w innych miastach Polski lub za zagranicą.  

Ilościowa analiza potencjału naukowego jednostki terytorialnej wymaga także zwrócenia uwagi  

na osoby kończące studia wyższe ponieważ stanowią one istotny składnik kapitału ludzkiego danego 

obszaru. W 2018 r. w uczelniach zlokalizowanych na terenie ŁOM naukę zakończyło łącznie 17 046 

osób, co stanowiło 91,94% ogółu absolwentów województwa łódzkiego. Największy odsetek 

absolwentów szkół publicznych uzyskał dyplom w obszarze biznesu i administracji (18,82%) (zgodnie 

z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji ISCED – F 2013). Następne w kolejności były 

nauki medyczne (12,32%), inżynieryjno-techniczne (12,25%) oraz społeczne (10,70%). Z kolei mury 

uczelni niepublicznych opuszczały osoby specjalizujące się w biznesie i  administracji (29,65% ogółu 

studentów kończących uczelnie niepubliczne), a także w obszarze nauk medycznych (11,87%) oraz 

pedagogicznych (11,82%). 

Uczelnią, która w roku akademickim 2018/2019 wypuściła na rynek pracy największą liczbę 

absolwentów był Uniwersytet Łódzki. Łącznie kształcenie w nim zakończyło 5 638 osób, z czego 50,28% 

uzyskało tytuł licencjata, 1,17% tytuł inżyniera, 43,06% ukończyło studia drugiego stopnia, 5,48% 

jednolite studia magisterskie. Kierunki zajmujące pierwsze pozycje ze względu na liczbę absolwentów 

różniły się w zależności od typów studiów. Na kierunkach inżynierskich była to informatyka (59,09%), 

na kierunkach licencjackich pedagogika (10,05%), na jednolitych studiach magisterskich prawo 

(69,58%), a na magisterskich studiach uzupełniających finanse i rachunkowość (11,70%). 

Tabela 52 Absolwenci kończący Uniwersytet Łódzki w roku akademickim 2018/2019 (wg kierunków) 

Kierunek 

Absolwenci 
wyższych studiów 

pierwszego stopnia 
z tytułem inżyniera  

Absolwenci 
wyższych studiów 

pierwszego stopnia 
z tytułem 
licencjata  

Absolwenci 
wyższych studiów 

magisterskich 
jednolitych  

Absolwenci 
wyższych studiów 
drugiego stopnia  

Administracja 0 93 0 119 

Analityka biznesu 0 45 0 0 

Analityka chemiczna 0 19 0 29 

Analityka gospodarcza  0 24 0 14 

Analityka społeczna 0 12 0 0 

Archeologia 0 11 0 5 

Bankowość i finanse cyfrowe 0 46 0 0 

Biologia 0 37 0 33 

Biomonitoring 0 8 0 0 

Biotechnologia 0 31 0 52 

Business management 0 28 0 5 

Chemia 0 9 0 12 

Chemia kosmetyczna 0 28 0 11 

Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna 

0 69 0 62 

Economics and International Business 0 0 0 10 

Ekonomia 0 104 0 59 

Ekonomia Ekobiznes 0 20 0 5 

Etnologia 0 9 0 15 
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Kierunek 

Absolwenci 
wyższych studiów 

pierwszego stopnia 
z tytułem inżyniera  

Absolwenci 
wyższych studiów 

pierwszego stopnia 
z tytułem 
licencjata  

Absolwenci 
wyższych studiów 

magisterskich 
jednolitych  

Absolwenci 
wyższych studiów 
drugiego stopnia  

Filologia (Filologia hiszpańska) 0 47 0 16 

Filologia (filologia klasyczna i studia 
śródziemnomorskie) 

0 7 0 0 

Filologia (filologia klasyczna) 0 0 0 9 

Filologia (Filologia romańska) 0 37 0 24 

Filologia (Filologia rosyjska) 0 24 0 20 

Filologia (filologia słowiańska) 0 4 0 2 

Filologia (Filologia włoska) 0 32 0 30 

Filologia angielska 0 91 0 84 

Filologia germańska 0 31 0 21 

Filologia polska 0 49 0 58 

Filozofia 0 10 0 12 

Finanse i inwestycje 0 71 0 0 

Finanse i rachunkowość 0 145 0 284 

Fizyka 0 3 0 3 

Genetyka 0 0 0 18 

Geografia 0 13 0 38 

Geoinformacja 0 13 0 26 

Geomonitoring 0 21 0 0 

Gospodarka przestrzenna 0 70 0 123 

Historia 0 24 0 23 

Historia sztuki 0 13 0 17 

Informacja naukowa 
i bibliotekoznawstwo 

0 0 0 11 

Informacja w środowisku cyfrowym 0 10 0 0 

Informatyka 39 81 0 62 

Informatyka i ekonometria 0 18 0 17 

Inwestycje i nieruchomości 0 40 0 51 

Kulturoznawstwo 0 52 0 57 

Leśnictwo 27 0 0 0 

Lingwistyka dla biznesu 0 77 0 0 

Logistyka 0 179 0 136 

Logopedia 0 0 0 45 

Logopedia z audiologią  0 60 0 0 

Management and Finance 0 16 0 0 

Marketing 0 54 0 0 

Matematyka 0 28 0 39 

Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze  

0 21 0 32 

Międzynarodowe studia kulturowe  0 16 0 4 

Mikrobiologia  0 42 0 32 

Nauczanie chemii 0 0 0 4 

Ochrona środowiska 0 9 0 28 

Pedagogika 0 285 0 240 

Politologia 0 31 0 36 

Polityka społeczna 0 20 0 26 

Praca socjalna 0 30 0 32 

Prawo 0 0 215 0 

Przedsiębiorczość i zarządzanie 
innowacjami 

0 36 0 0 

Psychologia 0 0 94 0 

Rachunkowość 0 88 0 0 

Rynek finansowy 0 14 0 44 

Socjologia 0 29 0 19 

Stosunki międzynarodowe 0 60 0 31 

Studia polsko-niemieckie 0 1 0 0 
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Kierunek 

Absolwenci 
wyższych studiów 

pierwszego stopnia 
z tytułem inżyniera  

Absolwenci 
wyższych studiów 

pierwszego stopnia 
z tytułem 
licencjata  

Absolwenci 
wyższych studiów 

magisterskich 
jednolitych  

Absolwenci 
wyższych studiów 
drugiego stopnia  

Turystyka i rekreacja 0 68 0 25 

Wojskoznawstwo 0 0 0 1 

Zarządzanie 0 67 0 217 

Zarządzanie publiczne 0 39 0 0 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 0 66 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez uczelnie. 

Następna w kolejności pod względem liczby absolwentów była Politechnika Łódzka, na której 

w  analizowanym okresie naukę zakończyło 3 586 osób. Najwyższy odsetek studentów (13,50%) 

ukończył informatykę (łącznie studia pierwszego i drugiego stopnia). Szczegółowe zestawienie 

absolwentów poszczególnych kierunków zawiera tabela poniżej. 

Tabela 53 Absolwenci kończący Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2018/2019 (wg kierunków) 

Kierunek Stopień studiów Liczba absolwentów 
informatyka pierwszy 300 

zarządzanie i inżynieria produkcji drugi 193 

informatyka drugi 184 

inżynieria środowiska  drugi 171 

zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszy 124 

architektura pierwszy 109 

architektura drugi 106 

budownictwo pierwszy 104 

biotechnologia pierwszy 103 

mechanika i budowa maszyn pierwszy 94 

inżynieria bezpieczeństwa pracy pierwszy 93 

budownictwo drugi 91 

automatyka i robotyka pierwszy 87 

technologia żywności i żywienie człowieka pierwszy 78 

elektronika i telekomunikacja pierwszy 77 

inżynieria biomedyczna pierwszy 72 

mechanika i budowa maszyn drugi 71 

mechatronika pierwszy 67 

elektrotechnika drugi 66 

inżynieria środowiska pierwszy 66 

zarządzanie  drugi 65 

matematyka pierwszy 63 

biotechnologia drugi 60 

wzornictwo pierwszy 60 

energetyka pierwszy 59 

technologia żywności i żywienie człowieka drugi 58 

logistyka pierwszy 55 

zarządzanie pierwszy 54 

wzornictwo drugi 52 

gospodarka przestrzenna pierwszy 50 

matematyka drugi 50 

elektrotechnika pierwszy 46 

technologia kosmetyków  drugi 42 

automatyka i robotyka drugi 36 

inżynieria materiałowa drugi 35 

technologia chemiczna pierwszy 33 

nanotechnologia pierwszy 32 

chemia pierwszy 30 
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Kierunek Stopień studiów Liczba absolwentów 

technologia chemiczna drugi 28 

chemia drugi 26 

elektronika i telekomunikacja drugi 24 

inżynieria procesowa drugi 24 

chemia budowlana pierwszy 22 

chemia budowlana drugi 22 

gospodarka przestrzenna drugi 20 

inżynieria biochemiczna pierwszy 20 

włókiennictwo drugi 20 

inżynieria biomedyczna drugi 19 

energetyka drugi 18 

papiernictwo i poligrafia pierwszy 18 

towaroznawstwo pierwszy 17 

fizyka techniczna pierwszy 16 

inżynieria materiałowa pierwszy 15 

europeistyka pierwszy 14 

ochrona środowiska pierwszy 14 

papiernictwo i poligrafia drugi 14 

transport pierwszy 14 

biotechnologia środowiska pierwszy 13 

inżynieria produkcji drugi 11 

transport drugi 11 

inżynieria chemiczna i procesowa drugi 10 

inżynieria produkcji pierwszy 10 

nanotechnologia drugi 9 

mechatronika drugi 7 

włókiennictwo pierwszy 5 

inżynieria procesowa pierwszy 4 

fizyka techniczna drugi 3 

chemia i inżynieria materiałów  specjalnego przeznaczenia drugi 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez uczelnie. 

W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Medyczny ukończyły 1 883 osoby, z czego największy 

odsetek (26,45%) stanowili absolwenci kierunku lekarskiego (jednolite studia magisterskie), 

a  następnie lekarsko-dentystycznego (jednolite studia magisterskie) (7,54%). 

Tabela 54 Absolwenci kończący Uniwersytet Medyczny w roku akademickim 2018/2019 (wg kierunków) 

Kierunek Stopień Łączna liczna absolwentów 
farmacja jednolite magisterskie 123 

analityka medyczna jednolite magisterskie 36 

kosmetologia pierwszy stopień 26 

kosmetologia drugi stopień 41 

lekarski jednolite magisterskie 498 

fizjoterapia pierwszy stopień 131 

fizjoterapia drugi stopień 112 

zdrowie publiczne pierwszy stopień 34 

zdrowie publiczne drugi stopień 74 

ratownictwo medyczne pierwszy stopień 58 

dietetyka pierwszy stopień 51 

dietetyka drugi stopień 45 

lekarsko-dentystyczny jednolite magisterskie 142 

techniki dentystyczne pierwszy stopień 44 

techniki dentystyczne drugi stopień 28 

pielęgniarstwo pierwszy stopień 114 

pielęgniarstwo drugi stopień 77 

położnictwo pierwszy stopień 61 

położnictwo drugi stopień 78 
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Kierunek Stopień Łączna liczna absolwentów 

biotechnologia pierwszy stopień 57 

biotechnologia drugi stopień 31 

elektroradiologia pierwszy stopień 22 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez uczelnie. 

Akademię Sztuk Pięknych (w roku akademickim 2018/2019) ukończyło łącznie 147 osób, z czego 

największy odsetek studiował na kierunku tkanina i ubiór (38,78%). Następne w kolejności pod 

względem liczby absolwentów były: architektura wnętrz (19.05%), wzornictwo (18,37%), grafika 

(14,29%), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (5,44%), malarstwo (3,40%) i na końcu 

rzeźba, którą ukończyła jedna osoba. 

6.2. Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze przedsiębiorstw 

Budowa gospodarki opartej na wiedzy nie jest możliwa bez umiejętności kooperacji i zdolności do 

transferu wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. Szczególne oczekiwania są 

związane z mechanizmami włączania instytucji naukowych do sfery gospodarczej oraz z budową 

wielofunkcyjnych relacji z biznesem. Podkreśla się potrzebę pogłębienia integracji tzw. trójkąta wiedzy: 

nauki, edukacji i innowacyjności, a sektor nauki i badań uznajemy za koło zamachowe gospodarki 

wiedzy43. 

Ze zgromadzonych informacji wynika, że wszystkie uczelnie, które udostępniły informacje na potrzeby 

przygotowania tej części opracowania, angażowały się we współpracę z sektorem przedsiębiorstw. 

Najaktywniejszy w tym obszarze był Uniwersytet Medyczny, który zadeklarował 159 podpisanych 

umów. Mimo stosunkowo niewielkiej liczby wskazanej przez Politechnikę Łódzką należy pamiętać,  

iż aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie innowacyjności i  podobnie jak Uniwersytet 

Łódzki i Uniwersytet Medyczny jest udziałowcem spółki Łódzki Regionalny Park Naukowo-

Technologiczny – Technopark, w ramach którego działa między innymi BioNanoPark. 

Tabela 55 Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami 

 Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze przedsiębiorstw  

Akademia Sztuk Pięknych 7 

Politechnika Łódzka 31 

Uniwersytet Medyczny 159 

Uniwersytet Łódzki 120 

Suma 317 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez uczelnie 

Aktualnie w Łodzi są rozwijane dwa światowej klasy projekty w obszarze neurologii (CogniGuard 

i StimLep), pochodzące z Izraela. Pierwszy, obejmuje leczenie choroby Alzheimera, które w dobie 

starzejącego się społeczeństwa stanowi jedno z największych wyzwań. Drugi projekt skupia się  

                                                            
43 K. Matusiak (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2010, PARP, Warszawa 2010. 
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na leczeniu lekoopornej padaczki. Oba przykłady projektów, kierowanych na rynki azjatyckie 

i amerykańskie, posiadają pełne zaplecze naukowo-badawcze w Polsce44. 

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw może także przybierać formę suwerennych działań 

podmiotów gospodarczych bazujących na własnym potencjale finansowym i kadrowym. W 2017 r. 

na obszarze ŁOM w sektorze B+R działało 191 przedsiębiorstw, co stanowiło 68,71% tego typu 

podmiotów zlokalizowanych w województwie łódzkim. Przeważająca część tych jednostek (76,96%) 

prowadziła działalność na terenie miasta Łódź. W analizowanym roku przedsiębiorstwa te poniosły 

nakłady na B+R w  wysokości 707 714,8 tys. zł, a w ich strukturze dominowały środki zewnętrzne 

(407 155,3 tys. zł) pozyskane głównie od instytucji krajowych (366 946,1 tys. zł). Pieniądze  

te wydatkowane były przede wszystkim na badania podstawowe (46,74%), następnie prace rozwojowe 

(35,85%), a tylko w  niewielkim stopniu na badania stosowane i przemysłowe (17,41%). Analizowane 

podmioty prowadziły badania inżynieryjne i techniczne (35,63% wydatków na B+R), medyczne 

i o zdrowiu (25,84%), przyrodnicze (17,39%) i społeczne (12,31%). Niecała połowa (47,64%) 

podmiotów B+R prowadzących działalność na terenie ŁOM dysponowała aparaturą naukowo-

badawczą niezbędną do prowadzenia badań. Stopień zużycia tego sprzętu wyniósł średnio 71,9%. 

W podmiotach tych zatrudnionych było 8 267 osób, przy czym 94,31% to pracownicy przedsiębiorstw 

działających w Łodzi. W tej grupie 4 735 osób posiadało wykształcenie wyższe, a w tym 59,11% 

stanowiły osoby ze stopniem doktora, 25,77% ze stopniem doktora habilitowanego i 15,12% z tytułem 

profesora. Dodatkowo, przedsiębiorstwa posiłkowały się personelem zewnętrznym – łącznie 3 198 

osób, w tym zatrudniały 98 profesorów.  

Tabela 56 Mocne i słabe strony potencjału naukowo-badawczego ŁOM  

+ – 
Duże zróżnicowanie na poziomie szkolnictwa wyższego. Zmniejszająca się liczba studentów. 

Wysoka pozycja Łodzi jako ośrodka akademickiego, co przyciąga 
do miasta osoby spoza ŁOM i rodzi nadzieje na ich osiedlenie się 

po zakończeniu studiów. 
 

Umiędzynarodowienie uczelni wyższych.  

Podejmowanie przez uczelnie aktywności w zakresie współpracy  
z gospodarką. 

 

Podejmowanie aktywności B+R przez przedsiębiorstwa 
zlokalizowane na terenie ŁOM. 

 

                                                            
44 https://www.tulodz.pl/biznes,technologia,lodz-stanie-sie-dolina-krzemowa-dla-branzy-life-science-w-polsce 
,new,mg,2,21.html,2193 dn. 2.10.2019. 
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7. Dostępność do usług społecznych na terenie ŁOM  

Kluczowym wyzwaniem dla polityki społecznej jest uwzględnienie w podejściu do szeroko rozumianej 

pomocy społecznej współczesnych wyzwań, jakie przed całym systemem stawia dotychczasowy stan 

wiedzy naukowej, wyniki badań oraz polityka prowadzona na szczeblu krajowym i unijnym. Istota 

zmiany we współczesnym podejściu polega przede wszystkim na konieczności ukierunkowania 

wszelkich działań realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach zadań z zakresu pomocy 

społecznej na skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów społecznych i integrację środowiska 

lokalnego oraz dążenie do profesjonalizacji kadry i standaryzacji usług przy jednoczesnej 

deinstytucjonalizacji oraz indywidualizacji świadczonego wsparcia. 

7.1 Instytucje i usługi opiekuńcze dla seniorów i osób niesamodzielnych   

Na terenie województwa łódzkiego, w 2018 roku ogółem znajdowało się 56 domów pomocy społecznej 

(spadek o 1 placówkę w stosunku do 2017 roku). Wśród nich 48 jednostek prowadzonych było przez 

jednostkę samorządu terytorialnego (powiat), natomiast 8 przez inne podmioty. Łącznie w całym 

województwie domy pomocy społecznej oferowały w 2018 roku 6 305 miejsc, z których skorzystały 

w ciągu całego roku 7 390 osoby. Średnio w 2018 roku na jeden dom pomocy społecznej przypadało 

około 113 miejsc45.  

Największa liczba domów pomocy społecznej znajduje się w stolicy województwa (15) oraz w powiecie 

kutnowskim (6). Pozostałe powiaty posiadające dom pomocy społecznej na swoim terenie dysponują 

maksymalnie 4 jednostkami tego typu (najczęściej jest to jedna jednostka). Powiaty rawski 

i skierniewicki nie mają na swoim terenie domów pomocy społecznej46. 

 

 

                                                            
45 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018, Wydział ds. Badań i Analiz, 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019 
46 ibidem 
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Grafika 55  Liczba osób korzystających z domów pomocy społecznej w województwie łódzkim w 2018 roku 

Źródło: „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018” – Wydział ds. Badań i Analiz, Regionalne 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019 

W gminach ŁOM w 2018 r. działało 51 placówek stacjonarnej pomocy społecznej, które zamieszkiwało 

3 945 osób47. Na przestrzeni ostatnich 10 lat nie widać dużych zmian zarówno w liczbie placówek 

w ŁOM jak i w liczbie jej mieszkańców. Widoczna jest duża różnica zarówno w liczbie placówek, jak i ich 

mieszkańców między miastem Łódź, a pozostałymi gminami ŁOM. Duże różnice można zauważyć, jeśli 

przeanalizujemy liczbę mieszkańców placówek stacjonarnej pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 

ludności. Relatywnie najgorsza sytuacja dotyczy gminy Jeżów. Co prawda nie jest to jedyna gmina ŁOM, 

w której jest tylko jedna placówka, natomiast na 1 000 ludności przypada tu 26 mieszkańców tej 

placówki.  

Wśród osób zamieszkujących placówki stacjonarnej pomocy społecznej znaczną grupę stanowiły osoby 

przewlekle chore psychicznie. Największa ich grupa zamieszkiwała placówki w mieście Łódź  

(434 osoby), ale także w Konstantynowie Łódzkim (142) czy gminie Andrespol (134). Największa grupa 

mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie (dorosłych, dzieci i młodzieży) przebywała 

w placówkach w mieście Łódź (247 osoby), Aleksandrowie Łódzkim (130) oraz w Koluszkach (59). 

Zdecydowanie mniejszą grupę stanowią mieszkańcy z niepełnoprawnością fizyczną. Znajdują się oni 

                                                            
47 Na podstawie danych GUS 
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tylko w placówkach dwóch jednostek samorządu terytorialnego ŁOM tj. w Pabianicach (48 osób) 

i w Łodzi (4). Wśród mieszkańców placówek znajdują się również osoby bezdomne. Największa ich 

liczba została odnotowana w Łodzi (387 osoby), następnie w Ozorkowie (35), i Konstantynowie 

Łódzkim (14). Największa grupa mieszkańców w podeszłym wieku przebywa w Łodzi (525 osób) 

i Głownie (62). Znaczny udział wśród mieszkańców placówek stanowią osoby przewlekle chore 

somatycznie. Najwięcej spośród nich przebywa w placówkach w Łodzi (970 osób). Liczną grupę 

stanowią również w placówkach w Pabianicach (195), Brzezinach (102) czy Zgierzu (99).      

7.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami48  

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami jest dofinansowywana ze środków 

PFRON oraz środków własnych powiatów. W 2018 roku kwota tego dofinansowania wyniosła 

w województwie łódzkim ok. 53,9 mln zł i była wyższa niż w roku poprzednim o nieco ponad 3 mln 

złotych.  

Likwidowanie barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, a także 

związanych z komunikowaniem się i dostępem do informacji przyczynia się do umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym49. Liczba osób, które w 2018 roku 

w województwie łódzkim otrzymały dofinansowanie związane z likwidacją barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się wyniosła ponad 1,2 tys. Liczba osób otrzymujących 

dofinansowanie na likwidację barier oraz jego pieniężna wielkość systematycznie wzrastała od 2014 

roku do 2017 roku. W 2018 r. nastąpił spadek zarówno liczby beneficjentów jak i wartości 

dofinansowania50. 

                                                            
48 Rozdział opracowany na podstawie Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018, 
Wydział ds. Badań i Analiz, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019 
49 W świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) 
50 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018, Wydział ds. Badań i Analiz, 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019 
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Wykres 9 Liczba beneficjentów (osoby; lewa oś) i wartość dofinansowania (w mln zł; prawa oś) na likwidację barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w latach 2014-2018 oraz prognoza na rok 2019 

Źródło: „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018” – Wydział ds. Badań i Analiz, Regionalne 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019 

Wartość dofinansowania likwidacji barier w powiatach województwa łódzkiego wyniosła łącznie 

w 2018 roku nieco ponad 4,1 mln zł. Ok. 43% łącznej sumy dofinansowań udzielono w Łodzi, natomiast 

najmniejszą kwotą dofinansowania dysponował powiat brzeziński – 15 tys. zł (niecałe 0,4% całkowitej 

kwoty dofinansowania). W dwóch powiatach (łódzkim wschodnim oraz pajęczańskim) wcale nie 

dofinansowano likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.  

Turnusy rehabilitacyjne są przykładem formy aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

połączonej z elementami wypoczynku. Ich celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz 

rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Wartość dofinansowania turnusów rehabilita-

cyjnych w województwie łódzkim w 2018 roku wyniosła ok. 6,6 mln zł i była wyższa niż w roku 

poprzednim o ponad 1,8 mln zł. Zgodnie z przewidywaniami, wartość ta może wzrosnąć o ok. 3% 

(o ponad 225 tys. zł) w roku 2019. Pomoc z tytułu dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych trafiła 

w 2018 r. do więcej niż 5,9 tyś. osób.  Według szacunków liczba ta w kolejnym roku minimalnie 

wzrośnie. Najwięcej osób uzyskało pomoc w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i powiecie kutnowskim, 

natomiast najmniejszej liczbie osób przyznano pomoc z tytułu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych w ramach turnusów rehabilitacyjnych w 2018 roku w powiecie 

tomaszowskim. W powiecie pajęczańskim nikomu nie przyznano pomocy z tego tytułu51.  

Wartość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt 

rehabilitacyjny w 2018 roku wyniosła nieco ponad 12,5 mln zł. Z tego wsparcia skorzystało ponad  

14 tys. osób. Wartość dofinansowania wzrosła o 5%, a liczba osób, które uzyskały dofinansowanie  

                                                            
51Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018, Wydział ds. Badań i Analiz, 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019 
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o 2% w porównaniu z rokiem 2017. W ramach działań wspierających rehabilitację społeczną osób 

niepełnosprawnych, dofinansowano wydarzenia sportowe, kulturalne, rekreacyjne i turystyczne. 

Najwięcej wydarzeń tego typu dofinansowano w 2018 roku w powiecie sieradzkim (30 imprez) 

i mieście Łodzi (29 imprez). W 7 powiatach nie dofinansowano żadnych imprez tego typu. Łącznie 

dofinansowano 173 imprezy, w których uczestniczyło 8,5 tys. niepełnosprawnych uczestników. 

Wartość dofinansowania w dziedzinie sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2018 roku wyniosła prawie 

649 tys. zł. Było to o 4% więcej niż w roku wcześniejszym. Według przewidywań wartość 

dofinansowania w 2019 roku pozostanie na podobnym poziomie co w roku obecnym52. 

7.3 Usługi na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

Usługi na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych finalnie maja przyczynić się do poprawy sytuacji na 

rynku pracy. W wyniku działań aktywizujących, osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) 

powinny znaleźć zatrudnienie. Efektywność działań aktywizujących jest różna. Wszystko zależy m.in. 

od tego jaka grupa bezrobotnych poddawana jest tego typu działaniom (np. grupy o różnym stopniu 

oddalenia od rynków pracy). Niemniej jednak w całej Polsce w ostatnich latach widoczna jest poprawa 

na rynku pracy, co więcej coraz częściej mówi się o zmianie na rynku pracy, który staje się rynkiem 

pracownika a nie pracodawcy. 

Na obserwowaną poprawę sytuacji na rynku pracy niewątpliwie wpływ miały podjęte działania 

aktywizacji osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych). W większości gmin ŁOM były to 

działania podejmowane przez jednostki opieki społecznej53 we współpracy z jednostkami działających 

w sferze rynku pracy. Najpopularniejszym (chociaż nie najbardziej efektywnym) działaniem 

aktywizującym osoby bezrobotne podejmowanym na terenie ŁOM, była organizacja prac społeczno-

użytecznych. Ponadto w środowiskach objętych pomocą społeczną prowadzona była praca socjalna 

przez pracowników socjalnych zmierzająca do aktywizacji społecznej i zawodowej osób (w tym osób 

z niepełnosprawnościami) poprzez: pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania pracy, pomoc 

w docieraniu do pracodawców, pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Indywidualną 

pracę z rodzinami, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze i bezrobocie 

podejmował asystent rodziny, który współpracował indywidualnie w oparciu o plan pracy z rodziną 

i obejmował również działania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w rodzinach. 

Z uwagi na większe możliwości (chociażby finansowe) w mieście Łódź podejmowano szereg działań 

mniej standardowych, które mogą być również przykładami dobrych praktyk. PUP w Łodzi jako jeden 

                                                            
52Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018, Wydział ds. Badań i Analiz, 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019 
53 Informacje przygotowane na podstawie badania ankietowego z gminami ŁOM, przeprowadzonego na 
potrzeby tego opracowania. 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 

 
 131 

z pierwszych urzędów w Polsce rozpoczął realizację ogólnopolskiego Programu Aktywizacja i Integracja 

(PAI). Wzorem lat ubiegłych, w 2018 r. zostało podpisane porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Łodzi (MOPS). W ramach podjętego partnerstwa realizowana była aktywizacja osób 

bezrobotnych oraz działania służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym 

i zawodowym poprzez poradnictwo specjalistyczne i warsztaty trenerskie. Ponadto, kontynuowano 

kierowanie osób bezrobotnych w ramach naboru uzupełniającego na drugą edycję zlecania działań 

aktywizacyjnych niepublicznej agencji zatrudnienia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Ponadto w mieście Łódź realizowanych było wiele ciekawych projektów przez Urząd Miasta 

w partnerstwie z różnymi fundacjami czy innymi organizacjami np. „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli  

- zostań opiekunką medyczną" realizowany w partnerstwie z HRP Group (Lider projektu), „Profesja  

na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi” realizowany w partnerstwie z Fundacją Uwolnienie  

w Łodzi (Lider projektu), „Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru 

rewitalizacji” realizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Łodzi (Partner Wiodący 

Projektu). Pozostałe miasta ŁOM również realizowały projekty aktywizacyjne takie jak np.: 

„PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” (miasto Pabianice), „Budzik” (miasto 

Ozorków) czy „Twój wybór – lepsze jutro” (miasto Zgierz). 

7.4 Dostępność do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 

Poziom upowszechnienia opieki instytucjonalnej nad dziećmi do 3. roku życia należy w Polsce 

do najniższych w Unii Europejskiej. Sytuacja w tym zakresie zaczęła się nieco poprawiać od 2011 r., 

kiedy uchwalono Ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. W województwie łódzkim w 2018 r. było łącznie 

196 placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (łącznie żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów 

dziecięcych), zapewniających miejsce dla 7 615 dzieci.  

W gminach ŁOM znajdowała się blisko połowa wszystkich placówek opieki nad dziećmi  

do lat 3 z województwa (95 placówek), które zapewniały 4 025 miejsc dla dzieci (52% wszystkich miejsc 

w województwie). Najwięcej placówek wśród jednostek samorządu terytorialnego ŁOM znajdowało 

się w mieście Łódź (59) następnie w powiecie zgierskim (16) i pabianickim (13). W powiecie łódzkim 

wschodnim znajdowało się 6 placówek, a brzezińskim tylko 1. W 10 gminach ŁOM nie ma żadnej 

placówki opieki nad dziećmi do lat 3, a w kolejnych 9 jest tylko jedna jednostka. 
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Tabela 57 Liczba placówek opieki nad dziećmi do lata 3 w ŁOM 

(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Najwięcej miejsc w ww. placówkach znalazło się w mieście Łódź (2 922), następnie w powiecie 

zgierskim (484), pabianickim (448), łódzkim wschodnim (156) i brzezińskim (15). Warto dodać, 

że w całym powiecie brzezińskim jest tylko jeden żłobek (w Brzezinach), który funkcjonuje od 2018 r.  

 
żłobki 

oddziały 
żłobkowe 

kluby 
dziecięce 

Placówki opieki nad 
dziećmi do lat 3 łącznie 

2018 2018 2018 2018 

[ob.] [ob.] [ob.] [ob.] 

ŁÓDZKIE 147 5 44 196 

Powiat łódzki wschodni 6 0 0 6 

Andrespol (w) 1 0 0 1 

Brójce (w) 0 0 0 0 

Koluszki (m-w) 1 0 0 1 

Nowosolna (w) 1 0 0 1 

Rzgów (m-w) 1 0 0 1 

Tuszyn (m-w) 2 0 0 2 

Powiat pabianicki 10 0 3 13 

Konstantynów Łódzki (m) 1 0 1 2 

Pabianice (m) 7 0 1 8 

Dłutów (w) 0 0 0 0 

Dobroń (w) 1 0 0 1 

Ksawerów (w) 1 0 0 1 

Lutomiersk (w) 0 0 1 1 

Pabianice (w) 0 0 0 0 

Powiat zgierski 12 0 4 16 

Głowno (m) 1 0 0 1 

Ozorków (m) 2 0 1 3 

Zgierz (m) 4 0 2 6 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 2 0 0 2 

Głowno (w) 0 0 0 0 

Ozorków (w) 0 0 0 0 

Parzęczew (w) 0 0 0 0 

Stryków (m-w) 2 0 1 3 

Zgierz (w) 1 0 0 1 

Powiat brzeziński 1 0 0 1 

Brzeziny (m) 1 0 0 1 

Brzeziny (w) 0 0 0 0 

Dmosin (w) 0 0 0 0 

Jeżów (w) 0 0 0 0 

Rogów (w) 0 0 0 0 

Powiat m. Łódź 49 0 10 59 

Łódź (m) 49 0 10 59 
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W całym województwie opieką żłobkową w 2018 r. objętych było 6 873 dzieci. W tym samym roku 

w ŁOM opieką żłobkową objętych było 4 040 dzieci, z czego najwięcej w mieście Łódź (3 151 dzieci), 

następnie w powiecie zgierskim (431), pabianickim (315), łódzkim wschodnim (128) i brzezińskim (15). 

Analiza odsetka dzieci poniżej 3 roku życia objętych opieką w żłobkach pokazuje duże dysproporcje 

w poszczególnych gminach ŁOM. Średnio w województwie łódzkim w 2018 r. odsetek ten wyniósł 10%. 

W mieście Łódź był wyższy niż średnio w województwie i wyniósł 17,2%. W żadnym z pozostałych 

powiatów ŁOM nie przekraczał on średniej dla województwa (pabianicki 9,8%, zgierski 9,5%, łódzki 

wschodni 6,2%, brzeziński 1,7%).  

Analiza na poziomie gmin pokazuje, że w 6 gminach ŁOM odsetek ten był wyższy niż średnio 

w województwie (Ksawerów 17,3% - sytuacja korzystniejsza niż w Łodzi, Ozorków 17,1% - nieznacznie 

mniej niż w Łodzi, Stryków 14,4%, Zgierz 11,9%, Pabianice 11,8%, Lutomiersk 10,5%). W 10 gminach 

odsetek ten wyniósł 0 (brak placówki opiekuńczej dla dzieci do lat 3).    
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Tabela 58 Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową w ŁOM 

 

odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 
ogółem 

2018 

[%] 

ŁÓDZKIE 10,0 

Powiat łódzki wschodni 6,2 

Andrespol (w) 4,1 

Brójce (w) 0,0 

Koluszki (m-w) 9,5 

Nowosolna (w) 8,9 

Rzgów (m-w) 5,1 

Tuszyn (m-w) 6,3 

Powiat pabianicki 9,8 

Konstantynów Łódzki (m) 9,3 

Pabianice (m) 11,8 

Dłutów (w) 0,0 

Dobroń (w) 6,8 

Ksawerów (w) 17,3 

Lutomiersk (w) 10,5 

Pabianice (w) 0,0 

Powiat zgierski 9,5 

Głowno (m) 1,9 

Ozorków (m) 17,1 

Zgierz (m) 11,9 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 8,6 

Głowno (w) 0,0 

Ozorków (w) 0,0 

Parzęczew (w) 0,0 

Stryków (m-w) 14,4 

Zgierz (w) 7,0 

Powiat brzeziński 1,7 

Brzeziny (m) 4,2 

Brzeziny (w) 0,0 

Dmosin (w) 0,0 

Jeżów (w) 0,0 

Rogów (w) 0,0 

Powiat m. Łódź 17,2 

Łódź (m) 17,2 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL             

 

 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 

 
 135 

7.5 Dostępność do opieki przedszkolnej w ŁOM 

Dostępność usług opiekuńczych dla małych dzieci pozwala na łatwiejsze godzenie pracy zawodowej 

i obowiązków rodzinnych przez rodziców małych dzieci. Dotyczy to w szczególności matek dzieci 

w wieku przed pójściem do szkoły. Z tego punktu widzenia duże znaczenie ma dostęp do usług 

przedszkolnych54. 

W 2018 r. w województwie łódzkim funkcjonowało ogółem 1 299 placówek wychowania 

przedszkolnego. W ŁOM znajdowało się 34% z nich (433 placówki). Najwięcej z nich znalazło się 

w mieście Łódź (248), następnie kolejno w powiecie zgierskim (84), pabianickim (50), łódzkim 

wschodnim (44) oraz brzezińskim (17). Analiza na poziomie gmin wskazuje, że największa liczba 

placówek wychowania przedszkolnego znajdowała się w mieście Łódź. Drugie pod tym względem 

placówek było miasto Zgierz (29). Dużo placówek znajdowało się również w mieście Pabianice (19), 

Aleksandrowie Łódzkim (14), Konstantynowie Łódzkim (11) czy Strykowie (10). Najgorzej sytuacja 

wygląda w gminie Jeżów (1) i Dłutów (2). Szczegółowe informacje o liczbie placówek wychowania 

przedszkolnego w gminach ŁOM przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 59 Liczba placówek wychowania przedszkolnego w ŁOM 

 
Liczba placówek wychowania przedszkolnego   

2018 

[ob.] 

ŁÓDZKIE 1 299 

Powiat łódzki wschodni 44 

Andrespol (w) 9 

Brójce (w) 9 

Koluszki (m-w) 8 

Nowosolna (w) 4 

Rzgów (m-w) 7 

Tuszyn (m-w) 7 

Powiat pabianicki 50 

Konstantynów Łódzki (m) 11 

Pabianice (m) 19 

Dłutów (w) 2 

Dobroń (w) 4 

Ksawerów (w) 5 

Lutomiersk (w) 5 

Pabianice (w) 4 

Powiat zgierski 84 

Głowno (m) 8 

                                                            
54 Usługi przedszkolne/placówki wychowania przedszkolnego na potrzeby przedmiotowej analizy uwzględniają 
przedszkola (łącznie ze specjalnymi), zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne oraz oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych  
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Liczba placówek wychowania przedszkolnego   

2018 

[ob.] 

Ozorków (m) 7 

Zgierz (m) 29 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 14 

Głowno (w) 3 

Ozorków (w) 3 

Parzęczew (w) 3 

Stryków (m-w) 10 

Zgierz (w) 7 

Powiat brzeziński 17 

Brzeziny (m) 6 

Brzeziny (w) 3 

Dmosin (w) 3 

Jeżów (w) 1 

Rogów (w) 4 

Powiat m. Łódź 248 

Łódź (m) 248 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

 

Placówki wychowania przedszkolnego udostępniały w 2018 r. łącznie w województwie łódzkim 73 969 

miejsc. Z tego ponad 47% miejsc dotyczy placówek zlokalizowanych w ŁOM (34 998 miejsc).  Najwięcej 

miejsc (23 349) znajdowało się w placówkach w mieście Łódź, następnie w powiecie zgierskim (4 958), 

pabianickim (3 654), łódzkim wschodnim (2 332) oraz brzezińskim (705). Wśród gmin (poza miastem 

Łódź), dużą liczbą miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego charakteryzowały się miasto 

Pabianice (2 499), miasto Zgierz (1 781) czy Aleksandrów Łódzki (1 058). Szczegółowe informacje 

o ilości miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego w poszczególnych gminach ŁOM 

przedstawia poniższa tabela.   
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Tabela 60 Liczba miejsc w  placówkach wychowania przedszkolnego w ŁOM 

 
Liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego   

2018 

[msc.] 

ŁÓDZKIE 73 969 

Powiat łódzki wschodni 2 332 

Andrespol (w) 527 

Brójce (w) 150 

Koluszki (m-w) 716 

Nowosolna (w) 40 

Rzgów (m-w) 483 

Tuszyn (m-w) 416 

Powiat pabianicki 3 654 

Konstantynów Łódzki (m) 625 

Pabianice (m) 2 499 

Dłutów (w) 170 

Dobroń (w) 95 

Ksawerów (w) 165 

Lutomiersk (w) 100 

Pabianice (w) 055 

Powiat zgierski 4 958 

Głowno (m) 578 

Ozorków (m) 770 

Zgierz (m) 1 781 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 1 058 

Głowno (w) 125 

Ozorków (w) 75 

Parzęczew (w) 206 

Stryków (m-w) 290 

Zgierz (w) 75 

Powiat brzeziński 705 

Brzeziny (m) 415 

Brzeziny (w) 0 55 

Dmosin (w) 0 55 

Jeżów (w) 125 

Rogów (w) 165 

Powiat m. Łódź 23 349 

Łódź (m) 23 349 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

                                                            
55 Może zastanawiająco wyglądać sytuacja, gdzie mimo podanej liczby placówek wychowania przedszkolnego, 
we wskazanych gminach jest 0 miejsc, podczas gdy liczba dzieci jest dodatnia. Wynika to z faktu, że w tych 
gminach funkcjonowały tylko oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, a w nich nie podaje się liczby 
oferowanych miejsc do statystyki publicznej. 
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W 2018 r. w województwie łódzkim w placówkach wychowania przedszkolnego przebywało 82 923 

dzieci. Z tego ponad 43% stanowiły dzieci w gminach na obszarze ŁOM (35 814 osób). Najwięcej z nich 

uczęszczało do placówek w mieście Łódź (22 315), następnie kolejno w powiatach: zgierskim (4 958), 

pabianickim (4 191), łódzkim wschodnim (2 722) oraz brzezińskim (954). Wśród gmin (oprócz miasta 

Łódź), znaczna liczba dzieci uczęszczała do placówek w mieście Pabianice (2 375), Zgierz (1 939) oraz 

gminie Aleksandrów Łódzki (1 171). Najmniej dzieci uczęszczało do placówek w gminach Dmosin (85), 

Brzeziny (101) oraz Jeżów (110) (wszystkie w powiecie brzezińskim). 

Dostęp do usług wychowania przedszkolnego w poszczególnych gminach ŁOM dobrze obrazuje 

wskaźnik dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na 1 miejsce w placówkach wychowania 

przedszkolnego. Najlepiej sytuacja wygląda w mieście Głowno, w którym na 1 miejsce w placówce 

przypada 0,6 osoby. Wśród liderów znajduje się również gmina Rzgów (0,65), miasto Pabianice (0,67) 

oraz gmina Jeżów (0,69). Najgorszą sytuację odnotowano w gminie Zgierz, w której na 1 miejsce 

w placówce przypada aż 4,71 osoby. Niekorzystna sytuacja panuje również w gminach Nowosolna 

(3,35), Lutomiersk (2,39) oraz Ozorków (2,39).  Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela. 

Tabela 61 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadająca na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w ŁOM 

  

dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce 
wychowania przedszkolnego 

2018 

[osoba] 

ŁÓDZKIE 0,90 

Andrespol (w) 0,82 

Brójce (w) 1,44 

Koluszki (m-w) 0,93 

Nowosolna (w) 3,35 

Rzgów (m-w) 0,65 

Tuszyn (m-w) 0,81 

Konstantynów Łódzki (m) 0,80 

Pabianice (m) 0,67 

Dłutów (w) 0,76 

Dobroń (w) 2,17 

Ksawerów (w) 1,46 

Lutomiersk (w) 2,39 

Pabianice (w) 0,00 

Głowno (m) 0,60 

Ozorków (m) 0,70 

Zgierz (m) 0,84 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 0,95 

Głowno (w) 1,04 

Ozorków (w) 2,39 

Parzęczew (w) 0,70 
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dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce 
wychowania przedszkolnego 

2018 

[osoba] 

Stryków (m-w) 1,40 

Zgierz (w) 4,71 

Brzeziny (m) 0,80 

Brzeziny (w) 0,00 

Dmosin (w) 0,00 

Jeżów (w) 0,69 

Rogów (w) 0,87 

Łódź (m) 0,72 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Analizując odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym można zauważyć, 

że średnio w ŁOM (88,28%) sytuacja jest statystycznie lepsza niż w całym województwie łódzkim 

(86,8%).  Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie brzezińskim gdzie wskaźnik osiągnął wartość 76,5%. 

W pozostałych powiatach ŁOM sytuacja jest zbliżona lub lepsza niż średnio w województwie (powiat 

m. Łódź 96,1%, łódzki wschodni 92,5%, pabianicki 90,5%, zgierski 85,8%). Z analizy na poziomie gmin 

wynika, że najlepsza sytuacja jest w 5 gminach ŁOM, gdzie wskaźnik przekroczył 100%56 (Rzgów,  

m. Głowno, Nowosolna, m. Konstantynów Łódzki, m. Ozorków). Szczegółowe informacje zawiera 

poniższa tabela. 

Tabela 62 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w ŁOM 

  

odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

2018 

[%] 

ŁÓDZKIE 86,8 

Powiat łódzki wschodni 92,5 

Andrespol (w) 87,9 

Brójce (w) 99,5 

Koluszki (m-w) 81,8 

Nowosolna (w) 104,5 

Rzgów (m-w) 112,8 

Tuszyn (m-w) 91,1 

Powiat pabianicki 90,5 

Konstantynów Łódzki (m) 101,8 

Pabianice (m) 99,2 

                                                            
56 Wskaźnik jest liczony jako relacja liczby dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego 
ogółem do liczby dzieci w wieku 3-5 lat, zatem wobec braku rejonizacji wychowania przedszkolnego na wartość 
wskaźnika będzie miał wpływ również fakt korzystania z miejsc przedszkolnych w danej gminie przez dzieci 
zamieszkujące inne gminy. 
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odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym 

2018 

[%] 

Dłutów (w) 89,2 

Dobroń (w) 52,9 

Ksawerów (w) 76,3 

Lutomiersk (w) 82,4 

Pabianice (w) 60,4 

Powiat zgierski 85,8 

Głowno (m) 107,5 

Ozorków (m) 100,6 

Zgierz (m) 91,4 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 82,9 

Głowno (w) 51,5 

Ozorków (w) 58,1 

Parzęczew (w) 80,7 

Stryków (m-w) 84,9 

Zgierz (w) 56,7 

Powiat brzeziński 76,5 

Brzeziny (m) 91,9 

Brzeziny (w) 43,1 

Dmosin (w) 43,9 

Jeżów (w) 84,9 

Rogów (w) 97,2 

Powiat m. Łódź 96,1 

Łódź (m) 96,1 
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

7.6 Osoby korzystające ze świadczeń społecznych  

Ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie oferują mieszkańcom bardzo 

szerokie wsparcie. Obok pomocy udzielanej na podstawie decyzji administracyjnej, zapewniają one 

wsparcie bez konieczności wydawania takiej decyzji czy przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 

W województwie łódzkim w 2018 roku z pomocy i wsparcia oferowanego przez OPS i PCPR, 

przyznawanego zarówno w formie decyzji administracyjnej, jak również bez takiej decyzji57, skorzystało 

                                                            
57 Ujęte zostały również osoby objęte wyłącznie pracą socjalną, poradnictwem specjalistycznym oraz 
skierowane do domów pomocy społecznej, osoby objęte wsparciem w postaci skierowań do centrów i klubów 
integracji społecznej oraz prac społecznie użytecznych, a także osoby otrzymujące pomoc i wsparcie w PCPR na 
podstawie innych przepisów niż ustawa o pomocy społecznej (np. niepełnosprawni, dzieci z rodzin zastępczych, 
usamodzielniani wychowankowie).   
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łącznie 151 625 osób58, co stanowi niewiele ponad 6,1% ogółu ludności województwa łódzkiego. 

Jednocześnie w roku 2018 po raz kolejny (podobnie, jak dwa lata wcześniej) zaobserwowano spadek 

udziału korzystających z pomocy społecznej (o ponad 1,2 p. proc. w stosunku do roku 2016)59. 

W ŁOM ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystało 4,74% ogółu ludności (50 876 osób), a zatem 

odsetek ten jest niższy niż średnio w województwie. Podobnie jak w województwie, z roku na rok 

odsetek ten jest coraz mniejszy. Jedynie w powiecie m. Łódź mimo spadku od 2014 r., w 2018 r. nastąpił 

wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej w stosunku do roku 

poprzedniego.  Analiza na poziomie powiatów wykazała, że najgorsza sytuacja dotyczy powiatu 

brzezińskiego, gdzie odsetek osób korzystających że świadczeń środowiskowej pomocy społecznej był 

największy w stosunku do pozostałych powiatów ŁOM i wyniósł 6,14%. Najlepsza sytuacja pod tym 

względem panuje w powiecie pabianickim, gdzie odsetek był najmniejszy i wyniósł 3,55%.  

Analiza na poziomie gmin ŁOM pokazała dość duże zróżnicowanie pod względem odsetka osób 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej od 0,92% w gminie Ksawerów do 7,78% w gminie 

Tuszyn. Pozytywnym aspektem jest to, że praktycznie we wszystkich gminach ŁOM (oprócz miasta Łódź 

i gminy Dłutów) widoczny jest spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do 

roku poprzedniego. Tylko w siedmiu gminach ŁOM odsetek ten był wyższy niż średnio w województwie. 

Trzy z tych gmin należą do powiatu brzezińskiego, gdzie sytuacja pod tym względem wygląda najgorzej. 

Szczegółowe informacje na temat odsetka osób korzystających z pomocy społecznej przedstawia 

poniższy wykres. 

  

                                                            
58 Liczba ta obrazuje rzeczywistą liczbę osób korzystających z różnego rodzaju świadczeń społecznych 
(zleconych i własnych) bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania. Obejmuje pomoc 
udzieloną na podstawie ustawy o pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz innych przepisów.   
59 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018, Wydział ds. Badań i Analiz, 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019 
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Wykres 10 Odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ŁOM w 2018 r. 

  
(m) – gmina miejska, (w) – gmina wiejska, (m-w) – gmina miejsko-wiejska  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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W 2018 r. w województwie łódzkim świadczenia pomocy decyzją przyznano ogółem 126 723 osobom, 

z czego pomoc pieniężną 90 178 osobom, a niepieniężną 36 545 osobom60. Pozytywnym aspektem jest 

obserwowany od 2013 roku systematyczny spadek liczby osób, którym przyznano świadczenia pomocy 

społecznej ogółem oraz w podziale na formę świadczenia (tj. pieniężną i niepieniężną). Od 2013 r. 

można również zauważyć niewielki wzrost udziału świadczeń pieniężnych kosztem niepieniężnych 

w strukturze świadczeń ogółem.        

7.6.1 Powody korzystania ze świadczeń społecznych  

 Najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wśród mieszkańców ŁOM 

w 2017 r.61 była długotrwała lub ciężka choroba (16 461 os.). Od 2014 do 2016 r. odnotowywano 

również coroczny niewielki wzrost liczby tych osób, natomiast w roku 2017 nastąpiła pozytywna 

zmiana tego trendu. Najwięcej osób korzystających z tego wsparcia było w mieście Łódź (11 601 os.) 

najmniej w powiecie brzezińskim (330 os.). Kolejnym powodem najczęstszego korzystania z pomocy 

społecznej w ŁOM było bezrobocie. Z tego rodzaju wsparcia w 2017 r. skorzystało 14 468 mieszkańców 

ŁOM, natomiast liczba ta od 2014 r. systematycznie maleje. Najwięcej osób odnotowano  w mieście 

Łódź (10 277 os.), najmniej natomiast w powiecie brzezińskim (374 os.). Znaczna część mieszkańców 

ŁOM korzysta ze świadczeń socjalnych z powodu ubóstwa (12 257 os.). Pozytywnym aspektem jest to, 

że liczba tych osób systematycznie z roku na rok jest niższa. Najwięcej osób skorzystało w mieście Łódź 

(6 810 os.), najmniej w powiecie brzezińskiego (672 os.). Widoczna jest również duża liczba osób 

korzystających ze świadczeń socjalnych z powodu niepełnosprawności (12 013 os.). Tu również 

pozytywnym aspektem jest spadek tej liczby osób od 2014 r. Ponownie w wymiarze ilościowym  

problem ten najbardziej dotyka mieszkańców miasta Łódź, najmniej powiatu brzezińskiego. 

7.7 Zjawisko bezdomności i instytucje wspierające osoby bezdomne   

W 2018 roku w województwie łódzkim dostępnych było 877 miejsc noclegowych dla osób bezdomnych 

(w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych), z których skorzystało łącznie  

1 940 osób. Zmiana liczby miejsc w omawianym typie placówek w stosunku do stanu z roku 2017 nie 

jest znaczna (spadek o 9%), a w roku 2019 przewiduje się zmniejszenie liczby miejsc o kolejne 2%. 

Zgodnie z aktualnymi danymi (za rok 2018), liczba osób korzystających z ośrodków wsparcia dla osób 

bezdomnych w województwie łódzkim zmniejszyła się o 18%. Jednocześnie w kolejnym roku nie 

przewiduje się zmian liczby beneficjentów omawianych form wsparcia62.   

                                                            
60 Brak danych na poziomie niższym niż województwo uniemożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy dla 
ŁOM. 
61 Ostatnie dane publikowane przez GUS dotyczą roku 2017. 
62 Ocena zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2018, Wydział ds. Badań i Analiz, 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2019. 
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W ŁOM w 2018 r. dostępne były łącznie 483 miejsca dla osób bezdomnych, z czego zdecydowana 

większość (bo 417 miejsc) znajdowało się w mieście Łódź. W powiecie brzezińskim oraz łódzkim 

wschodnim nie było żadnych miejsc dla osób bezdomnych. Od 2014 r. następuje systematyczny spadek 

liczby miejsc dla osób bezdomnych na obszarze ŁOM. W 2018 r. z miejsc dla bezdomnych skorzystało 

łącznie 442 bezdomnych. Liczba ta systematycznie spada od 2014 r. Pozytywnym aspektem jest to, 

że liczba miejsc dla osób bezdomnych jest większa niż liczba bezdomnych z nich korzystająca. Ponadto 

na terenie ŁOM z roku na rok spada liczba osób korzystających ze świadczeń socjalnych z powodu 

bezdomności.  

7.8 Działania na rzecz integracji uchodźców i zagrożonych marginalizacją mniejszości 

(np. Romów)         

Integracja cudzoziemców przybywających do różnych państw Europy to temat, który w ostatnim czasie 

pojawia się często w przestrzeni publicznej. Działania rządowe na rzecz integracji cudzoziemców nie są 

wystarczające, dlatego pojawia się wiele organizacji pozarządowych wspierających działania rządowe 

w tym aspekcie. W Polsce jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych działających na polu pomagania 

cudzoziemcom63. W województwie łódzkim na tej płaszczyźnie działa Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne ETHNOS. Stowarzyszenie działa od 2009 r. w Łodzi. W latach 2015-16 realizowało 

– w ramach programu Obywatele dla Demokracji – projekt: „Daj szansę – uchodźcy w Polsce”. Miał on 

na celu przygotowanie instytucji publicznych, społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych i kadry 

specjalistów w czterech gminach województwa łódzkiego (Zgierz, Pabianice, Łódź, Piotrków 

Trybunalski) do integracji uchodźców oraz poszerzenia kompetencji kulturowych w społeczeństwie. 

W ramach projektu przeprowadzono działania informacyjno-szkoleniowe zmierzające do zapobiegania 

konfliktom, odbyły się szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. prawa pobytu w Polsce, uregulowania 

sytuacji prawnej, pomocy socjalnej i podstawowej opieki medycznej dla uchodźców. Zorganizowano 

warsztaty dla pracowników polskich służb socjalnych i mundurowych, seminaria dla nauczycieli  

na temat wielokulturowości i problemu dzieci-uchodźców w polskiej szkole. Podczas seminariów dla 

pracowników samorządów terytorialnych i radnych poruszane były zagadnienia związane 

z wielokulturowością i sprawami uchodźców w pracy samorządu lokalnego. W październiku 2015 r. 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

wzięły udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Solidarności z Uchodźcami, w którym uczestniczyło 

99 instytucji i organizacji z całej Polski. W sierpniu 2016 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację 

programu „Akceptacja i tolerancja – program integracji cudzoziemców”. Organizowane są spotkania 

z uchodźcami dla społeczności lokalnej Zgierza, Pabianic, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego, podczas 

                                                            
63 Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą dla uchodźców i migrantów, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz  
i Dokumentacji, 2017 
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których prezentowane są filmy o tematyce uchodźczej oraz prowadzone dyskusje na temat polskiej 

pomocy dla uchodźców i Polski w oczach uchodźców. 

7.9 Innowacje społeczne 

Innowacje społeczne są nowymi działaniami społecznymi mającymi na celu poprawę jakości życia osób 

czy społeczności. Działania te są realizowane w różnych formach. W Polsce pojęcie te uznać można 

za stosunkowo nowe, jednak na poziomie poszukiwania nowatorskich rozwiązań skierowanych 

do poszczególnych grup społecznych jest wdrażane od wielu lat. W większości podejmowane działania 

mają charakter punktowy i co do zasady dotyczą niewielkich przedsięwzięć skierowanych 

do konkretnych grup. Innowacyjność społeczna wymyka się ramom statystycznym, a ich identyfikacja 

nie jest prosta. Warto tu też zwrócić uwagę, iż sami innowatorzy najczęściej nie podejmują analizy, 

czy ich działalność jest innowatorska i jaka jest skala tej innowacji. Realizują oni pewne działania, które 

najczęściej skierowane są na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb społecznych.  

Na terenie Łodzi w latach 2016 – 2019 Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER prowadziło 

Inkubator Innowacji Społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Zasięg projektu 

miał charakter ogólnopolski. W sumie, w ramach projektu grupy innowatorów wypracowały 60 

nowych rozwiązań o bardzo zróżnicowanym charakterze. Wśród interesujących, wskazać można 

między innymi: 

 Program nauczania Polskiego Języka Migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem; 

 Pełny portfel – planszowa gra edukacyjna dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami; 

 STABILO – nowoczesne metody wspierania rozwoju kompetencji miękkich w zakresie radzenia 

sobie ze stresem; 

 Niezbędnik kodowania, czyli pakiet edukacyjny do kształtowania umiejętności kodowania,  

wdrażany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; 

 Model akwizycji języka obcego a aktywizacja sieci neuronalnych w kontekście koncepcji 

inteligencji wielorakich. 

Wypracowane rozwiązania skupiały się na stworzeniu narzędzi, aplikacji, gier czy innych rozwiązań 

edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych czy zawodowych. Część wypracowanych 

rozwiązań została wdrożona do praktyki.  

Innowacje społeczne realizowały organizacje czy innowatorzy z terenu ŁOM nie tylko jako projekty 

w ramach programu PO WER, ale również oddolne inicjatywy64. Przykładami takich rozwiązań są: 

                                                            
64 Zajda Katarzyna, 2018, Problemy społeczne aktywizujące łódzkie ngo do wdrażania produktowych  
i procesowych oddolnych innowacji społecznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
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 Sztafeta pokoleń – innowatorki związane z Caritas Archidiecezji Łódzkiej skupiły się na 

wypracowaniu programu pracy z osobami starszymi i niemogącymi samodzielnie się poruszać. 

Innowacja skupiała się na koordynowaniu współpracy rozbudowanych struktur wsparcia 

w celu zwiększenia jego zakresu oraz wykorzystującego międzypokoleniowy charakter 

wsparcia; 

 Wyścigi samochodowe osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu zorganizowane 

przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Łodzi;  

 Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci w intensywnej fazie leczenia onkologicznego 

– organizowane przez Fundację dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”; 

 Ośrodek opieki nad wcześniakami prowadzony przez Fundację „Kolorowy Świat”; 

 Edukacja seksualna dzieci i młodzieży uwzględniająca szeroki kontekst problemów 

psychologicznych, społecznych, medycznych, prawnych, kulturowych prowadzona przez 

Fundację SPUNK; 

 Kampanie społeczne w obszarze rodzicielstwa zastępczego – prowadzono przez Fundację 

Happy Kids; 

 Aktywizacja rad osiedli prowadząca do poszerzenia współpracy z mieszkańcami osiedli  

-  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 

Jako innowacyjne w skali co najmniej regionalnej, a może i krajowej należy określić działania 

prowadzone przez miasto Łódź oraz jego jednostki organizacyjne w zakresie rewitalizacji społecznej. 

Wskazać tu można na przykład wykorzystywanie ekonomii społecznej w procesie odnowy społecznej, 

jako narzędzia reintegracji społecznej czy zawodowej, czy też prowadzenie przy Klubie Integracji 

Społecznej mieszkań tymczasowych (instytucjonalnie poza KIS), które pozwalają na integrację wsparcia 

osób w kryzysie. Działania te pomimo stosunkowo prostej i znanej formy przekładają się 

na skuteczność prowadzonych procesów wsparcia i mogą stanowić dobry przykład dla innych 

samorządów, zwłaszcza z punktu widzenia integracji wsparcia i wypracowywania określonych 

standardów usług społecznych.  

Powyżej przedstawione przykłady innowacji społecznych pokazują, że podejmowane są liczne oddolne 

inicjatywy skupiające się na rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych. Efekty prowadzonych 

prac mogą być wykorzystywane jako dobre, przetestowane praktyki w ramach polityk społecznych 

prowadzonych przez samorządy lokalne. 
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Tabela 63 Moce i słabe strony dostępności do usług na terenie ŁOM 

+ – 
Analiza odsetka dzieci poniżej 3 roku życia objętych 

opieką w żłobkach pokazuje duże dysproporcje w 

poszczególnych gminach ŁOM. Średnio w 

województwie łódzkim w 2018 r. odsetek ten wyniósł 

10%. W mieście Łódź odsetek ten był wyższy niż 

średnio w województwie i wyniósł 17,2 % 

Na obszarze ŁOM widoczne jest duże zróżnicowanie 

dostępności do usług społecznych. Najlepiej sytuacji 

wygląda w mieście Łódź, gorzej w gminach wiejskich 

ŁOM. 

W 7 gminach ŁOM odsetek dzieci poniżej 3 roku życia 

objętych opieką w żłobkach był wyższy niż średnio  

w województwie (Łódź – 17,2%, Ksawerów 17,3% - 

wskaźnik wyższy niż w Łodzi, Ozorków 17,1% - 

nieznacznie mniej niż w Łodzi, Stryków 14,4%, Zgierz 

11,9%, Pabianice 11,8%, Lutomiersk 10,5%). 

Dostępność do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 jest 

bardzo zróżnicowana wśród gmin ŁOM. W 10 gminach 

ŁOM nie ma żadnej placówki opieki nad dziećmi do lat 3, 

a w kolejnych 9 jest tylko jedna jednostka. 

Analizując odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym można zauważyć,  

że średnio w ŁOM (88,28%) sytuacja jest statystycznie 

lepsza niż w całym województwie łódzkim (86,8%). 

W całym powiecie brzezińskim jest tylko jeden żłobek  

(w Brzezinach), który funkcjonuje od 2018 r. 

W ŁOM ze środowiskowej pomocy społecznej 

skorzystało 4,74% ogółu ludności (50 876 osób),  

a zatem odsetek ten jest niższy niż średnio  

w województwie. 

 

Analiza odsetka dzieci poniżej 3 roku życia objętych 

opieką w żłobkach pokazuje duże dysproporcje w 

poszczególnych gminach ŁOM. Średnio w województwie 

łódzkim w 2018 r. odsetek ten wyniósł 10%. W żadnym  

z powiatów ŁOM (oprócz miasta Łódź) nie był on wyższy 

od średniej dla województwa (pabianicki 9,8%, zgierski 

9,5%, łódzki wschodni 6,2%, brzeziński 1,7%). 

Pozytywnym aspektem jest obserwowany od 2014 r. 

spadek liczby osób w ŁOM korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej. 

Analiza na poziomie gmin ŁOM pokazała dość duże 

zróżnicowanie pod względem odsetka osób 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej od 

0,92% w gminie Ksawerów do 7,78% w gminie Tuszyn. 
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8. Zagospodarowanie przestrzenne i polityka przestrzenna w ŁOM  

Rozdział dotyka problematyki zagospodarowania przestrzennego Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego. Zdecydowana większość danych i analiz została zaczerpnięta z Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego do roku 2030+. 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny nie jest związkiem metropolitalnym ponieważ nie 

posiada do tego podstaw prawnych, jakimi była by ustawa o związku metropolitalnym województwa 

łódzkiego (w  Polsce funkcjonuje jeden taki akt prawny - Ustawa z dnia 9 marca 2017 o związku 

metropolitalnym w województwie śląskim). W związku z tym, obszar ŁOM nie podlega przepisom 

Rozdziału 2a „Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym” ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym65 z dnia 27 marca 2003 roku (zwanej dalej „ustawą”). Stąd własna 

polityka przestrzenna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny opiera się na poziomie gminnym 

określonym w Rozdziale 2 pt. „Planowanie przestrzenne w gminie” ustawy. Tym samym jest 

realizowana przez poszczególne gminy członkowskie (w tym miasta na prawach powiatu). Powiaty 

ziemskie jako nieposiadające instrumentów w zakresie planowania przestrzennego wskazanych w 

ustawie tak jak gminy, związki metropolitalne, czy województwa wraz z miejskim obszarem 

funkcjonalnymi nie kształtują bezpośrednio polityki przestrzennej SŁOM, co nie umniejsza ich roli 

strategicznej i organizacyjnej. W związku z powyższym własna polityka przestrzenna SŁOM formalnie 

nie jest wyrażona w jednym dokumencie planistycznym, ale w zbiorze składającym się z polityk 

przestrzennych wyrażonych w studium każdej z gmin.   

Obszar ŁOM pokrywa się obszarowo z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Łodzi (MOF Łodzi). 

Za wyjątkiem dwóch gmin (Jeżów i Głowno), samorządy leżące na terenie ŁOM (MOF) należą do SŁOM 

– Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. MOF Łodzi jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu 

ponadregionalnym (wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Jako część planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa (planu województwa) jest wyrazem polityki 

samorządu województwa. Można zatem powiedzieć, że obszar ŁOM posiada wyraźnie określoną 

politykę przestrzenną, ale na poziomie regionalnym (której wyrazem jest Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego 2030+).  

W Planie Województwa (s. 152) wskazano najważniejsze wyzwania rozwoju przestrzennego MOF 

Łodzi, a więc równocześnie obszaru ŁOM: 

 zdyskontowanie bardzo dogodnego położenia w kraju i przestrzeni europejskiej w kontekście 

wzrostu dostępności transportowej,  

                                                            
65 Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, tekst jednolity 
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 zwiększenie spójności przestrzennej i rozwój publicznego transportu zbiorowego, zwiększenie 

atrakcyjności osadniczej w kontekście jakości środowiska, 

 minimalizację problemów związanych z procesami suburbanizacji i kształtowaniem ładu 

przestrzennego,  

 rozwój funkcji metropolitalnych i kreowanie wizerunku obszaru z wykorzystaniem potencjału 

endogenicznego i dziedzictwa kulturowego. 

Na terytorium ŁOM znajdują się następujące obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym 

wskazanym w Planie Województwa - Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF) miast powiatowych:  

 MOF Pabianice,  

 MOF Zgierz,  

 MOF Brzeziny.   

Zwraca uwagę fakt satelitarnego, symetrycznego położenia tych MOF względem Miasta Łodzi, 

wyznaczając flanki zarówno MOF Łodzi, jak i obszaru ŁOM.  

Plan Województwa (s. 153) wskazuje najważniejsze wyzwania MOF miast powiatowych (dla całego 

województwa, więc tym samym ramowo dla MOF Pabianic, MOF Zgierza, MOF Brzezin: 

 brak ładu przestrzennego, 

 obniżenie jakości środowiska przyrodniczego, 

 nadmierna emisja zanieczyszczeń, 

 braki infrastrukturalne, w tym związane z transportem zbiorowym. 

Pozostałe obszary funkcjonalne (zwarte i wyspecjalizowane) wyznaczone w Planie Województwa, leżą 

poza obszarem ŁOM, w uproszczeniu zajmując pozostałą część województwa. Wskazane w Planie 

Województwa złoża surowców naturalnych leżą poza obszarem ŁOM. 

Tak jak zarysowano powyżej, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego jest 

dokumentem wyrażającym perspektywę wojewódzką, regionalną. Naturalnie, taką samą perspektywę 

przyjmuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi (Plan 

MOF Łodzi), który jest częścią planu województwa (Plan MOF Łodzi obszarowo pokrywa się z obszarem 

ŁOM). Szczególnie rozdział „Cele, kierunki rozwoju przestrzennego oraz zasady zagospodarowania 

i kształtowania przestrzeni MOF Łodzi” należy traktować jako przesądzenia i wytyczne, które wyrażają 

perspektywę regionalną. Obligatoryjnie będą musiały być uwzględniane w każdym 

nowoopracowywanym studium w każdej gminie należącej do SŁOM.  Rozdział „Uwarunkowania 

rozwoju przestrzennego MOF Łodzi” ma charakter diagnostyczny i w sposób obiektywny opisuje 
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strukturę przestrzenną MOF Łodzi. Tym samym stanowi kluczową bazę informacyjną, także 

w wymiarze przestrzennym (także z uwagi na datę uchwalenia studium – 2018 r.). 

Ze względu na fakt, iż znaczna część obszaru ŁOM to tereny wiejskie, istotne jest odpowiednie 

rozpoznanie i ochrona wartościowych układów ruralistycznych i krajobrazowych.  Stąd polityka 

przestrzenna SŁOM (w zasadzie w każdej ze stowarzyszonych gmin) powinna uwzględniać te wartości. 

Dotyczy to szczególnie wsi: Nowosolna i Mileszki na terenie miasta Łódź, Ldzań w powiecie 

pabianickim, Tkaczewska Góra i Stare Krasnodęby w powiecie zgierskim.  

Kompendium wiedzy i danych na temat wartościowych układów ruralistycznych na terenie ŁOM 

stanowi praca „Identyfikacja układów ruralistycznych o istotnych wartościach krajobrazowych 

i kulturowych w skali województwa łódzkiego i ich waloryzacja pod kątem rekomendacji do 

wyznaczania krajobrazów priorytetowych” opracowana na zlecenie BPPWŁ. Równie wartościowe dla 

formułowania własnej polityki przestrzennej SŁOM są opracowania regionalne sporządzane 

na potrzeby audytu krajobrazowego, np. „Diagnoza walorów widokowo - kompozycyjnych oraz 

zagrożeń dla możliwości ich zachowania w województwie łódzkim” opracowana w ramach audytu 

krajobrazowego województwa łódzkiego. 

8.1 Dostępność podstawowych instalacji (wodociąg, kanalizacja, gaz, elektryczna) 

Zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 2030+ 

zaopatrzenie obszaru ŁOM opiera się o systemy wodociągowe zasilane z ujęć podziemnych 

zlokalizowanych w poszczególnych gminach. Łódź i gmina Andrespol zasilane są dodatkowo przez 

magistrale wodociągowe dostarczające wodę spoza MOF Łodzi (Sulejów – Łódź i Tomaszów (Pilica) 

– Łódź). Należy wskazać, że poziom zwodociągowania gmin leżących na terenie ŁOM jest wyższy niż 

w regionie. Średni wskaźnik zwodociągowania w 2016 r. wynosił dla miast obszaru 95,7% 

(śr.woj.95,2%), natomiast dla obszarów wiejskich 94,8% (śr. woj. 92,5%). Najsłabiej zwodociągowane 

były miasto Głowno oraz obszary wiejskie: Koluszek, Dłutowa i Ksawerowa66. 

W następnej tabeli przedstawiono długość sieci wodociągowej oraz udział użytkowników (w ogólnej 

liczbie mieszkańców) w poszczególnych gminach i miastach ŁOM. 

                                                            
66 Za Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 2030+, s. 281 
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Grafika 56 Udział ludności korzystający z sieci wodociągowej w 2017 roku [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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Tabela 64 Sieć wodociągowa 

Gmina 
Sieć rozdzielcza wodociągowa w km 

Korzystający z instalacji  
w % ogółu ludności 

2015 2018 2015 2017 

Andrespol 122,8 126,4 91,4 91,5 

Brójce 88,7 90,3 98,7 98,8 

Koluszki (miasto-gmina) 218,1 221,8 92,1 92,2 

Nowosolna 92,0 94,4 97,2 97,3 

Rzgów 96,0 99,3 99,1 99,1 

Tuszyn (miasto-gmina) 179,6 181,4 99,1 99,1 

Konstantynów Łódzki 68,0 71,9 98,6 98,6 

Pabianice (miasto) 140,6 143,1 92,5 92,7 

Dłutów 106,2 111,9 81,5 81,7 

Dobroń 104,0 104,7 100,0 100,0 

Ksawerów 39,2 46,4 84,7 86,1 

Lutomiersk 187,0 188,6 88,9 89,4 

Pabianice 112,8 117,4 99,9 99,9 

Głowno (miasto) 56,2 56,7 87,5 87,8 

Ozorków (miasto) 58,1 58,1 94,1 94,4 

Zgierz (miasto) 214,1 225,4 96,2 96,3 

Aleks.  Łódzki (gmina-miasto) 246,4 255,8 98,1 98,3 

Głowno  109,7 115,5 87,3 87,5 

Ozorków 175,6 178,7 100,0 100,0 

Parzęczew 143,6 147,0 96,9 96,9 

Stryków (miasto-gmina) 190,1 192,6 98,1 98,2 

Zgierz 308,8 317,1 100,0 100,0 

Brzeziny (miasto) 60,2 62,7 95,5 95,6 

Brzeziny 112,9 114,9 99,9 99,9 

Dmosin 124,4 124,5 97,9 97,9 

Rogów 62,7 62,7 92,9 92,8 

Jeżów 77,1 75,8 92,6 92,7 

Łódź (miasto-powiat) 1 326,4 1 358,8 94,8 94,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W zakresie kanalizacji we wszystkich miastach funkcjonują odpowiednie instalacje. Łódź, Pabianice, 

Konstantynów Łódzki oraz Ksawerów posiadają wspólny system odprowadzania nieczystości 

do nowoczesnej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. 

Wśród najsłabiej skanalizowanych miast należy wymienić Głowno i Tuszyn. Natomiast na obszarach 

wiejskich najsłabiej skanalizowane były gminy Nowosolna i Zgierz. Zgodnie z zapisami Planu  

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego 2030+ szczególnie intensywnych działań 

na rzecz rozbudowy kanalizacji wymagają tereny wiejskie, zwłaszcza gminy: 

 Brójce,  

 Głowno,  

 Brzeziny,  

 Rogów,  

 Nowosolna,  

 Zgierz,  

 Tuszyn 

 Lutomiersk,  

 Dmosin 
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Grafika 57 Udział ludności korzystający z sieci kanalizacyjnej w 2017 roku [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W tabeli poniżej przedstawiono długość sieci kanalizacyjnej oraz udział ludności korzystającej z tej sieci. 

Tabela 65 Długość sieci kanalizacyjnej oraz udział ludności korzystający z tej sieci w ogólnej liczbie ludności 

Gmina 
Sieć kanalizacyjna w km 

Korzystający z instalacji  
w % ogółu ludności 

2015 2018 2015 2017 

Andrespol 44,8 53,8 37,8 37,5 

Brójce 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koluszki (miasto-gmina) 55,1 61,6 48,6 52,4 

Nowosolna 1,3 1,3 2,8 2,8 

Rzgów 40,4 48,3 58,3 58,3 

Tuszyn (miasto-gmina) 26,5 27,9 30,1 30,9 

Konstantynów Łódzki 38,3 39,6 74,8 75,2 

Pabianice (miasto) 149,3 155,3 81,8 85,6 

Dłutów 11,6 11,7 25,5 25,9 

Dobroń 21,1 21,2 26,1 27,3 

Ksawerów 38,1 44,3 66,7 69,7 

Lutomiersk 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pabianice 20,4 21,2 25,6 27,7 

Głowno (miasto) 51,1 53,8 69,8 71,2 

Ozorków (miasto) 43,6 43,8 79,9 80,3 

Zgierz (miasto) 163,6 173,2 83,8 84,3 

Aleks. Łódzki (gmina-miasto) 42,0 86,4 71,6 71,7 

Ozorków (miasto) 43,6 43,8 79,9 80,3 

Zgierz (miasto) 163,6 173,2 83,8 84,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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Tabela 66 Sieć kanalizacyjna 

Gmina 
Sieć kanalizacyjna w km 

Korzystający z instalacji  
w % ogółu ludności 

2015 2018 2015 2017 

Aleks. Łódzki (gmina-miasto) 42,0 86,4 71,6 71,7 

Głowno  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ozorków 7,3 7,3 19,0 19,0 

Parzęczew 8,7 10,6 40,0 41,3 

Stryków (miasto-gmina) 59,2 69,2 44,8 47,0 

Zgierz 5,1 5,9 4,2 4,2 

Brzeziny (miasto) 17,8 23,6 93,6 93,7 

Brzeziny 0,0 0,0 0,2 0,2 

Dmosin 14,2 17,2 9,3 10,1 

Rogów 14,1 14,1 29,6 28,8 

Jeżów 0,1 0,0 5,7 5,6 

Łódź (miasto-powiat) 1 123,5 1 148,4 87,4 87,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Istotnym elementem uzupełniającym sieć odprowadzającą nieczystości są przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Poniżej przedstawiono zestawienie liczby przydomowych oczyszczalni ścieków wraz  

z przeliczeniem na udział liczby mieszkańców z niej korzystających w poszczególnych gminach. 

Zauważalna jest korelacja wskaźnika skanalizowania oraz istniejących przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Z przygotowanego zestawienia wynika, że zwiększone odprowadzanie ścieków 

do przydomowych oczyszczalni jest rozproszone na obszarze całego ŁOM, nie występują koncentracje 

w skali obszaru. 

Tabela 67 Liczba przydomowych oczyszczalni 2018 

l.p. gmina 
liczba 

mieszkańców 

liczba gospodarstw 

domowych 

(obliczono 

szacunkowo 

przyjmując 3 osoby 

w gosp. 

domowym) 

liczba 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków (na 

podst. danych z 

gmin) 

szacunkowy % 

gospodarstw 

korzystających z 

przydomowych 

oczyszczalnia 

ścieków 

1 Gmina Andrespol 13 795 4598 280 6,1 

2 Gmina Brójce 6 548 2183 130 6,0 

3 Miasto Brzeziny 12 547 4182 59 1,4 

4 Gmina Brzeziny 5 732 1911 448 23,4 

5 Gmina Dmosin 4 480 1493 20 1,3 

6 Gmina Dobroń 7 707 2569 b.d.   

7 Gmina Koluszki 23 662 7887 b.d.   

8 Gmina Konstantynów Łódzki 18 096 6032 75 1,2 

9 Gmina Ksawerów 7 694 2565 27 1,1 

10 Gmina Lutomiersk 8 473 2824 b.d.   

11 Gmina Miasto Głowno 14 291 4764 12 0,3 

13 Gmina Nowosolna 4 963 1654 591 35,7 

14 Miasto Ozorków 19 456 6485 49 0,8 

15 Gmina Ozorków 7 009 2336 587 25,1 
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l.p. gmina 
liczba 

mieszkańców 

liczba gospodarstw 

domowych 

(obliczono 

szacunkowo 

przyjmując 3 osoby 

w gosp. 

domowym) 

liczba 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków (na 

podst. danych z 

gmin) 

szacunkowy % 

gospodarstw 

korzystających z 

przydomowych 

oczyszczalnia 

ścieków 

16 Miasto Pabianice 65 283 21761 27 0,1 

17 Gmina Pabianice 7 404 2468 308 12,5 

18 Gmina Rogów 4 728 1576 71 4,5 

19 Gmina Stryków 12 626 4209 276 6,6 

20 Gmina Tuszyn 12 389 4130 106 2,6 

21 Miasto Zgierz 56 529 18843 b.d.   

22 Gmina Zgierz 14 147 4716 287 6,1 

23 Aleksandrów Łódzki 31 969 10656 b.d.   

24 Gmina Rzgów 10 348 3449 b.d.   

25 Gmina Dłutów 4 632 1544 b.d.   

26 Gmina Parzęczew 5 077 1692 b.d.   

27 Gmina Jeżów 3403 1134 b.d.   

28 m. Łódź 685 285 228428 b.d.   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez gminy ŁOM 

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego wskazują, iż sytuacja ŁOM 

w zakresie dostępności sieci gazowej jest lepsza niż w pozostałych częściach województwa. W miastach 

należących do ŁOM udział ludności korzystającej z sieci gazowej kształtuje się na poziomie 75%, gdy 

średnia dla wszystkich miast w województwie wynosi 60,1%. Na obszarach wiejskich ŁOM około 21% 

procent ludności korzysta z sieci gazowej, przy czym wskaźnik dla obszarów wiejskich województwa 

łódzkiego wynosi zaledwie 4,8%. W dwóch miastach obszaru ŁOM nie ma instalacji gazociągowych  

– w Głownie i Brzezinach.  

Grafika 58 Udział ludności korzystający z sieci gazowej w 2017 roku [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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Zamieszczona poniżej tabela, obrazuje dostępność sieci gazowej.  

Tabela 68 Długość i dostępność sieci gazowej na terenie ŁOM 

Gmina 
Długość czynnej sieci ogółem w km 

Korzystający z instalacji  
w % ogółu ludności 

2015 2017 2015 2017 

Andrespol 90 95 66,0 67,8 

Brójce 17 17 15,7 16,3 

Koluszki (miasto-gmina) 83 84 41,3 41,4 

Nowosolna 88 89 68,7 68,4 

Rzgów 83 83 41,5 41,6 

Tuszyn (miasto-gmina) 70 58 32,7 32,6 

Konstantynów Łódzki 78 82 73,9 73,2 

Pabianice (miasto) 147 150 68,0 68,0 

Dłutów 0 0 0,0 0,0 

Dobroń 41 41 14,9 16,2 

Ksawerów 43 44 63,4 63,6 

Lutomiersk 54 54 31,2 31,9 

Pabianice 15 15 3,1 3,4 

Głowno (miasto) 0 0 0,0 0,0 

Ozorków (miasto) 24 25 3,0 3,2 

Zgierz (miasto) 176 179 68,3 67,8 

Aleks. Łódzki (gmina-miasto) 139 146 59,1 57,1 

Głowno  0 0 0,0 0,0 

Ozorków 52 52 7,9 9,2 

Parzęczew 0 0 0,0 0,0 

Stryków (miasto-gmina) 33 37 1,7 1,9 

Zgierz 72 74 8,4 8,9 

Brzeziny (miasto) 0 0 0,0 0,1 

Brzeziny 1 1 0,6 0,9 

Dmosin 0 0 0,0 0,0 

Rogów 0 0 0,0 0,1 

Jeżów 0 0 0,1 0,0 

Łódź (miasto-powiat) 1 175 1 192 82,1 81,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Obszar ŁOM zaopatrywany jest w energię elektryczną z Elektrowni Bełchatów. System 

elektroenergetyczny dopełniany jest przez elektrociepłownie w Łodzi -ECIII i ECIV (łączna moc 404 MW) 

i w Zgierzu -Boruta (16,7 MW). Sieci wysokiego i średniego napięcia skoncentrowane są w środkowej 

części ŁOM oraz południowym wchodzie. Nierównomierne rozmieszczenie sieci elektro-energetycznej 

może wiązać się z zagrożeniami dotyczącymi awarii. Zagrożenie to powinno być wzięte pod uwagę 

w trakcie opracowywania planów reagowania kryzysowego poszczególnych gmin należących do SŁOM.  
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Grafika 59 Mapa instalacji elektroenergetycznych ŁOM  

 

Źródło: rys.265 Plan MOF Łodzi, s.284 

8.2 Stopień zagospodarowania gruntów należących do gmin 

Następna tabela przedstawia stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy wchodzących 

w skład ŁOM. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych dostarczonych przez gminy.  

Tabela 69 Stopień zagospodarowania gruntów w 2018 roku 

Nazwa gminy 

Stopień 
pokrycia 
planami 

miejscowymi 

Uwagi/charakterystyka 

Andrespol 99,97% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Brójce 15,50% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d 

Koluszki  12,80% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 
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Nazwa gminy 

Stopień 
pokrycia 
planami 

miejscowymi 

Uwagi/charakterystyka 

(miasto-gmina) 

Nowosolna 99,99% 

Struktura przeznaczenia terenów w mpzp: 
- zabudowy mieszkaniowej 21.1%, 
- zabudowy usługowej12,2%, 
- użytkowanych rolniczo 33,3%, 
- zabudowy techniczno-produkcyjnej 2,7%, 
- zieleni i wód 26.1%, 
- komunikacji 4,6%, 
- infrastruktury technicznej 0%. 

Rzgów 94,20% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Tuszyn (miasto-
gmina) 

100,00% 
Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy (grunty 
zabudowane): 40%. 

Konstantynów Łódzki 48,50% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Pabianice (miasto) 100,00% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d 

Dłutów 100,00% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d 

Dobroń 14,70% 

Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 
Struktura użytkowania gruntów w gminie: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej ogółem: 34,74%, 
- tereny zabudowy usługowej ogółem: 3,11%, 
- tereny użytkowane rolniczo: 36,26%, 
- tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej: 3,8%, 
- tereny zieleni i wód: 4,46%, 
- tereny komunikacji: 7,95%, 
- tereny infrastruktury technicznej: 0,18%, 
- tereny zabudowy zagrodowej: 9,5%. 

Ksawerów 100,00% 

Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: 
Grunty należące do gminy stanowią 5,2% ogólnej powierzchni gminy. 
Działki będące własnością gminy Ksawerów znajdują się głównie pod 
drogami (ok. 48 ha, co stanowi prawie 68% powierzchni zasobów 
gminy). Z pozostałych 23 ha zasobów gminy ponad 80% stanowią 
tereny zagospodarowane pod usługi oświaty, ochrony zdrowia, 
administracji publicznej oraz mieszkalnictwo. 

Lutomiersk 25,00% 

Pokrycie planami miejscowymi: 25,00 % 
Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 
Struktura przeznaczenia terenów (w studium): 
- tereny rolnicze: ok. 70% 
- tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym wielo i jednorodzinnej oraz 
letniskowej): 4%, 
- tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej: 1%. 

Pabianice 100,00% 

Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: 
- tereny przeznaczone pod zab. mieszkaniową jednorodzinną, zab. 
zagrodową, zab. letniskową oraz usługi: 17,2 %, 
- tereny przeznaczone pod zab. przemysłowo-produkcyjno-
magazynową oraz usługi: 1,2 %, 
- inne tereny rolne, łąki, infrastruktura drogowa i techniczna, wody, 
cmentarze): 81,6 %. 

Głowno (miasto) 100,00% 

Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: 
- grunty leśne: 5%, 
- grunty rolne: 10%, 
- grunty zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, 
rekreacyjno-wypoczynkowe i drogi): 85%. 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
159 

Nazwa gminy 

Stopień 
pokrycia 
planami 

miejscowymi 

Uwagi/charakterystyka 

Ozorków (miasto) 9,25% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Zgierz (miasto) 15,50% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Aleksandrów Łódzki 
(gmina-miasto) 

99,90% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Głowno  100,00% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Ozorków 100,00% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Parzęczew 100,00% 

Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: 
- mieszkaniowe: niski (dostępna jest infrastruktura techniczna, brak 
zabudowy); 
- przemysłowo – usługowe: średni (dostępna jest infrastruktura 
techniczna, zabudowa 
- usługowa, usługi publiczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych). 

Stryków (miasto-
gmina) 

97,00% 

Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: 
- grunty rolne: 33 %, 
- grunty leśne: 2 %, 
- grunty zabudowane i zurbanizowane: 59 %, 
- grunty pod wodami: 4 %, 
- tereny różne: 2. 

Zgierz 7,00% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Brzeziny (miasto) 100,00% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: 100%. 

Brzeziny 3,69% 

Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 
Struktura użytkowania gruntów w gminie: 
67 % grunty orne, 
21% lasy, 
11% zabudowa zagrodowa z mieszkaniową jednorodzinną, 
1% zabudowa usługowa. 

Dmosin 78,70% 
Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: grunty 
należące do Gminy zajmują obszar ok. 125 ha /124,9484 ha, w tym 98 
% zagospodarowanych 

Rogów 14,00% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: 85%. 

Jeżów 97,35% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Łódź (miasto-powiat) 18,10% Stopień zagospodarowania gruntów należących do gminy: b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez gminy ŁOM 

Stopień pokrycia planami miejscowymi jest bardzo zróżnicowany. Gminy albo pokrywają cały obszar 

planami albo opracowują plany tylko dla niewielkiego udziału powierzchni. W rezultacie prawie 

wszystkie gminy pokryły planami więcej niż 95%, albo mniej niż 20% swojego obszaru. Nie występuje 

tendencja polaryzacji pokrycia planami miejscowymi w skali obszaru ŁOM. 
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Grafika 60 Poziom pokrycia jednostek miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 2018 roku [%] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

8.3 Dostępność przestrzeni i instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami  

Potrzeby osób z niepełnosprawnością są uwzględniane w dokumentach planistycznych różnego 

szczebla. W planie zagospodarowania województwa łódzkiego zaznaczono, iż zmiana jakościowa 

zdegradowanych struktur miejskich, mieszkaniowych czy poprzemysłowych oraz poprawa jakości 

przestrzeni publicznych winna następować z uwzględnieniem potrzeb osób w różnych grupach 

wiekowych oraz osób z niepełnosprawnością. Ponadto w części planistycznej na poziomie 

formułowania celów szczegółowych wskazano konieczność wprowadzania udogodnień dla osób 

o ograniczonych możliwościach poruszania się ( cel szczegółowy II oraz cel szczegółowy VII). 

Kontrola NIK (Nr ewid. 187/2017/P/17/083/LLO) przeprowadzona w 2017 r w powiatach województwa 

łódzkiego dotycząca: „Realizowania przez powiaty województwa łódzkiego zadań w zakresie 

aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, finansowanych przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” objęła także teren ŁOM (powiat łódzki wschodni) i wykazała 

uchybienia w obiektach użyteczności publicznej  w zakresie ich dostępności (s. 39, 40): 

 Starostwo Powiatowe w Łodzi, 

 Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 

Na poziomie gminnym sporządzono zestawienie stosowanych udogodnień na obszarze ŁOM. 

Zgromadzone dane pochodzą głównie z raportów o stanie gminy za 2018 oraz informacji dostarczonych 

przez członków SŁOM. 
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Tabela 70 Zestawienie udogodnień stosowanych w gminach dla osób z niepełnosprawnością 

Nazwa gminy Stosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 

Andrespol 

Punkt Biblioteczny w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze (dostosowane dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych). 
Pierwszy etap modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze (plan – nie wskazano 
konkretnych udogodnień) 

Brójce 

Podjazdy dla niepełnosprawnych w: 
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu, 
- Zespół Szkół w Kurowicach, 
- Przychodnia Zdrowia w Kurowicach, 
- Urząd Gminy w Brójcach). 
Winda w Przychodni Zdrowia w Kurowicach 

Koluszki (miasto-gmina) b.d 

Nowosolna 

Urząd Gminy Nowosolna : 
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 
- obsługa niepełnosprawnych na poziomie „0”.  
  
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna (Łódź): 
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 
- obsługa niepełnosprawnych na poziomie „0”. 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna (Łódź): 
- schody przy wejściu głównym wyposażone są w poręcze, 
- obsługa niepełnosprawnych na poziomie „0”. 
 
Gminna Biblioteka Publiczna Nowosolna: 
- wejście bez barier komunikacyjnych, wejście na poziomie terenu,   
- obsługa niepełnosprawnych na poziomie „0”. 
 
Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie: 
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 
- wejście bez barier komunikacyjnych, wejście na poziomie terenu,   
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach: 
- wejście bez barier komunikacyjnych, wejście na poziomie terenu,   
- winda dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku, 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach: 
- wejście bez barier komunikacyjnych,   
 
Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Wiączyniu Dolnym: 
- obiekt w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

Rzgów b.d 

Tuszyn (miasto-gmina) 

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych: 
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie, 
- Dzienny Dom "Senior-WIGOR", 
- Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, 
- Filia Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie Lesie, 
- Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku, 
- Samorządowa Przychodnia Zdrowia (winda i podjazd dla niepełnosprawnych), 
- Parafia Św. Krzysztofa, 
- Parafia św. Witalisa Męczennika w Tuszynie 

Konstantynów Łódzki 

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim: 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych, 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 
Przedszkole Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim: 
- brak barier komunikacyjnych.  
 
Przedszkole nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim: 
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Nazwa gminy Stosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 

- wejście do przedszkola z poziomu chodnika, pochylnie, brak schodów.  
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- na placu zabaw znajduje się zestaw urządzeń, do którego jest podjazd dla osób poruszających się 
na wózkach. 
 
Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim:  
- brak progów w drzwiach wejściowych do budynku,  
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim: 
- podjazdy dla wózków, brak schodów i progów utrudniających podjazd na halę. 
 
Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim: 
Pływalnia miejska przy ul. Kilińskiego 75a: 
- winda dla osób niepełnosprawnych, 
- toaleta i łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- dostępność do niecki basenu bez barier. 
Budynek hali sportowej przy Pl. Wolności 60: 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- dostępność do szatni i hali sportowej bez barier. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim:  
Budynek przy ul. Sucharskiego 1/3 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
Budynek na Pl. T. Kościuszki 8 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami 
- budynek przy ul. Słowackiego 11 
- brak progów przy wejściu do budynku 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim 
- wszystkie pomieszczenia, z których korzystają pacjenci dostępne są dla osób z 
niepełnosprawnością, 
- podjazdy, pochylnie, windy, podnośniki dla wózków inwalidzkich. 

Pabianice (miasto) b.d 

Dłutów b.d 

Dobroń 
Podjazd dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Dobroniu, budynku Urzędu Gminy. 
Winda zewnętrzna w Ośrodku Zdrowia w Dobroniu 

Ksawerów b.d 

Lutomiersk b.d 

Pabianice Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach – winda 

Głowno (miasto) 
Podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, winda schodowa, przyciski 
przywołujące personel: UM Głowno 
Winda: Przychodnia Miejska Remedium 

Ozorków (miasto) 

Budynek Urzędu Miejskiego w Ozorkowie i Miejskiej Przychodni Zdrowia jest wyposażony 
w podjazdy i windę dla niepełnosprawnych. 
W budynku SP nr 5 zainstalowano platformę dla niepełnosprawnych. 
Obiekty edukacyjnie dostosowywane są do potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa 
podjazdów. 
Miejski Ośrodek Kultury- podjazd dla niepełnosprawnych 
Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”(basen Miejski) 
Przejścia dla pieszych przebudowano w celu ograniczenia barier dla osób niepełnosprawnych. 

Zgierz (miasto) b.d 

Aleksandrów Łódzki (gmina-
miasto) 

b.d 

Głowno  b.d 

Ozorków 

Podjazdy dla osób poruszających się na wózkach do budynków użyteczności publicznej:  
- Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu 23; 
- Ośrodek Zdrowia w Sokolnikach-Parceli 5; 
- Ośrodek Zdrowia i Punkt Apteczny w Solcy Wielkiej 57; 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
163 

Nazwa gminy Stosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 

- Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej nr 48; 
- Szkoła Podstawowa w Modlnej 29; 
- Budynek zaplecza socjalnego boiska sportowego w Sierpowie 10A; 
- Biblioteka i świetlica środowiskowa w Sokolnikach-Lesie ul. Sokolnickiego 1 
Podjazdy dla osób poruszających się na wózkach do budynków komunalnych przy ul. Sierpów 87A, 
Helenów 8, Skotniki 23. 

Parzęczew 

- pochylnie lub niwelety terenu: UG Parzęczew, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Parzęczewie, Szkole 
Podstawowej  im. J. Tuwima w Parzęczewie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Orłej, budynku komunalnym w Leźnicy Wielkiej, kompleksie boisk w 
Parzęczewie, boisku w Chociszewie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parzęczewie (w 
trakcie budowy), projektowane zagospodarowanie przestrzeni społecznej przy zalewie w 
Parzęczewie, placach zabaw w Parzęczewie, w Piaskowicach, w Orłej, w Leźnicy Wielkiej – Osiedle, 
przestrzeń publicznej wokół fontanny w Leźnicy Wielkiej, Wiejskim Ośrodku Kultury w Śniatowej,  
Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Lokalnej Grupie Działania „PRYM” w Parzęczewie, 
Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Z Ikrą” w Parzęczewie. 

Stryków (miasto-gmina) 

Winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową: Urząd Stanu Cywilnego, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia. 
Podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową: Szkoły z terenu Gminy Stryków, Urząd Miejski 
w Strykowie, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie, Biblioteka w Strykowie, Dom Kultury w 
Niesułkowie. 

Zgierz b.d 

Brzeziny (miasto) 

Środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową: podjazd, brak 
progów, łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Senior Wigor (budynek na stadionie): podjazd, drzwi, łazienka. 
Biblioteka: podjazd. 
Urząd Miasta Brzeziny: podjazd, drzwi wejściowe, BOK na parterze. 
SP nr 1, SP nr 2: podjazd, łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przedszkole nr 1: podjazd. 
Centrum Kultury i Promocji.: podjazd. 
Centrum Kultury Fizycznej: podjazd, łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: podjazd 

Brzeziny 

Niemalże wszystkie obiekty, których właścicielem jest Gmina posiadają udogodnienia pozwalające 
na korzystanie z tych obiektów przez osoby niepełnosprawne. Każda ze szkół posiada podjazd dla 
niepełnosprawnych (SP w Bogdance, SP w Gałkówku Kolonii, SP w Dąbrówce Dużej, Gimnazjum w 
Przecławiu, świetlica w Grzmiącej, świetlica z Przecławiu). W chwili obecnej wykonany jest podjazd 
dla niepełnosprawnych w świetlicach w Gałkówku Kolonii i w Dąbrówce Małej 

Dmosin b.d 

Rogów 

Przedszkole Gminne: 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami, 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych., 
Szkoła Podstawowa: 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami, 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 
Gminna Biblioteka Publiczna: 
- winda, 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami, 
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Jeżów b.d 

Łódź (miasto-powiat) 

Instytucje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Łodzi: 

 Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 

 Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 10 

 Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 12 

 Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 13 

 Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 18 

 Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 3 

 Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 5 

 Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 9 

 Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

 Centrum Animacji i Rewitalizacji Rondo. Bałucki Ośrodek Kultury 

 Dom Kultury 502 
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Nazwa gminy Stosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 

 Dom Kultury Ariadna 

 Dom Kultury Widok 

 Galeria Willa. Galeria Chimera 

 Hala Maszyn. Ec1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi 

 Muzeum Miasta Łodzi 

 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

 Ośrodek Kultury Górna 

 Planetarium. Ec1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi 

 Pokoje Gościnne. Muzeum Kinematografii w Łodzi 

 Poleski Ośrodek Sztuki 

 Poleski Ośrodek Sztuki Filia Karolew 

 Sala Kinowa. Muzeum Kinematografii w Łodzi. 

 Strefa Kultury Otwartej. Filia Ośrodka Kultury Górna 

 Teatr Muzyczny w Łodzi 

 Teatr Powszechny w Łodzi 

 Urząd Pocztowy Łódź 30 

 Urząd Pocztowy Nr 5 
Najczęstsze udogodnienia stosowane we wskazanych instytucjach to: 

 Dostęp dla osób poruszających się na wózku 

 Dostępność obiektu dla osób niedosłyszących 

 Udogodnienie dla osób niewidomych 

 Możliwość przyjścia z psem asystującym 

 Toalety dedykowane osobom z niepełnosprawnością 

 Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportów o stanie gminy 2018 oraz informacji dostarczonych przez 
członków SŁOM 

Informacje uzyskane od gmin przedstawiają wdrożone rozwiązania, nie obrazują jednak potrzeb w tym 

zakresie w wymiarze jakościowym i ilościowym.  Z raportów wynika, że większość gmin aktywnie 

rozwiązuje bariery komunikacyjne, zwraca uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Natomiast 

brak źródeł, które zobrazują sytuację w gminach w sposób wskaźnikowy.  

Tabela 71 Mocne i słabe strony zagospodarowania przestrzennego na trenie ŁOM 

+ – 
Wysoki odsetek mieszkańców korzystających z sieci 

wodociągowej  
Zróżnicowane pokrycie gmin planami zagospodarowania 

przestrzennego  

Liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 
na terenie miasta Łódź 

Brak regulacji prawnych dotyczących związku 
metropolitalnego 

 Niski poziom skanalizowania obszarów wiejskich 

 Nierównomierne rozłożenie sieci elektroenergetycznej 
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9. Rewitalizacja na terenie ŁOM  

Podstawą prawną do sporządzenia lokalnego lub gminnego programu rewitalizacji jest Ustawa 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz Wytyczne 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  W ramach Art. 52. 1. Ustawy 

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, dany samorząd może skorzystać z zapisu wskazującego, 

że „do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu 

zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, 

przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. W takim 

przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, strefy, 

a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne”. Zgodnie z zapisami ustawy 

rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie gminnego programu rewitalizacji.   

Osiem jednostek administracyjnych należących do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego posiada 

aktualny, zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski program rewitalizacji. Analiza programów 

rewitalizacji wskazuje, iż łączna powierzchnia wszystkich obszarów rewitalizacji wynosi 3914,87 ha 

(1,5% całkowitej powierzchni ŁOM), a liczba ludności zamieszkującej obszary rewitalizacji 

to 188 314 osób (17,11% ogółu ludności ŁOM). 

Tabela 72 Programy rewitalizacji jednostek ŁOM 

l.p  Nazwa programu 
Data przyjęcia 

przez radę 
Gminy/Miasta 

Numer Uchwały 
Rady 

Gminy/Miasta 

Data wydania 
pozytywnej 

opinii przez IZ 
RPO WŁ 

1 Miasto Łódź 
Program rewitalizacji 
Łodzi 2026+ 

28.09.2016 
zm. 05.07.2018 

XXXV/916/16 
zm. LXXIII/1980/18 

02.11.2016  
zm. 28.09.2018 

2 Miasto Zgierz 
Lokalny Program 
Rewitalizacji Zgierza 
2016-2020+ 

29.12.2016 XXIX/343/16 09.01.2017 

3 
Gmina Miasto 
Ozorków 

Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy 
Miasto Ozorków 2020+ 

16.01.2017 XXXVI/208/17 19.01.2017 

4 
Gmina 
Parzęczew 

Program Rewitalizacji 
Gminy Parzęczew 2020+ 

26.01.2017 
zm. 31.08.2018 

XXIX/426/17 
zm. L/413/18 

01.02.2017  
zm. 16.10.2018 

5 
Miasto 
Pabianice 

Program rewitalizacji 
Pabianic.  
Kompleksowa podstawa 
wyprowadzania 
zdegradowanych 
obszarów miasta ze 
stanu kryzysu 

19.09.2017 XLVI/578/17 28.09.2019 
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l.p  Nazwa programu 
Data przyjęcia 

przez radę 
Gminy/Miasta 

Numer Uchwały 
Rady 

Gminy/Miasta 

Data wydania 
pozytywnej 

opinii przez IZ 
RPO WŁ 

6 
Miasto 
Brzeziny 

Gminny Program 
Rewitalizacji dla Miasta 
Brzeziny 

26.10.2017 XLV/319/17 23.11.2017 

7 
Gmina 
Ksawerów 

Program Rewitalizacji dla 
Gminy Ksawerów 

18.10.2017 LV/379/2017 23.11.2017 

8 
Gmina 
Koluszki 

Gminny Program 
Rewitalizacji Gminy 
Koluszki na lata 2017-
2020  

27.11.2017 XXXIX/158/2017 03.01.2018 

Źródło: wykaz pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego 

 

Grafika 61 Programy rewitalizacji na terenie ŁOM 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji 
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9.1 Mapa terenów zdegradowanych, które są w trakcie rewitalizacji lub których 

rewitalizacja jest planowana 

Każdy program rewitalizacji przygotowywany jest w oparciu o pogłębioną diagnozę problemów 

społecznych infrastrukturalnych i środowiskowych danej jednostki terytorialnej (gminy/miasta). Na tej 

podstawie wyznacza się w pierwszej kolejności obszar zdegradowany (czyli taki, na którym 

zagęszczenie problemów społecznych jest wyższe niż w pozostałych częściach gminy lub miasta), 

a następnie „zawęża” do o ognisk problemów, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne 

– nazywanym obszarem rewitalizacji. Za Ustawą: „Obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 

9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji”. Zgodnie z zapisami Ustawy wyznaczony obszar 

rewitalizacji nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni JST oraz nie może być zamieszkany przez 

więcej niż 30% mieszkańców.  

Na kolejnych grafikach przedstawiono granice obszarów rewitalizacji w poszczególnych 

miastach/gminach oraz krótką charakterystykę obszarów.  
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Grafika 62 Obszar rewitalizacji Miasto Łódź 

 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łódź 

Nazwa 
obszaru/ 

charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru rewitalizacji 

Udział % powierzchni 
obszaru rewitalizacji 

w powierzchni 
miasta/gminy 

Liczba osób 
zamieszkujących 

obszar 

Udział procentowy 
ludności 

Obszar 
śródmieście 

1783 ha 6,08% 152 292 22,83% 
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Grafika 63 Obszar rewitalizacji Zgierza 

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Zgierza 2016-2020+ 

Nazwa 
obszaru/ 

charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru rewitalizacji 

Udział % powierzchni 
obszaru rewitalizacji 

w powierzchni 
miasta/gminy 

Liczba osób 
zamieszkujących 

obszar 

Udział procentowy 
ludności 

Historyczne 
centrum 

428,3 ha 9,80% 16 106 29,77% 
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Grafika 64 Obszar rewitalizacji Gminny Miasto Ozorków 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ 

 

Nazwa 
obszaru/ 

charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru rewitalizacji 

Udział % powierzchni 
obszaru rewitalizacji 

w powierzchni 
miasta/gminy 

Liczba osób 
zamieszkujących 

obszar 

Udział procentowy 
ludności 

Śródmieście 190,5 ha 12% 2 611 14% 
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Grafika 65 Obszar rewitalizacji gminy Parzęczew 

 

Źródło: Program Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+ 

Nazwa 
obszaru/ 

charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru rewitalizacji 

Udział % powierzchni 
obszaru rewitalizacji 

w powierzchni 
miasta/gminy 

Liczba osób 
zamieszkujących 

obszar 

Udział procentowy 
ludności 

Miejscowość 
Parzęczew 

644,87 ha 6,21% 916 18,98% 
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Grafika 66 Obszar rewitalizacji Pabianic 

 

Źródło: program rewitalizacji Pabianic. Kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu 
kryzysu. 

 

Nazwa 
obszaru/ 

charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru rewitalizacji 

Udział % powierzchni 
obszaru rewitalizacji 

w powierzchni 
miasta/gminy 

Liczba osób 
zamieszkujących 

obszar 

Udział procentowy 
ludności 

Centralna część 
miasta 

213 ha 6,5% 8 740 13% 
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Grafika 67 Obszar rewitalizacji Miasto Brzeziny 

 
Źródło: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny 

 

Nazwa 
obszaru/ 

charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru rewitalizacji 

Udział % powierzchni 
obszaru rewitalizacji 

w powierzchni 
miasta/gminy 

Liczba osób 
zamieszkujących 

obszar 

Udział procentowy 
ludności 

Centralna część 
miasta, 

podobszar 
1,2,3 

253 ha 11,72% 3 529 28,93% 
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Grafika 68 Obszar rewitalizacji Gminy Ksawerów 

 

Źródło: Program Rewitalizacji dla Gminy Ksawerów 

Nazwa obszaru/ 
charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru 

rewitalizacji 

Udział % 
powierzchni 

obszaru 
rewitalizacji w 
powierzchni 

miasta/gminy 

Liczba osób 
zamieszkujących 

obszar 

Udział procentowy 
ludności 

Podobszar 
rewitalizacji 

Ksawerów-Widzew, 
Nowa Gadka/Wola 

Zaradzyńska 

256 ha 18,77% 1 548 20,59% 
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Grafika 69 Obszar rewitalizacji na terenie miasta Koluszki 

 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koluszki na lata 2016-2023 

 

Nazwa obszaru/ 
charakterystyka 

Powierzchnia 
obszaru 

rewitalizacji 

Udział % 
powierzchni 

obszaru 
rewitalizacji w 
powierzchni 

miasta/gminy 

Liczba osób 
zamieszkujących 

obszar 

Udział procentowy 
ludności 

Centralna część 
miasta 

146,2 ha 0,93% 2 572 11,11% 

 

W zdecydowanej większości procesowi rewitalizacji poddano lub planuje się poddać centralne części 

miast bądź główne miejscowości gmin. Wskazane obszary pełnią istotne role w rozwoju JST, 

charakteryzuje je znaczna koncentracja usług publicznych, a także często zabytkowa zabudowa, 

generująca znaczne koszty odnowy.   
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9.2 Główne obszary problemowe, na które odpowiadają Gminne Programy 

Rewitalizacji 

W związku z redefinicją rewitalizacji (w rozumieniu ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015), procesy 

rewitalizacyjne powinny w pierwszej kolejności rozwiązywać problemy społeczne, a wtórnie 

infrastrukturalne. Dlatego też wszystkie analizowane programy rewitalizacji koncentrują się 

na problemach społecznych wyznaczonych obszarów.  Do najczęściej występujących należą: 

 Negatywne zjawiska demograficzne – starzenie się lokalnych społeczności, 

 Stosunkowo wysoki poziom bezrobocia – przede wszystkim długotrwałego (wyższy niż 

pozostałych obszarach gminy/miasta), 

 Większa skala ubóstwa (mierzona liczbą osób pobierających zasiłki), 

 Niższy kapitał społeczny – najczęściej niższa aktywność społeczna (wyrażona niższym 

uczestnictwem w wyborach oraz niższą liczbą organizacji pozarządowych), 

 Niższe wyniki edukacyjne uczniów z obszarów rewitalizacji. 

W zakresie infrastruktury deficyty gmin i miast są bardziej zróżnicowane (głównie ze względu 

na wielkość lokalnych samorządów). Często pojawiają się elementy związane z: 

 Niską jakością rozwiązań komunikacyjnych, 

 Złym stanem budynków użyteczności publicznej, 

 Złym stanem oświetlenia ulicznego, 

 Niską wydajnością energetyczną (budynków, oświetlenia, innej infrastruktury sieciowej), 

 Występowaniem azbestu i produktów zawierających azbest, 

 Złym stanem zabytków. 

9.3 Potrzeby gmin w obszarze rewitalizacji 

Każdy program rewitalizacji posiada część planistyczną i postulatywną, która obejmuje projekty 

przewidziane do realizacji. W następnej tabeli przedstawiono liczbę projektów w podziale 

na zaproponowane kategorie. Podkreśla się jednak, że liczba ogólna projektów podana w programie 

rewitalizacji może być mniejsza, ponieważ często proponowane projekty łączyły w sobie więcej niż 

jedną kategorię, np. modernizacja budynku mogła być połączona z termomodernizacją i wówczas 

projekt kwalifikowano do kategorii „budowa i modernizacja budynków”, jak i „projekty 

prośrodowiskowe”.  
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Tabela 73 Liczba przedsięwzięć rewitalizacyjnych (projektów) w podziale na kategorie 

 Projekty 
społeczne 

Prace 
konserwatorskie 

Budowa, 
modernizacja  
i przebudowa 

budynków, 
modernizacja 

instalacji 

Nowe rozwiązania 
komunikacyjne, 

modernizacja 
infrastruktury 

okołodrogowej - 
chodników, ścieżek 

rowerowych, 
kanalizacji 

deszczowej itp. 

Projekty 
prośrodowiskowe 

(wymiana oświetlenia, 
utylizacja azbestu, OZE, 

wymiana instalacji 
ciepłowniczych, 

termomodernizacja) 

Sport  
i rekreacja 

Bezpieczeństwo 
i monitoring 

Liczba 
projektów 

zgłoszonych 
w programie 
rewitalizacji 

Miasto Łódź 38 26 35 11 18 7 2 107 

Miasto Zgierz 1 3 9 2 7 5 1 20 

Gmina Miasto Ozorków 5 2 3 1 1 2 0 10 

Gmina Parzęczew 3 0 5 0 2 2 1 11 

Miasto Pabianice 4 2 4 1 1 2 0 10 

Miasto Brzeziny 2 2 6 2 4 2 1 17 

Gmina Ksawerów 2 0 1 0 1 3 0 7 

Gmina Koluszki 12 0 6 5 3 7 1 31 

suma 67 35 69 22 37 30 6 213 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programów rewitalizacji poszczególnych JST 
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Zgodnie z powyższym zestawieniem w zakresie potrzeb rewitalizacyjnych gminy najczęściej potrzebują 

wsparcia w zakresie budowy przebudowy i modernizacji budynków, zwłaszcza budynków pełniących 

funkcje publiczne. Najczęściej wskazywano na budynki pomocy społecznej, służby zdrowia, 

administracji publicznej. Stosunkowo rzadziej pojawiały się budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego. 

W drugiej kolejności miasta i gminy liczą na wsparcie w zakresie projektów społecznych. Do tej 

kategorii zakwalifikowano działania zmierzające do: 

 aktywizacji zawodowej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem,  

 wsparcia biznesu,  

 podniesienia jakości i dostępności usług publicznych (w szczególności edukacji i opieki 

żłobkowej),  

 rozbudowy oferty spędzania czasu wolnego 

W trzeciej kolejności najliczniejsza grupa projektów, to te poświęcone wdrażaniu proekologicznych 

rozwiązań, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej budynków i ciepłownictwa. 

Na czwartym miejscu zgłaszano konieczność wykonania prac konserwatorskich. Na terenie gmin i miast 

zidentyfikowano wiele zabytkowych nieruchomości (najczęściej będących własnością gminy lub skarbu 

państwa) wymagających pilnej interwencji. 

Tabela 74 Mocne i słabe strony procesów rewitalizacji na terenie ŁOM 

+ – 
Stosunkowo wysoki odsetek projektów 

społecznych, których realizacja może przyczynić 
się do rozwoju aktywności społecznej 

8 z 28 JST ŁOM posiada aktualny program 
rewitalizacji 

Wysoki odsetek ludności objęty działaniami 
rewitalizacyjnymi na terenie ŁOM 

Konieczne wysokie nakłady finansowe na realizację 
działań rewitalizacyjnych 
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10. Potencjał inwestycyjny 

W obliczu rosnącej konkurencji pomiędzy regionami, jak również rosnących kosztów pracy i ograniczeń 

na szczeblu rządowym i unijnym w zakresie chociażby przywilejów oferowanych inwestorom, 

samorząd musi skupić się na jakościowo odmiennej ofercie dla inwestorów. Z jednej strony musi 

stworzyć odpowiednie warunki do przyciągnięcia potencjalnych inwestorów (takie jak np. tereny 

inwestycyjne), z drugiej musi korzystać ze wsparcia powołanych do tego instytucji (jak np. centra 

obsługi inwestora).  

Proinwestycyjne działania władz lokalnych są pierwszorzędnym, nieodzownym czynnikiem 

sprzyjającym lokalizacji nowych średnich i dużych firm. Jest to warunek konieczny, bez spełnienia 

którego inwestorzy nie zainteresują się daną gminą. Bez aktywności ze strony władz samorządowych 

gmina ma bardzo niewielkie szanse, by potencjalny inwestor zainteresował się położonym na obszarze 

danej gminy terenem inwestycyjnym i by zechciał przystąpić do analizy ważnych dla niego czynników 

lokalizacyjnych. Znaczenie działań proinwestycyjnych gminnych samorządów jest większe, niż 

wynikałoby to z prostej analizy ich kompetencji i możliwości. Gminy, zwłaszcza małe i średnie, których 

władze nie prowadzą działań proinwestycyjnych, są w dużej mierze zamknięte na napływ nowych firm 

i w większości przypadków nie są włączane na długą listę rozpatrywanych miejsc, nawet jeśli 

obiektywnie istnieją tam dobre warunki do prowadzenia danej działalności. Gminy o mniejszej 

atrakcyjności inwestycyjnej powinny prowadzić wyjątkowo wzmożone działania proinwestycyjne, 

z nadzwyczajnym zaangażowaniem lokalnych administracji. W przeciwnym razie pojawienie się na ich 

terenie poważnych inwestorów jest bardzo mało prawdopodobne. Źródłem niepowodzeń 

w pozyskiwaniu inwestorów są zarówno uwarunkowania strukturalne, jak i brak odpowiedniej polityki 

lokalnych władz. W tym kontekście w działaniach proinwestycyjnych gmin ważne są m.in. 

przygotowanie odpowiednich terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie wsparcia instytucji 

okołobiznesowych. Poszczególne miasta i gminy w bardzo różny sposób podchodzą do polityki 

przyciągania inwestorów. Wiele gmin w ogóle nie posiada wyznaczonych terenów inwestycyjnych, co 

w przypadku gmin atrakcyjnych turystycznie i posiadających cenne przyrodniczo obszary jest 

uzasadnionym strategicznie wyborem, jednak nie wszystkie gminy nieposiadające terenów 

inwestycyjnych należą do tej kategorii. Na drugim biegunie znajdują się zaś gminy, gdzie praktycznie 

wszystkie obszary nadające się pod duże inwestycje przemysłowe są już zagospodarowane67. 

 

                                                            
67 Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim, opracowanie pod kierownictwem Anny 
Szymańskiej; Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Regionalne Obserwatorium 
Terytorialne Województwa Łódzkiego, 2018 
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10.1. Grunty dostępne dla inwestycji związanych z działalnością gospodarczą 

Bogata oferta uzbrojonych terenów inwestycyjnych stanowi jedną z przewag konkurencyjnych, 

budujących atrakcyjność inwestycyjną miasta bądź gminy. W świetle bardzo dobrych wyników rynku 

pracy (m.in. rekordowo niskiego bezrobocia i tzw. „rynku pracownika”) czynnik ten traci nieco 

na znaczeniu, gdyż najistotniejszy wydaje się dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, jednak nigdy 

nie jest całkowicie pomijany w procesie wyboru lokalizacji działalności gospodarczej. Dobrze 

przygotowany teren inwestycyjny uzbrojony jest w podstawowe instalacje techniczne, posiada 

dogodny dojazd i jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wszystko 

to pozwala zminimalizować czas potrzebny do uruchomienia inwestycji, a także zmniejsza ryzyko 

wystąpienia konfliktów przestrzennych68. 

Na 177 gmin województwa łódzkiego, blisko 3/4 z nich (126) posiada wyznaczone tereny inwestycyjne. 

Najwięcej obszarów znajduje się w Łodzi (21) oraz gminie Rawa Mazowiecka (17). Po jednym terenie 

znajduje się w 39 gminach, natomiast w 20 gminach znajdują się po 2 tereny inwestycyjne. 

W pozostałych 116 gminach liczba terenów inwestycyjnych była mocno zróżnicowana i zawierała się 

w przedziale od 3 do 12, przy czym liczniej reprezentowane były gminy z mniejszą liczbą terenów69. 

Łączna powierzchnia terenów wskazanych pod inwestycje w województwie łódzkim wyniosła 9 031 ha, 

co przekłada się na średnią wielkość obszaru wynoszącą 17,8 ha. Największe pojedyncze tereny 

zlokalizowane są w Białej Rawskiej (388 ha) czy gminie Zgierz (221 ha) należącej do ŁOM. Najmniejsze 

o powierzchni poniżej 0,1 ha znalazły się w Łodzi (również ŁOM) i Wieruszowie. Natomiast największą 

łączną powierzchnią wyznaczoną pod inwestycje dysponują gminy Zgierz (504 ha), Biała Rawska (470 

ha) oraz Parzęczew (366) (dwie z tych trzech gmin należą do ŁOM). Najmniejszą zaś Burzenin (0,4 ha), 

Andrespol (0,8 ha) (ŁOM) oraz Galewice (0,9 ha). Średnio w gminie województwa łódzkiego pod 

inwestycje wyznaczono 71,7 ha.  

Poniższa grafika przedstawia rozmieszczenie terenów inwestycyjnych w poszczególnych gminach ŁOM. 

 

                                                            
68 ibidem 
69 ibidem 
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Grafika 70 Gminy z terenu ŁOM  posiadające wolne tereny inwestycyjne 

 

Źródło: „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim” opracowanie pod kierownictwem Anny 
Szymańskiej; Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi – Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Województwa Łódzkiego 2018 

 

Wśród gmin Łódzkiego Obszary Metropolitalnego widoczne jest zróżnicowanie pod względem ilości 

i wielkości terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Najwięcej wolnych terenów 

inwestycyjnych znajduje się m.in. w gminach Zgierz, Rzgów, Ksawerów, Stryków czy Konstantynów 

Łódzki. Są jednak również takie gminy jak np. Nowosolna, Rogów, czy Dobroń, które nie posiadają 

terenów inwestycyjnych.  

Oprócz liczby i powierzchni terenów inwestycyjnych, ważny jest udział wolnych terenów 

inwestycyjnych w powierzchni gminy ogółem, który przedstawia poniższa grafika.  
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Grafika 71 Udział wolnych terenów inwestycyjnych w powierzchni gminy ogółem 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu: „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim” 
opracowanie pod kierownictwem Anny Szymańskiej; Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi – 
Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego 2018 

Z siedmiu gmin województwa łódzkiego, w których udział wolnych terenów inwestycyjnych 

w powierzchni gminy ogółem jest największy (tj. między 3 a 5%), pięć należy do ŁOM. Są to gminy: 

Rzgów, Ksawerów, Konstantynów Łódzki, Parzęczew oraz miasto Ozorków.  Pokazuje to na nastawienie 

gmin ŁOM na inwestycje i chęć przyciągnięcia inwestorów do lokalizowania się na ich terenie.  

10.2 Dostępność usług instytucji oferujących wsparcie dla biznesu 

Sfera instytucjonalna jest najważniejszym czynnikiem różnicującym rozwój gospodarczy regionów, 

gałęzi i całych gospodarek narodowych70. Rozwój regionalny, definiowany jako proces zmian w sferze 

gospodarczej, ekonomicznej i społecznej, nie odbywa się samoistnie. Kreowany i urzeczywistniany jest 

przez wiele rożnego rodzaju czynników, od generalnych do szczegółowych czy nawet detalicznych. Ich 

walory jakościowe i ilościowe mają duże znaczenie dla polityków, ekonomistów, kadr samorządowych, 

                                                            
70 Cebulak J., Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wspomagający rozwój przedsiębiorczości w woj. 

Podkarpackim, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. ks. W. Findysza w Jaśle 
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społeczności regionów, ponieważ to one przesądzają o tempie rozwoju regionu71. W tym kontekście 

istotnym czynnikiem rozwoju jest infrastruktura instytucjonalna, szczególnie ta wspierająca rozwój 

biznesu. Niedorozwój infrastruktury instytucjonalnej nie tylko nie sprzyja rozwojowi społeczno-

gospodarczemu, ale uważany jest wręcz za barierę rozwoju regionu72. Dostępność usług i instytucji 

oferujących wsparcie dla biznesu jest jednym z kluczowych elementów potencjału inwestycyjnego 

miasta lub gminy.  

W tym kontekście niekorzystnie wypadają gminy ŁOM. Z ankiety przeprowadzonej wśród gmin ŁOM73 

wynika, że w większości gminy te nie mają na swoim terenie instytucji wspierających biznes lub nie 

dysponują danymi na ten temat. Jedynym wyjątkiem jest miasto Łódź, w którym przede wszystkim jako 

mieście wojewódzkim, zlokalizowane są instytucje wspierające biznes. Ponadto instytucje takie 

znajdują się w gminach Brzeziny (3 jednostki), Stryków i Pabianice (po 2 jednostki) oraz  Konstantynów 

Łódzki i miasto Pabianice (po 1 jednostce). Dostępność do usług instytucji wspierających biznes oraz 

terenów inwestycyjnych zwiększa potencjał inwestycyjny miast i gmin.         

 

10.3 Liczba inwestorów pozyskujących tereny pod działalność gospodarczą          

Badanie ankietowe wśród wszystkich gmin województwa łódzkiego, przeprowadzone na potrzeby 

opracowania pt. „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim”74 wykazało, że 

potencjalni inwestorzy są zainteresowani terenami inwestycyjnymi tego województwa. W badaniu 

poddano analizie termin, w którym inwestorzy pytali o tereny inwestycyjne. W całej grupie 177 gmin 

odpowiedzi rozłożyły się dość równomiernie – niewiele ponad połowa z nich stwierdziła, że było to 

w ciągu ostatniego roku (wykres 1). 

                                                            
71 Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Polsce i w Unii Europejskiej, UG, Gdańsk, 2009, s. 

134. 
72 M. Klamut, Uwarunkowania podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce [w:] Konkurencyjność 

gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, W. Kosiedowski (red.), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2000, s. 289 i 290. 

73 Ankieta na potrzeby przedmiotowej publikacji została skierowana do wszystkich 28 jednostek terytorialnych 
(miast i gmin) ŁOM.  Ankiety zostały odesłane przez 24 gminy. Niestety nie wszystkie ankiety zawierały 
wszystkie informacje istotne z punktu widzenia publikacji.   

74 Opracowanie pod kierownictwem Anny Szymańskiej; Biuro Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego, 2018   
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Wykres 11 Zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenami inwestycyjnymi w gminach [%] [N=177] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim” opracowanie 
pod kierownictwem Anny Szymańskiej; Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi – Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego 2018 

Analizując wyniki wśród gmin posiadających i nieposiadających terenów inwestycyjnych, wyniki są 

zgoła odmienne. W 70% gmin posiadających tereny inwestycyjne, a w 43% w przypadku gmin 

nieposiadających tych terenów potencjalni inwestorzy dopytywali o te tereny w ostatnim roku. 

Świadczy to o tym, że inwestorzy analizują oferty inwestycyjne gmin i jest ona dla nich ważna przy 

wyborze potencjalnego miejsca na inwestycję75. 

Dostępność terenów inwestycyjnych zwiększa zainteresowanie potencjalnych inwestorów daną gminą 

czy miastem. Większość gmin ŁOM wyróżnia się pod względem liczby terenów inwestycyjnych 

w stosunku do pozostałych gmin województwa łódzkiego. Może się to przekładać na decyzje 

lokalizacyjne potencjalnych inwestorów. W ankiecie przeprowadzonej na potrzeby przedmiotowej 

diagnozy, zapytano przedstawicieli miast i gmin ŁOM o liczbę inwestorów, którzy zakupili/wydzierżawili 

grunty gminne na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej lub wynajmują nieruchomości 

będące w zasobie gminy pod działalność gospodarczą76.  Najlepiej pod tym względem wygląda sytuacja 

w mieście Ozorków, w którym 87 inwestorów wydzierżawiło lub kupiło grunty na działalność 

gospodarczą, natomiast 70 wynajmuje nieruchomości będące w zasobie gminy pod działalność 

gospodarczą. Atrakcyjne pod kątem wynajęcia nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej okazało  się miasto Brzeziny (50 inwestorów) oraz gmina Tuszyn (22 inwestorów). 

Inwestorzy zakupili lub wydzierżawili też grunty (chociaż nie na taką skalę, jak w mieście Ozorków) 

                                                            
75 Ibidem. 
76 Ankieta na potrzeby przedmiotowej publikacji została skierowana do wszystkich 28 jednostek terytorialnych 

(miast i gmin) ŁOM. Zwrotność ankiet wyniosła 24 ankiety. Niestety nie wszystkie ankiety zawierały wszystkie 
informacje istotne z punktu widzenia publikacji.   
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w mieście Głowno (9 inwestorów) oraz takich gminach jak Parzęczew (7), Stryków (5) czy 

Konstantynów Łódzki (5). W przypadku najmu nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej inwestorzy lokowali się w Dmosinie (8), Strykowie (8) czy Lutomiersku (8). Jak pokazują 

powyższe informacje, mimo dostępnych terenów inwestycyjnych w wielu gminach ŁOM, nie 

przyciągają one dużej liczby inwestorów.  

10.4. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 

Inwestycje należą do tych kategorii pojęć ekonomicznych, którym przypisuje się bardzo różne 

znaczenie. Odgrywają one szczególną rolę w gospodarce rynkowej. Są w niej traktowane nie tylko jako 

najważniejszy sposób powiększania majątku właścicieli, lecz także jako podstawowy czynnik rozwoju 

gospodarczego77. Sytuacja ekonomiczna danej jednostki terytorialnej determinowana jest w dużej 

mierze przez nakłady inwestycyjne, jakie ponoszą przedsiębiorstwa w niej zlokalizowane. Z drugiej 

strony, wysokość poniesionych lub planowanych do poniesienie nakładów inwestycyjnych przez 

przedsiębiorstwa wynika z globalnej sytuacji ekonomicznej. Obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce 

pokazuje silny wpływ środków Unii Europejskiej na wysokość publicznych nakładów inwestycyjnych. 

Inwestycje publiczne mogą być realizowane głównie dzięki napływowi środków unijnych. Inwestycje 

przedsiębiorstw (inwestycje prywatne) są  w mniejszym stopniu skorelowane ze środkami UE, dlatego 

zmiany w gospodarce bardziej wpływają na ich wzrost lub spadek.  

Nakłady inwestycyjne polskich przedsiębiorstw w latach 2010-2017 wzrosły o blisko 40%. W tym 

samym czasie nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw województwa łódzkiego wzrosły o nieco ponad 

5%, a więc znacznie mniej niż średnio w Polsce. Może to wskazywać na mniejszy niż średnio w Polsce 

poziom ich rozwoju, gdyż rozwój przedsiębiorstwa dokonuje się zasadniczo poprzez realizację 

określonych przedsięwzięć inwestycyjnych (rozwojowych)78.  

Wielkość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z poszczególnych powiatów Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego (ŁOM) (tj. miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) 

w 2017 r. była zróżnicowana. Najwięcej nakładów poniosły przedsiębiorstwa z miasta Łódź 

(2 659 543 tys. zł), najmniejsze z powiatu brzezińskiego (24 055 tys. zł). Szczegółowe informacje 

na temat wielkości poniesionych nakładów w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 75 Wysokość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw (w tys. zł) 

Nazwa 2010 2014 2017 

Powiat łódzki wschodni 99 938 189 084 180 884 

Powiat pabianicki 199 760 281 860 310 280 

                                                            
77 Duda J., Wolak-Tuzimek A., Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 

2001-2008, Ekonomia menadżerska 2009, nr 6 str. 105-117 
78 ibidem 



DIAGNOZA STRATEGICZNA. Potencjał inwestycyjny ŁOM 

 
 

 
186 

Nazwa 2010 2014 2017 

Powiat zgierski 341 211 426 442 492 589 

Powiat brzeziński 9 596 53 769 24 055 

Powiat m. Łódź 2 147 917 3 164 576 2 659 543 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Z analizy nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa z powiatów ŁOM wynika,  

że mimo iż wielkość tych nakładów jest mniejsza niż dla całego województwa, to dynamika ich 

przyrostu jest zbliżona do średniej dla całego kraju i wynosi ponad 31%. Tym samym jest znacznie 

wyższa niż dynamika zmian w nakładach inwestycyjnych wszystkich przedsiębiorstw województwa 

łódzkiego.  

Wykres 12 Dynamika zmian wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w latach 2010-2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Oznaczać to może, iż przedsiębiorstwa zlokalizowane w ŁOM z roku na rok więcej inwestują w swój 

rozwój, niż przeciętne przedsiębiorstwo województwa łódzkiego. Na przestrzeni lat 2010-2017 wzrósł 

również udział nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa z obszaru ŁOM 

w ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa województwa 

łódzkiego (z blisko 35% w 2010 r. do ponad 43% w 2017 r.). Może to świadczyć o szybszym rozwoju 

przedsiębiorstw zlokalizowanych w ŁOM w stosunku do przedsiębiorstw województwa łódzkiego spoza 

tego obszaru.  

Analiza rozkładu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w ŁOM, 

również dostarcza ciekawych wniosków. Znaczna część nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ŁOM 

ponoszona jest przez te zlokalizowane w samym mieście Łódź, jednak na przestrzeni lat 2010-2017 

widać spadek tego udziału w ogólnej wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z obszaru. 

W 2010 r. blisko 77% nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z ŁOM poniosły przedsiębiorstwa 

z miasta Łódź, podczas gdy w 2017 r. udział ten zmalał do 72%. Przyczyną tego jest niższa dynamika 

wzrostu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa z miasta Łódź (w latach 2010-

2017 blisko 24%) w stosunku do przedsiębiorstw zlokalizowanych w pozostałych powiatach ŁOM 

(brzeziński 151%, łódzki wschodni 81%, pabianicki 55%, zgierski 44%). Na podstawie dynamiki zmian 
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nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w poszczególnych 

powiatach ŁOM w latach 2010-2017 można stwierdzić, iż w powiecie brzezińskim wartość nakładów 

inwestycyjnych przedsiębiorstw była najniższa w stosunku do pozostałych powiatów, ale dynamika ich 

przyrostu była najwyższa. Natomiast we wskazanym powyżej okresie, w największym stopniu 

(bo blisko o 1,4 p.p.) wzrósł udział nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa 

z powiatu łódzkiego wschodniego w ogólnej wartości nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwa 

ŁOM (z 3,5% w 2010 r. do 4,9% w 2017r.). 

Analizując zmiany nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w przeliczeniu na mieszkańca można 

zauważyć, że różnią się one w poszczególnych powiatach ŁOM. Największe zróżnicowanie zmian rok 

do roku charakteryzowało powiat łódzki wschodni, najmniejsze – powiat pabianicki. W 2017 r. 

największe nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w przeliczeniu na mieszkańca odnotowane zostały 

w mieście Łódź. W 2010 r. były one najwyższe w stosunku do pozostałych powiatów ŁOM i niższe niż 

średnio dla całego województwa łódzkiego. Na przestrzeni lat 2010-2017 dynamika zmian wartości 

nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw na mieszkańca w mieście Łódź była najniższa spośród 

powiatów ŁOM, mimo tego od 2011 r. wartość tych nakładów per capita jest wyższa niż średnia dla 

województwa. Wysokość nakładów w mieście Łódź systematycznie rosła do roku 2015, natomiast 

w następnych dwóch latach spadła. Najwyższą dynamiką zmian wartości nakładów inwestycyjnych 

przedsiębiorstw per capita charakteryzował się powiat brzeziński.  

Dynamika zmian wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w przeliczeniu na mieszkańca 

w latach 2010-2017 dla całego województwa łódzkiego jest znacznie niższa niż dynamika zmian tego 

wskaźnika w poszczególnych powiatach ŁOM (dla województwa wyniosła niecałe 8%, podczas gdy 

w powiatach ŁOM: brzezińskim 151%, łódzki wschodni 73%, pabianicki 56%, zgierski 43% i miasto Łódź 

31%). Co ważne dynamika zmian tego wskaźnika we wszystkich powiatach ŁOM poza miastem Łódź 

jest wyższa niż dynamika dla całej Polski (40%). Oznacza to, że statystycznie z roku na rok 

przedsiębiorstwa z ŁOM inwestują więcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż przeciętnie na to 

miejsce w województwie i w kraju. 

Tabela 76 Mocne i słabe strony potencjału inwestycyjnego  na terenie ŁOM 

+ – 
Tereny inwestycyjne w gminie Zgierz mogą być atrakcyjne 
dla lokalizacji dużych inwestycji przedsiębiorstw. Gmina 

dysponuje jednym z największych pojedynczych terenów  
– 221 ha. 

Gminy ŁOM są zróżnicowane pod względem ilości i 
wielkości terenów przeznaczonych pod działalność 

gospodarczą.  

W ŁOM znajdują się gminy, które oferują największą w 
województwie łódzkim łączną powierzchnię wyznaczoną 

pod inwestycje. Są to gminy Zgierz (504 ha) oraz Parzęczew 
(366).  

W ŁOM są również takie gminy jak np. Nowosolna czy 
Ozorków, które nie posiadają terenów inwestycyjnych  
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+ – 
Z siedmiu gmin województwa łódzkiego, w których udział 

wolnych terenów inwestycyjnych w powierzchni gminy 
ogółem jest największy (tj. między 3 a 5%), pięć należy do 

ŁOM. Są to gminy: Rzgów, Ksawerów, Konstantynów 
Łódzki, Parzęczew oraz miasto Ozorków. Pokazuje to na 

nastawienie gmin ŁOM na inwestycje i chęć przyciągnięcia 
inwestorów do lokalizowania się na ich terenie.  

ŁOM (poza miastem Łódź) charakteryzuje się słabą 
dostępnością usług instytucji oferujących wsparcie dla 

biznesu.  

Mimo iż wielkość nakładów inwestycyjnych 
przedsiębiorstw ŁOM jest mniejsza niż dla całego 

województwa, to dynamika ich przyrostu jest zbliżona do 
średniej dla całego kraju i wynosi ponad 31%. Tym samym 

jest znacznie wyższa niż dynamika zmian w nakładach 
inwestycyjnych wszystkich przedsiębiorstw województwa 

łódzkiego.  

Mimo dostępnych terenów inwestycyjnych w wielu 
gminach ŁOM, nie przyciągają one dużej liczby 

inwestorów.  

Przedsiębiorstwa zlokalizowane w ŁOM z roku na rok 
więcej inwestują w swój rozwój, niż przeciętne 

przedsiębiorstwo województwa łódzkiego. Może to 
świadczyć o szybszym rozwoju przedsiębiorstw 

zlokalizowanych w ŁOM w stosunku do przedsiębiorstw 
województwa łódzkiego spoza ŁOM. 

 

Statystycznie z roku na rok przedsiębiorstwa z ŁOM 
inwestują więcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż 

przeciętnie w województwie i w kraju. 
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11. Transport i infrastruktura drogowa 

11.1 Charakterystyka dostępności i powiązań transportowych ŁOM  

11.1.1 Transport drogowy 

Możliwości połączeń stosunkowo dobrze rozwiniętej sieci dróg obszaru z siecią dróg krajowych 

i europejskich skutkuje szybszymi i bezpieczniejszymi połączeniami aglomeracji łódzkiej z głównymi 

ośrodkami rozwoju w województwie, wyeliminowaniem wąskich gardeł, a także wzrostem 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Modernizacja systemu komunikacyjnego zapewnia większe 

możliwości wykorzystania strategicznego położenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w centrum 

kraju oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne zwiększają 

atrakcyjność inwestycyjną obszaru, województwa oraz mobilność mieszkańców, skracają czas 

przejazdu, pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu, zapewniają wszystkim 

mieszkańcom możliwości rozwojowe. Układ drogowy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego cechuje 

dobra dostępność drogowa, wynikająca z powiązań z ważnymi trasami krajowymi, międzynarodowymi 

wpisującymi się w sieć transportową (TEN-T), jak i regionalnymi w postaci dróg krajowych oraz 

wojewódzkich79.  

                                                            
79 Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego, Łódź, 2016. 
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Grafika 72 Układ głównych połączeń drogowych na terenie ŁOM, 2018 

Źródło: www.gddkia.gov.pl. 

Przez Łódzki Obszar Metropolitalny przebiegają autostrady A1 oraz A2, drogi ekspresowe S8 i S14 

(w trakcie realizacji znajdują się obecnie odcinki: od węzła Teofilów do węzła Słowik oraz od węzła Łódź 

Lublinek do węzła Teofilów. Planowane zakończenie prac datuje się na 2022 rok)80. Modernizacja 

układu drogowego umożliwi utworzenie spójnego korytarza drogowego, stanowiącego Zachodnią 

obwodnicę Łodzi. Stały rozwój infrastruktury drogowej, inwestycje w rozbudowę połączeń drogowych 

                                                            
80 https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_lodzkie 
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i dostęp do sieci TEN-T umożliwiają podniesienie atrakcyjności obszaru oraz szansę na dalszą 

ekspansję81. 

Grafika 73 Przebieg i gęstość sieci drogowej w ŁOM 

 

Źródło: Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 

ZAŁĄCZNIK 3.  

Uzupełnienie systemu tras tranzytowych w ŁOM stanowią drogi krajowe: DK14, DK71, DK72 oraz 

DK91/1282. System dróg krajowych jest uzupełniony układem dróg wojewódzkich: 

 droga wojewódzka 469: Uniejów - Wróblew; 

 droga wojewódzka 482: od granicy miasta Łodzi, przez granicę województw: łódzkiego 

i wielkopolskiego, do węzła z drogą S8 w Bralinie; 

 droga wojewódzka 485: Pabianice – Bełchatów; 

                                                            
81 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi, TOM 1, Zarząd Województwa Łódzkiego - Załącznik 
Nr 1 do Uchwały Nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
82 Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 
załącznik 3 
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 droga wojewódzka 702: Kutno - Piątek – Zgierz; 

 droga wojewódzka 704: Jamno – Brzeziny 

 droga wojewódzka 708: Ozorków - Warszyce - Stryków – Brzeziny; 

 droga wojewódzka 710: Łódź - Konstantynów Łódzki - Szadek - Warta – Błaszki; 

 droga wojewódzka 713: Łódź - Andrespol - Kurowice - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki –

Januszewice; 

 droga wojewódzka 714: Rzgów – Kurowice; 

 droga wojewódzka 715: Brzeziny - Koluszki - Budziszewice – Ujazd; 

 droga wojewódzka 716: Koluszki – Piotrków Trybunalski. 

Drogi krajowe w ŁOM zarządzane są przez łódzki oddział GDDKiA, drogi wojewódzkie przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi, a powiatowe i gminne pozostają w gestii odpowiednich jednostek 

samorządowych. 

Gęstość dróg na terenie ŁOM wynosi 2,6 km/km2 i jest ona mocno zróżnicowana. Największa gęstość 

dróg występuje generalnie na terenach miast i to niezależnie od ich wielkości i położenia 

(pow. 5 km/km2). Większość stanowią drogi jednojezdniowe, po jednym pasie ruchu w każdym 

kierunku, najczęściej bez utwardzonego pobocza. Stan nawierzchni i obiektów mostowych, czy nośność 

dróg, nie odpowiadają w wielu miejscach rosnącym potokom ruchu. Równie istotnym problemem 

pozostają wloty dróg, głównie krajowych i wojewódzkich do miast83. 

Badanie natężenia ruchu samochodowego w Łodzi i gminach ŁOM   

Według Generalnego Pomiaru Ruchu [2015], średnie obciążenie ruchem dróg krajowych wyniosło 

średnio ponad 13 000 pojazdów/dobę, natomiast obciążenie dróg międzynarodowych wynosi średnio 

ponad 25 000 pojazdów/dobę. Zauważalny jest także wzrostowy trend ruchu na drogach ekspresowych 

oraz autostradach na rzecz spadku ruchu na drogach wojewódzkich traktowanych jako trasy 

alternatywne.  

Na terenie ŁOM największy ruch pojazdów silnikowych wystąpił na odcinkach dróg: nr 702, 713, 710, 

(powyżej 10 000 poj./dobę) i 708, 714, 715 (powyżej 5 000 poj./dobę). Największy  ruch pojazdów 

ciężarowych, powyżej 1 000 poj./dobę, odnotowano na odcinkach nr 713, 708. Największe natężenie 

ruchu w miastach (powyżej 10 000 poj./dobę) wystąpiło na odcinkach dróg nr 702 (m. Zgierz),  

710 (m. Konstantynów Ł.), 715 (m. Koluszki, m. Brzeziny). 84 

                                                            
83 Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 
załącznik 3.  
84 Generalny Pomiar Ruchu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, Marzec 2016 

file:///Z:/PROJEKTY%20-%20SEKTOR%20PUBLICZNY/BADANIA/SŁOM/MATERIAŁY/SŁOM/Diagnoza%20strategiczna%20ŁOM_zarys%20dokumentu.docx%23_Toc20832434


Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
193 

W latach 2010 – 2015 największe procentowe wzrosty ruchu wystąpiły głównie na odcinkach dróg 

wojewódzkich stanowiących dojazd do istniejących węzłów autostradowych (A1, A2) i węzłów 

na drodze ekspresowej S8: nr 703 odc. A2 – Łęczyca (o 87%), Stary Gostków – A2 (o 83%), Porczyny  

– Praga (o 63%), Poddębice – Stary Gostków (o 62%), nr 469 odc. Uniejów – Stary Gostków (o 91%), 

nr 479 odc. Dąbrówka – Zadzim (102%), Zadzim – Rossoszyca (o 96%), Rossoszyca – Sieradz (o 71%), 

nr 713 odc. Ujazd – Tomaszów Maz. – Januszewice (o 46%), nr 708 odc. Stryków – Brzeziny (o 81%), 

nr 725 odc. Rawa Maz. – Wólka Lisiewska (o 66%), Wólka Lisiewska - gr. woj. (o 71%), nr 716 odc. 

Koluszki – Rokiciny (o 42%), nr 715 odc. Brzeziny – Koluszki (o 40%), nr 704 Jamno – Łyszkowice (47%), 

Łyszkowice – Brzeziny (o 74%) oraz na odcinkach dróg nr 484 m. Bełchatów (o 78%) 

i nr 710 m. Konstantynów Ł. (o 47%).85 

Stan techniczny infrastruktury drogowej 

W ostatnim dziesięcioleciu długość dróg krajowych w regionie znacznie wzrosła. Powstało wiele km 

dróg ekspresowych oraz autostrad mających wpływa na wskaźnik gęstości autostrad i dróg 

ekspresowych. Wg danych GDDKiA (Oddział Łódź) stan nawierzchni dróg krajowych w regionie jest 

dobry (73,66% dróg)86. W województwie łódzkim na koniec 2017 r. długość dróg publicznych o twardej 

nawierzchni wyniosła 20 710,9 km, co stanowiło 6,9% takich dróg w kraju (wg danych GUS). Wskaźnik 

gęstości dróg o nawierzchni twardej wyniósł w 2014 r. – 109,4 km/100 km² i był wyższy od wskaźnika 

krajowego (92,0 km/100 km²)87.  

Pod względem gęstości autostrad i dróg ekspresowych (2,22 km/100 km²) województwo lokuje się na 

2 miejscu w kraju. Region jest również dobrze wyposażony w drogi powiatowe i gminne o nawierzchni 

twardej, zajmując 4 miejsce w kraju pod względem ich gęstości (95,1 km/100 km²). Do najniższych 

w kraju należą długość i gęstość dróg wojewódzkich wynoszące w 2014 r. odpowiednio 1 178,6 km i 6,5 

km/100 km².88 Szczególnie niską gęstością dróg wojewódzkich cechuje się południowa część 

województwa (powiaty: wieruszowski, wieluński, sieradzki, piotrkowski i radomszczański). 

Realizacja strategicznych inwestycji drogowych, głównie w zakresie budowy autostrad i dróg 

ekspresowych umożliwi połączenie obszaru nie tylko z istotnymi punktami w układzie drogowym na 

terenie kraju, ale także z krajami Europy. Racjonalizacja ruchu w regionie wypracowano także poprzez 

                                                            
85 Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu 
tematycznego 7 do RPO WŁ 20142020, Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Łódź, czerwiec 2016. 
86 Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2018 roku, Warszawa Marzec 2019 – 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
87Dane Urzędu Statystycznego w Łodzi, 2017.  
88 Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2018 roku, WARSZAWA Marzec 
2019 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
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wykonanie obwodnic w ciągu dróg krajowych: Kutna (DK60), Rawy Mazowieckiej (DK72), Krośniewic 

(DK91/92), Opoczna (DK12), Nieborowa (DK 70), Pabianic (S14) i Sieradza (S8)89. W realizacji są odcinki 

trasy S14: od węzła Teofilów do węzła Słowik oraz od węzła Łódź Lublinek do węzła Teofilów. 

Potrzeby w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury drogowej 

Poprawa stanu oraz powiązań regionalnej i lokalnej sieci dróg ŁOM z siecią dróg krajowych wpłynie 

na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zarazem zapewni większe możliwości wykorzystania 

strategicznego położenia ŁOM w centrum kraju oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stworzenie 

możliwości połączeń stosunkowo dobrze rozwiniętej sieci dróg obszaru z siecią dróg krajowych 

i europejskich skutkować będzie szybszymi i bezpieczniejszymi połączeniami aglomeracji łódzkiej 

z głównymi ośrodkami rozwoju w województwie, wyeliminowaniem zwężeń, a także wzrostem 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 

Stale prowadzone są prace dotyczące inwestycji w drogi wojewódzkie, krajowe oraz lokalne. Działania 

te ukierunkowane są głównie na rozbudową istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przystosowanie 

do oczekiwanych parametrów technicznych w odniesieniu do stanu dróg. Pomimo szeregu działań 

prowadzonych w celu poprawy parametrów dróg oraz licznych inwestycji drogowych, infrastruktura 

układu drogowego na obszarze ŁOM wykazuje konieczność dalszej modernizacji. Głównym powodem 

jest stale rosnące natężenie ruchu w obszarze.  

Jednym z większych wyzwań, z którym będą musiały zmierzyć się władze jednostek należących do ŁOM 

jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dla funkcjonowania CPK konieczna jest rozbudowa 

układu dróg ekspresowych oraz autostrad w celu zapewnienia integracji węzła z układem drogowym 

Rzeczypospolitej Polskiej. Rozbudowa sieci drogowej na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego 

zgodnie z przyjętą koncepcją wynosić będzie ok. 248 km. Rozpatrywane są dwa warianty klasy 

planowanych do realizacji dróg: klasa A lub standard GP (dwa razy po dwa pasy ruchu, miejscami 2+1) 

oraz wykorzystanie obecnie budowanych odcinków. Konieczna będzie również dobudowa 3 pasa ruchu 

na autostradzie A2 na odcinku Łódź - Warszawa90.  

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, rekomenduje się: 

 uwzględnienie w planach inwestycyjnych (na etapie prac planistycznych) planowanej budowy 

Centralnego Portu Komunikacyjnego, 

 dalszą budowę obwodnic miast obszaru metropolitalnego, 

                                                            
89 Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu 
tematycznego 7 do RPO WŁ 20142020 - Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Łódź, czerwiec 2016 
90 Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, listopad 2017.  
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 modernizację i poprawę parametrów technicznych infrastruktury drogowej - dróg 

wojewódzkich i powiatowych, w celu poprawy dostępności obszaru metropolitalnego, 

 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach m.in. poprzez zmniejszenie liczby wypadków 

związanych ze złym stanem technicznym części odcinków. 

 poprawę relacji w zakresie powiązań drogowych, które zachodzą pomiędzy miastami 

i obszarami wiejskimi w ŁOM.  

11.1.2 Transport kolejowy  

Transport kolejowy na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego związany jest z przewozami 

regionalnymi oraz dalekobieżnymi. Obszar ten określa niższa, aniżeli średnia krajowa, gęstość sieci 

kolejowej (w skali kraju wynosi 6,2 km/km²). Dla całego obszaru ŁOM gęstość sieci wynosi 1,5 km/ km². 

Na tym tle wyróżniają się Koluszki (obszar miejski), gdzie występuje największa gęstość sieci kolejowej 

w ŁOM – 13,4 km/km2, co stanowi wartość większą od średniej w Polsce91.  

Przez obszar ŁOM przebiega sześć głównych linii kolejowych: 

 nr 1 relacji Warszawa Centralna – Katowice,  

 nr 14 relacji Łódź Kaliska – Tuplice,  

 nr 15 relacji Łódź Kaliska – Bednary,  

 nr 16 relacji Łódź Widzew – Kutno,  

 nr 17 relacji Łódź Fabryczna – Koluszki  

 nr 24 relacji Łódź Kaliska – Dębica).  

Ruch pasażerski obsługuje łącznie 45 stacji i przystanków kolejowych, z tego 14 na terenie Łodzi.  

Transport towarowy obsługują dwie główne stacje intermodalne: Łódź Olechów i Stryków oraz szereg 

stacji towarowych, bocznic oraz placów przeładunkowych92. 

Kolej przebiega przez teren 15 gmin ŁOM. Długość sieci kolejowej wynosi ok. 1 tys. km, z czego 360 km 

znajduje się na terenie Łodzi. Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego najwięcej pociągów 

kursuje na liniach Łódź Widzew – Zgierz, Łowicz Główny – Łódź Widzew (5,5 tys.) i Kutno – Łódź Kaliska 

(5 tys.). Zwrócono też uwagę na rosnącą liczbę połączeń Łódź - Warszawa (1,5 tys.)93 

                                                            
91 Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 
Załącznik 3. 
92 Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 
Załącznik 3. 
93 Koleje pasażerskie w województwach - dynamika zmian – Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, kwiecień 
2017 
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Grafika 74 Przebieg sieci kolejowej i rozmieszczenie przystanków kolejowych w ŁOM 

 

Źródło: Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 

ZAŁĄCZNIK 3.  

 

Stan techniczny infrastruktury kolejowej 

Infrastruktura kolejowa w obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego cechuje się zróżnicowanymi 

parametrami technicznymi. Pomimo stopniowej poprawy –  nie może się równać z ekspansją, która 

nastąpiła w zakresie infrastruktury drogowej. Stosunkowo korzystne parametry techniczne przypisane 

są do takich linii jak: nr 17 na odcinku Łódź Widzew – Koluszki i dalej Nr 1 na odcinku Koluszki – 

Skierniewice a także nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa, Nr 3 Warszawa – Kunowice, nr 15 na 

odcinku Zgierz – Łowicz, nr 16 na odcinku Łódź Widzew – Zgierz. Jednak w dalszym ciągu znaczna część 

odcinków eksploatowana jest w zakresie nie przekraczającym 60 km/h, co znacznie wydłuża czas 

podróży i zmniejsza atrakcyjność podróżowania koleją. W szczególności dotyczy to linii bezpośrednio 
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wychodzących z Łódzkiego Węzła Kolejowego: nr 16 na odcinku Zgierz – Kutno, nr 14 na odcinku Łódź 

Kaliska – Zduńska Wola oraz linii nr 11 Łowicz – Skierniewice.94 

Możliwości rozbudowy infrastruktury kolejowej  

Realizowanie połączeń międzynarodowych pozostaje poza zasięgiem Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego ze względu na umiejscowienie z dala od głównych magistrali kolejowych. 

Niedostateczny stan infrastruktury kolejowej ŁOM nie pozwala na realizację szybkich, wysokiej jakości 

połączeń z innymi dużymi miastami w kraju oraz z Europą. 

Węzeł komunikacyjny znajdujący się w stolicy regionu, Łódzki Węzeł Kolejowy, nie spełnia funkcji 

prężnego centrum komunikacyjnego obejmującego wszystkie połączenia kolei relacji pasażerskiej. 

Nie zaspakaja podstawowych potrzeb  podróżujących, w szczególności jeśli chodzi o relacje 

pasażerskie. W dalszym ciągu  nie stanowi prężnie działającego ośrodka umożliwiającego obsługę 

obszarów w centrum regionu oraz nie scala ruchu miejskiego z regionalnym, krajowym, 

międzynarodowym. 

Uruchomienie przewozów przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną w 2014 roku, przełożyło się na wzrost 

liczby połączeń w Łódzkim Węźle Kolejowym, jednak bezpośrednio wpłynęło na zmniejszenie jego 

możliwości funkcjonalnych w wymiarze przepustowości.  

Kompleksowy proces wprowadzania technologii informatycznych w transporcie kolejowym 

zainicjowany był wprowadzaniem instalacji inteligentnych systemów transportowych, mających 

bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w minionym okresie. 

Wielką nadzieję dla całego obszaru ŁOM daje plan zakładający budowę Kolei Dużych Prędkości 

Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań (w perspektywie Berlin/Praga) wraz z podłączeniem do CMK 

(modernizacja linii nr 25) i przejściem tunelowym pod centrum Łodzi.  

Jedną z najważniejszych inwestycji dla obszaru stanowi budowa tunelu średnicowego w Łodzi. 

Przewiduje się de facto budowę dwóch tuneli. Jeden z nich został przewidziany dla kolei dużej 

prędkości „Y” i umożliwi poprowadzenie jej przez stację kolejową Łódź Fabryczna, natomiast drugi 

będzie przedłużeniem linii nr 17 z Dworca Fabrycznego, która skrzyżuje się z linią nr 15 na północ 

od dworca Łódź Kaliska. Tunel ten będzie służył zarówno pociągom Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, jak 

                                                            
94 Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego spełniający kryteria warunku Ex ante dla celu 
tematycznego 7 do RPO WŁ 20142020 - Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Łódź, czerwiec 2016 
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i innym przewoźnikom regionalnym i ponadregionalnym95. Planowane zakończenie prac datuje się 

na 2020 rok. 

Powyższa inwestycja wraz z uruchomieniem Kolei Dużych Prędkości umożliwi włączenie linii do sieci 

TEN-T otwierając dostęp do międzynarodowych linii kolejowych i stwarzając możliwości ekspansji 

transportu o zasięgu globalnym. 96. 

Podobnie jak w przypadku infrastruktury drogowej, do dynamicznego rozwoju systemu kolejowego 

może przysłużyć się budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zgodnie z zapisami zawartymi 

w Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla 

Rzeczypospolitej Polskiej: „(…)etap konieczny do realizacji zakłada inwestycje bezpośrednio związane 

z CPK: niezbędne do uruchomienia przewozów fragmenty torów oraz sam obiekt Centralnego Portu 

Komunikacyjnego. Etap ten zakłada zbudowanie węzła i bezpośrednich łączników umożliwiających 

szybki dojazd/wyjazd z węzła na linie kolejowe na kierunki południkowe oraz równoleżnikowe zarówno 

dla pociągów międzyregionalnych, regionalnych, jak i aglomeracyjnych”.  

Aktualnie diagnozuje się brak odpowiedniej infrastruktury w węzłowym centralnym obszarze Polski na 

terenie województw łódzkiego i mazowieckiego łączącej ten obszar z wszystkimi regionami kraju. 

Region z uwagi na swoje centralne położenie jest predestynowany do pełnienia węzłowej roli 

w krajowym systemie transportu97.   

11.2 System komunikacji zbiorowej 

Podstawowym i głównym celem w ramach analizy systemu transportu w ŁOM jest identyfikacja 

obszarów, które charakteryzują się największym deficytem technicznym, logistycznym 

i organizacyjnym. Dotyczy to zarówno bazy materialnej, czyli infrastruktury, jak i organizacji i integracji 

różnych sektorów transportu. Szczegółowy opis poszczególnych gałęzi transportu, systemu 

komunikacji zbiorowej oraz dostępności dróg rowerowych opisano w rozdziałach poniżej. 

Dostępność komunikacyjna jest jednym z ważniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania 

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Największe znaczenie w tym zakresie ma dostępność do systemu 

dróg kołowych oraz systemu kolejowego. Istotną rolę w kształtowaniu zewnętrznych powiązań 

transportowych, zwłaszcza z punktu widzenia transportu towarowego, posiada Port Lotniczy Łódź im. 

                                                            
95 www.uml.lodz.pl. 
96 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi, TOM 2, Zarząd Województwa Łódzkiego - Załącznik 
Nr 2do Uchwały Nr / LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
97 Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, listopad 2017. 
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Władysława Reymonta w Łodzi. Powiązania transportowe stanowią kwestię, która w największym 

stopniu determinuje integralność ŁOM. Możliwość przemieszczania się osób w obrębie obszaru 

metropolitalnego, wymaga podjęcia szeregu inwestycji, których wzajemne powiązanie powinno 

stworzyć dostęp do nowoczesnego i spójnego systemu transportowego na całym obszarze.  

System transportu zbiorowego na obszarze ŁOM obejmuje lokalny transport zbiorowy (organizowany 

przez samorządy gminne), przewozy autobusowe (PKS), prywatne przewozy autobusowe oraz kolej. 

Organizacja transportu zbiorowego charakteryzuje się typowym dla regionów zurbanizowanych 

poziomem i częstotliwością świadczenia usług – są zdecydowanie wyższe niż na pozostałym obszarze 

województwa łódzkiego.  

Lokalny transport zbiorowy (LTZ – autobusowy i tramwajowy) w ŁOM operuje łącznie na terenie 19 

gmin. Obsługuje on ponad 100 tras dla obu gałęzi transportu. Największym przewoźnikiem w regionie 

łódzkim jest PKS, następnie MPK Łódź. Transport autobusowy uzupełniany jest przez prywatnych 

przewoźników. 

Pasażerski ruch kolejowy obsługiwany jest przez trzech przewoźników: PKP InterCity, Przewozy 

Regionalne (pod marką PolRegio) oraz Łódzką Kolej Aglomeracyjną, przy czym większość połączeń 

w ŁOM realizowana jest przez ŁKA. Kolej przebiega przez teren 15 gmin ŁOM. Długość sieci kolejowej 

wynosi ok. 1 tys. km, z czego 1/3 całkowitej długości znajduje się na terenie Łodzi.  

W kolejnych podrozdziałach szczegółowo omówiono wszystkie rodzaje transportu zbiorowego 

funkcjonujące na obszarze ŁOM.  

11.2.1 Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest przewoźnikiem kolejowym, który oferuje swoje usługi na obszarze 

ŁOM od 2014 roku. Przewoźnik charakteryzuje się całkowicie nowatorskim podejściem do usług 

transportowych w oparciu o nowoczesne i komfortowe pociągi oraz sprawną obsługę logistyczną 

wszystkich linii.  

W roku 2018 ŁKA oferowała usługi przewozowe na 7 liniach.  
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Wykres 13 Linie obsługiwane przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną 

Linia Liczba pociągów obsługujących linie 
Łódź Kaliska – Sieradz 40 

Łódź Widzew – Zgierz  24 

Łódź Kaliska – Łódź Widzew 69 

Łódź Kaliska – Łowicz  36 

Łódź Widzew – Łódź Fabryczna  52 

Łódź Kaliska – Kutno  26 

Łódź Widzew – Skierniewice/Warszawa Wschodnia 36 
Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Raport Roczny 2018 

Od 2018 roku,  w ramach realizacji projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap II” Spółka 

rozpoczęła realizację przewozów na linii komunikacyjnej Skierniewice – Łowicz Główny. Projekt 

zakładał również dostawę 14 nowych trzyczłonowych pociągów Impuls 2. Pierwsze cztery wyruszyły 

na trasy w grudniu 2018 roku. Aktualnie realizowany jest etap III ww. projektu,  polegający na  

rozbudowie 10 szt. aktualnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu L-4268 serii 

Flirt-3 o jeden środkowy człon, przeznaczonych do wykonywania pasażerskich przewozów 

regionalnych. Planowane efekty realizacji Projektu, to zwiększenie liczby połączeń o ok. 14%, 

na obecnie obsługiwanych trasach, uruchomienie nowych połączeń na odcinku linii kolejowej nr 25 

Tomaszów Mazowiecki - Opoczno, po jej elektryfikacji w 2023 r98.

                                                            
98 Źródło: www.lka.lodzkie.pl 
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Grafika 75 Mapa połączeń ŁKA [2019] 

 

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Raport Roczny 2018 
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Statystycznie w 2018 roku prawie każdy mieszkaniec województwa łódzkiego jechał pociągiem ŁKA 

dwa razy. Odnotowuje się dynamiczny wzrost liczby pasażerów. Oprócz atrakcyjnej oferty 

przewoźnika, wpływ na ten wzrost ma również zmniejszająca się liczba tras oferowanych przez 

transport autobusowy czy tramwajowy99.  

Dodatkowo wokół przystanków kolejowych ŁKA utworzono sieć parkingów i wypożyczalni rowerów 

w ramach jednolitego systemu wojewódzkiego roweru publicznego. System umożliwia przesiadanie 

się z roweru do pociągu jako element transportu zintegrowanego, dopasowanego do indywidualnych 

potrzeb użytkowników.  

Szczegółowe informacje dotyczące liczby pasażerów zawarto w poniższych tabelach.  

Tabela 77 Liczba pasażerów ŁKA w latach 2015-2018 

Liczba pasażerów 2015 2016 2017 2018 
Zmiana 

2018/2017 
Łódź Kaliska - Sieradz 816 917 814 788 988 643 915 572 -7% 

Łódź Kaliska - Łowicz 
Główny 

450 833 588 135 813 449 985 299 21% 

Łódź Kaliska - Kutno 221 349 446 714 591 702 629 670 6% 

Łódź Widzew - Zgierz 224 979 177 940 190 523 219 751 15% 

Łódź Kaliska - Łódź 
Widzew 

88 780 157 862 421 109 782 886 86% 

Łódź Fabryczna - Łódź 
Widzew 

- 11 934 336 973 494 624 47% 

Łódź Widzew - 
Koluszki/Skierniewice/Wa
rszawa Wschodnia 

181 186 322 742 511 675 684 630 34% 

Łowicz Główny - 
Skierniewice 

- - - 2 935 - 

Suma 1 984 044 2 520 115 3 854 074 4 715 367 - 

Zmiana r/r - 27% 53% 22% - 

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Raport Roczny 2018 

W 2018 roku z pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej skorzystało łącznie ponad 4,7 mln. pasażerów. 

Odnotowano 22% wzrost w stosunku do roku 2017. Najwięcej podróżnych jeździło na trasie pomiędzy 

Łodzią a Łowiczem, niewiele mniej na trasie Łódź-Sieradz. Biorąc pod uwagę okres minionych 4 lat 

odnotowano wzrost liczby pasażerów na poziomie 2,7 mln100.  

Praca przewozowa w 2018 roku wyniosła 2 719 tys. pociągokilometrów i była o 14% wyższa niż w 2017 

roku.  

Tabela 78 Liczba pociągokilemetrów na liniach ŁKA w latach 2015-2018 

Praca eksploatacyjna 
[liczba pociągokilometrów] 

2015 2016 2017 2018 
Zmiana 

2018/2017 

Łódź Kaliska - Sieradz 639667,394 595 147,946 631 534,429 625 157,976 -1% 

Łódź Kaliska - Łowicz Główny 448941,459 546 460,667 565 539,010 630 728,616 12% 

                                                            
99 Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Raport Roczny 2018 
100 Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Raport Roczny 2018 
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Praca eksploatacyjna 
[liczba pociągokilometrów] 

2015 2016 2017 2018 
Zmiana 

2018/2017 

Łódź Kaliska - Kutno 259 315,780 479 247,036 480 307,149 488 143,578 2% 

Łódź Widzew - Zgierz 134 227,466 91 227,468 106 583,706 101 809,316 -4% 

Łódź Kaliska - Łódź Widzew 75 141,854 117 565,561 184 544,698 332 974,034 80% 

Łódź Fabryczna - Łódź Widzew - 2 427,544 59 767,272 63 173,080 6% 

Łódź Widzew - 
Koluszki/Skierniewice/Warsza
wa Wschodnia 

156 684,803 208 097,570 351 363,061 463 237,580 32% 

Łowicz Główny - Skierniewice - - - 2 696,876 - 

Suma 1 713 978,756 2 040 173,792 2 379 639,325 2 707 921,056 14% 

Zmiana r/r - 19% 17% 14% - 

Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Raport Roczny 2018 

Dynamiczny wzrost odnotowano zwłaszcza na linii Łódź Kaliska – Łódź Widzew. W 2018 roku 

uruchomiono również nową linię Łowicz Główny – Skierniewice. Aktualnie ta trasa do grudnia 2019 r. 

obsługiwana jest przez Zastępczą Komunikację Autobusową.  

11.2.2 Sieć tramwajowa ŁOM 

Usługi przewozowe na liniach tramwajowych w Łodzi świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne – Łódź. Do końca 2017 r. przewoźnik zapewniał połączenia na terenie Łodzi oraz na 

terenie Pabianic, Ksawerowa, Zgierza, gm. Zgierz, Ozorkowa, Konstantynowa Łódzkiego oraz 

Lutomierska.  
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Grafika 76 Przebieg tras lokalnego transportu zbiorowego w ŁOM 

 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, 2018, BPPWŁ 

Aktualnie obsługiwanych jest 21 dziennych linii tramwajowych (niektóre z wariantami tras) oraz jedna 

nocna linia tramwajowa. Od 2018 r., ze względu na zły stan techniczny torowisk, systematycznie 

wycofywano z oferty większość połączeń międzygminnych. Początkowo zawieszona linia tramwajowa 

nr 41, została poddana gruntownemu remontowi - przywrócono ją czasowo do stałego użytku. Jest to 

jedyna uruchomiona linia tramwajowa obsługująca transport międzygminny (trasa: Łódź Pl. 

Niepodległości – Pabianicka, rondo Lotników Lwowskich, Pabianicka (Trasa w Ksawerowie) Łódzka 

(Trasa w Pabianicach) Warszawska, Zamkowa, Łaska – Pabianice (Wiejska). Począwszy od października 
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2019 roku zaplanowano ponowną gruntowną modernizację tej linii, obejmującą m.in przebudowę 

torów, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, budowę przystanków tramwajowych, 

peronów i zatok autobusowych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Przebudowana ma zostać także pętla tramwajowa, zbudowany  tram-bus pas na ul. Zamkowej, ul. Stary 

Rynek i części ul. Warszawskiej w Pabianicach101. 

Oprócz wspomnianych powyżej, MPK – Łódź zawiesiło kursowanie linii nr 45 - po remoncie tabor wróci 

na tory w 2021 roku. Zawieszono również funkcjonowanie linii nr 46 do Ozorkowa. W tym przypadku 

nieznana jest data ponownego uruchomienia połączeń z uwagi na wysoki koszt prac remontowych. 

Następnie w 2019 roku zawieszono linie 43A i 43B - uruchomiono komunikację zastępczą 43A/B, która 

kursuje z Dworca Łódź Kaliska do Konstantynowa i Lutomierska.  

11.2.3 Sieć autobusowa i autokarowa (PKS/przewozy typu BUS) 

Na obszarze ŁOM oprócz usług realizowanych przez ŁKA ważną rolę pełni transport autobusowy oraz 

typu BUS, realizowany wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Przewozy organizowane są przez 

spółki PKS, głównie PKS Łódź oraz innych ośrodków miejskich (m.in. Sieradza, Skierniewic, Piotrkowa 

Trybunalskiego). Są to przede wszystkim połączenia między Łodzią i wymienionymi miastami.  

Kilka lat wstecz to PKS Łódź obsługiwał największą liczbę połączeń spośród wszystkich rodzajów 

transportu zbiorowego, obejmował swoim zasięgiem największy obszar i docierał na teren każdej 

z analizowanych w opracowaniu gmin. Obecnie część tras będących w ofercie przewoźnika jest 

zawieszana bądź anulowana całkowicie. PKS stopniowo zastępowane jest przez MPK Łódź oraz 

przewoźników prywatnych. Trasy obejmujące miejscowości ŁOM obsługiwane przez PKS Łódź są 

przede wszystkim za pomocą połączeń dalekobieżnych.  

Kolejnym problemem PKS-u jest fakt, iż dysponując flotą ok. 50 autobusów, przy czym połowę stanu 

technicznego stanowią pojazdy starsze niż 20 lat. Pozostałe to, obsługujące głównie połączenia 

regionalne i aglomeracyjne, mające mniej niż 10 lat pojazdy typu BUS, służące przewozowi do 30 osób.  

Pozostali przewoźnicy funkcjonujący na obszarze ŁOM to:  

 PKS Łęczyca, 

 PKS Bełchatów,  

 PKS Sieradz. 

Uzupełnienie autobusowego systemu transportowego stanowią przewoźnicy prywatni. Oferują oni 

połączenia głównie na trasach najbardziej obleganych w ŁOM – obsługują w zdecydowanej większości 

                                                            
101 www.lodzkie.pl.  

http://www.lodzkie.pl/
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połączenia Łodzi z gminami sąsiednimi. Najwięcej połączeń funkcjonuje pomiędzy Łodzią a Zgierzem, 

Pabianicami, Nowosolną, Aleksandrowem Łódzkim czy Andrespolem. Zazwyczaj przewozy osób 

stanowią dla tych firm główny rodzaj działalności, jednak niektóre oferują również przewozy 

nieregularne (np. turystyczne) lub okolicznościowy wynajem pojazdu.  

Oprócz transportu zbiorowego opartego na strukturze działania PKS i przewoźników prywatnych, 

na obszarze ŁOM dynamicznie rozwijają się usługi oferowane przez przewoźników miejskich. 

Najbardziej rozbudowaną ofertę przewozową ma zdecydowanie Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne z Łodzi (obejmuje jednak komplementarnie połączenia tramwajowe i autobusowe), 

obsługujące przewozy w obrębie ŁOM.  Przewoźnik oferuje 113 linii autobusowych obejmujących linie 

dzienne, nocne oraz specjalne. Realizuje transport zbiorowy głównie na terenie gmin bezpośrednio 

sąsiadujących z miastem.  Lokalny transport zbiorowy organizowany jest również w Pabianicach (MZK), 

Zgierzu (MUK), Głownie (MZK) oraz w gminach: Stryków (operator prywatny), Zgierz (GZK), Andrespol 

(operator prywatny wraz z MPK Łódź) oraz Łask (ZKM).  

Na obszarze ŁOM funkcjonują również specjalne linie autobusowe dowożące pracowników do dużych 

zakładów przemysłowych ze stacji kolejowych, pętli tramwajowych lub węzłów przesiadkowych. 

Są one uruchamiane przez MPK. 

Tabela 79 Liczba przystanków LTZ na obszarze ŁOM 

Nazwa 
Przystanki autobusowe  

(z trolejbusowymi) i tramwajowe 
Przystanki autobusowe  

(z trolejbusowymi) 

Andrespol (w) 54 54 

Brójce (w) 57 57 

Koluszki (m-w) 53 53 

Nowosolna (w) 71 71 

Rzgów (m-w) 106 106 

Tuszyn (m-w) 35 35 

Konstantynów Łódzki (m) 42 31 

Pabianice (m) 179 160 

Dłutów (w) 64 64 

Dobroń (w) 15 15 

Ksawerów (w) 58 49 

Lutomiersk (w) 41 35 

Pabianice (w) 28 28 

Głowno (m) 52 52 

Ozorków (m) 34 34 

Zgierz (m) 192 192 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 37 37 

Głowno (w) 26 26 

Ozorków (w) 88 87 

Parzęczew (w) 53 53 
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Nazwa 
Przystanki autobusowe  

(z trolejbusowymi) i tramwajowe 
Przystanki autobusowe  

(z trolejbusowymi) 

Stryków (m-w) 72 72 

Zgierz (w) 175 175 

Brzeziny (m) 34 34 

Brzeziny (w) 80 80 

Dmosin (w) 18 18 

Jeżów (w) 20 20 

Rogów (w) 8 8 

Łódź (m) 2 031 1 555 

Źródło: Dane GUS, 2014-2018.  

ŁOM charakteryzuje się rozbudowaną siecią przystanków komunikacji lokalnej. Podobnie jak w innych 

obszarach metropolitalnych w Polsce, największe zagęszczenie sieciowe występuje na obszarach 

zurbanizowanych. W przypadku ŁOM to: Łódź, Pabianice, Głowno, Zgierz.  

Grafika 77 Rozmieszczenie przystanków LTZ w ŁOM 

 

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, 2018, BPPWŁ 
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Ze względu na rosnący popyt na usługi i rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej znaczenie przewoźników 

oferujących transport samochodowy może sukcesywnie maleć. W pierwszej kolejności, co już można 

obserwować w ŁOM, dotknie to przewoźników PKS, dla których krótkie trasy są najmniej dochodowe. 

Podobnie może stać się w przypadku małych prywatnych przewoźników. Wyjątkiem będą trasy 

najbardziej oblegane gdzie lokalny transport zbiorowy nie operuje.  

Przede wszystkim kluczowe znacznie będzie to miało dla obszarów peryferyjnych ŁOM, gdzie obecnie 

inny transport nie jest dostępny, a PKS zawiesił funkcjonowanie swoich połączeń. Do momentu 

rozwoju innych form transportu niż PKS, taka sytuacja spowoduje ograniczenie dostępności 

do transportu zbiorowego. 

Receptę na wskazane problemy sektora transportowego może stanowić Fundusz rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który obejmuje swoim zakresem 

dofinansowywanie przywracanych lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć 

linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy 

i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie 

zawarta po jej wejściu w życie. 

W 2019 r. zostało utworzonych (na podstawie zapisów Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej): 

 29 autobusowych linii komunikacyjnych 

 136 skomunikowanych nowych miejscowości 

 1638 km łącznej długość linii komunikacyjnych 

 1058 planowanych obsługiwanych przystanków 

Przewozy zasięgiem obejmują wszystkie powiaty województwa łódzkiego.  

Według planów, na pierwszym etapie (09.2019), bilet zintegrowany objął swoim zasięgiem 401 

miejscowości obsługiwanych przez PKS Sieradz, PKS Skierniewice, PKS Łęczyca oraz 88 stacji 

i przystanków obsługiwanych przez ŁKA. Wspólnie z przewoźnikami autobusowymi wyznaczono stacje 

styku, na których podróżny będzie przesiadał się z pociągu do autobusu lub odwrotnie. Są to stacje 

Sieradz, Łask, Ozorków Nowe Miasto, Łęczyca, Skierniewice i Łowicz Główny102. 

 

                                                            
102 https://lka.lodzkie.pl/Bilet-Zintegrowany-LKA-PKS/ 

https://lka.lodzkie.pl/Bilet-Zintegrowany-LKA-PKS/
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11.2.4 Stopień integracji komunikacji zbiorowej na terenie ŁOM 

Integracja transportu publicznego to jedno z ważniejszych zadań, przed którymi stoją samorządy ŁOM. 

Głównym czynnikiem dla integracji komunikacji zbiorowej na obszarze jest rozwój Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej, a także, w mniejszym stopniu, projekt Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. W ramach 

w wspólnej oferty nastąpiła integracja systemów biletów okresowych: wspólny bilet aglomeracyjny 

(umożliwia korzystanie z ŁKA oraz na terenie ŁOM z transportu LTZ w Łodzi, Zgierzu, Pabianicach, 

Głownie i Strykowie), wspólny bilet łódzko-pabianicki (integracja LTZ w Łodzi i Pabianicach) 

oraz wspólny bilet łódzko-zgierski (integracja LTZ w Łodzi i Zgierzu). Są to bilety miesięczne lub 

hybrydowe (łączące oba systemy). W przypadku oferty biletów czasowych i jednorazowych jedynie 

MPK, ŁKA i PR - PolRegio honorują je nawzajem na terenie Łodzi. W Zgierzu i Pabianicach równolegle 

funkcjonują dwie taryfy biletowe: lokalna dla autobusów oraz „łódzka” dla transportu autobusowego 

i tramwajowego obsługiwanego przez MPK Łódź. 

Bilet Zintegrowany ŁKA - PKS 

W 2019 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna wraz z PKS operującymi na obszarze ŁOM wprowadziła do oferty 

Bilet Zintegrowany w celu podniesienia atrakcyjności zbiorowych form przemieszczania, która poprzez 

integrację taryfową spowoduje zwiększenie efektywności całego systemu transportu zbiorowego 

w województwie łódzkim. 

Bilet zintegrowany obejmuje swoim zasięgiem 401 miejscowości obsługiwanych przez PKS Sieradz, PKS 

Skierniewice, PKS Łęczyca oraz 88 stacji i przystanków obsługiwanych przez ŁKA. Charakterystyczne dla 

wskazanej taryfy są stacje styku, na których podróżny będzie przesiadał się z pociągu do autobusu lub 

odwrotnie. Są to stacje: Sieradz, Łask, Ozorków Nowe Miasto, Łęczyca, Skierniewice i Łowicz Główny103. 

                                                            
103 www.lka.lodzkie.pl.  

http://www.lka.lodzkie.pl/
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Grafika 78 Mapa połączeń związanych z Biletem Zintegrowanym 

 

Źródło: www.lka.lodzkie.pl 

W 2019 r. zostało utworzonych (na podstawie zapisów Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) : 

 29 autobusowych linii komunikacyjnych, 

 136 skomunikowanych nowych miejscowości, 

 1638 km łącznej długość linii komunikacyjnych, 

 1058 planowanych obsługiwanych przystanków. 

Przewozy zasięgiem obejmują wszystkie powiaty województwa łódzkiego. 

http://www.lka.lodzkie.pl/
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Grafika 79 Stacje styku, miejscowości objęte ofertą zintegrowaną oraz termin wdrożenia oferty zintegrowanej 

 
Źródło: www.lka.lodzkie.pl 

 

Wspólny Bilet Aglomeracyjny 

Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) to specjalna oferta zintegrowanej taryfy biletowej, skierowana do 

osób korzystających z przejazdów komunikacją miejską w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Łasku, Zduńskiej 

Woli, Sieradzu, Strykowie, Głownie i Łowiczu oraz pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

i POLREGIO104.  

                                                            
104 www.lka.lodzkie.pl.  

http://www.lka.lodzkie.pl/
http://www.lka.lodzkie.pl/
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Grafika 80 Mapa połączeń związanych ze Wspólnym Biletem Aglomeracyjnym 

Źródło: www.lka.lodzkie.pl 

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki 

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki to specjalna oferta zintegrowanej taryfy biletowej, skierowana 

do osób korzystających z przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego 

w Łodzi oraz lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach.  

Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki uprawnia do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej (tramwaje 

i autobusy) na terenie następujących obszarów: 

 strefa podmiejska lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - obejmująca obszar Łodzi oraz 

obszar w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne 

porozumienia komunalne, 

 strefy miejska i podmiejska lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach105. 

                                                            
105 www.migawka.lodz.pl 

http://www.lka.lodzkie.pl/
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Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski  

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski (WBŁ-Z) to specjalna oferta zintegrowanej taryfy biletowej, skierowana 

do osób korzystających z przejazdów komunikacją miejską w ramach lokalnego transportu zbiorowego 

w Łodzi oraz miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu.  

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski uprawnia do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej (tramwaje 

i autobusy) na terenie następujących obszarów: 

 strefa 1+2 lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - obejmująca obszar Łodzi oraz obszar 

w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia 

komunalne, 

 Zgierz oraz teren gmin, z którymi Miasto Zgierz podpisało stosowne porozumienia 

międzygminne106. 

Na obszarze ŁOM w zakresie integracji gałęzi transportu zbiorowego zdiagnozowano głównie deficyty 

w przypadku integracji funkcjonalnej (koordynacja rozkładów jazdy), przestrzennej (rozmieszczenie 

przystanków) oraz intermodalnej (systemy Park&Ride). Dobrym przykładem pozytywnych zmian są 

działania podjęte w Łodzi, gdzie przy okazji zmian w organizacji transportu zbiorowego w 2017 i 2018 

r. dostosowano w niektórych przypadkach przebieg tras, lokalizację przystanków oraz rozkład jazdy do 

ŁKA107. 

Najważniejszym wyzwaniem dla obszaru jest podjęcie działań, polegających na tworzeniu miejsc 

umożliwiających zmianę środka transportu z indywidualnego (samochód, rower) na zbiorowy. 

Istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, ładu przestrzennego oraz poprawy jakości życia 

mieszkańców jest system transportowy umożliwiający dostęp do miast i centrów gmin, a przede 

wszystkim sprawne przemieszczanie się w ich granicach, uwzględniając różne środki transportu. 

Jednym z narzędzi o charakterze infrastrukturalno-organizacyjnym, służącym rozwiązywaniu 

problemów funkcjonowania systemów transportowych miast  i gmin ŁOM, jest system Park&Ride. Brak 

tego rodzaju infrastruktury powoduje, że transport indywidualny wciąż jest bardziej konkurencyjny 

w stosunku do transportu zbiorowego, przez co wzrasta zanieczyszczenie środowiska i ograniczone 

są możliwości zintegrowania różnych środków transportu niskoemisyjnego. Deficyt ten ma szczególne 

znaczenie w kontekście bezwzględnej konieczności redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, 

pochodzącej z ruchu odbywanego za pomocą motoryzacji indywidualnej. Wprawdzie część podróży 

odbywa się z wykorzystaniem transportu zbiorowego, jednak jest to wciąż zbyt mało w stosunku 

                                                            
106 www.migawka.lodz.pl 
107 Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Załącznik 3.  
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do preferowanego transportu indywidualnego. Główną przyczyną korzystania z samochodu jest 

związany z tym komfort podróży oraz pewność i niezawodność środka transportu.  

Dla osiągnięcia pożądanych i zakładanych efektów  systemu Park&Ride  niezbędne jest wytyczenie 

najbardziej adekwatnych miejsc uwzględniających poziom dostępności do komunikacji zbiorowej 

(w bezpośredniej bliskości centrów przesiadkowych/przystanków komunikacji zbiorowej). Dlatego też, 

poza inwestycjami związanymi z budową samych parkingów, należy przeprowadzić analizę dostępności 

sieci tras i przystanków komunikacji zbiorowej w celu uzyskania, jak najlepszych efektów integracji 

transportowej.  

11.2.5 Potrzeby w zakresie rozwoju systemu komunikacji zbiorowej 

Wysoki stopień wyeksploatowania autobusów przy ich jednoczesnej przestarzałej konstrukcji 

przekładają się na ich wysoki stopień awaryjności, pociągający za sobą wysokie koszty napraw.  

Jednocześnie stare autobusy nie stanowią bezpiecznego i komfortowego środka podróży dla 

użytkowników komunikacji publicznej, w efekcie czego mieszkańcy miasta rezygnują z komunikacji 

autobusowej miejskiej czy międzygminnej na rzecz indywidualnych pojazdów. Następstwem jest 

rosnąca liczba pojazdów indywidualnych na obszarze ŁOM, powodująca wzrost zatłoczenia w mieście 

oraz niewydolność systemu komunikacyjnego. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania występujące na terenie ŁOM, kolej ma szanse na stanie się 

konkurencyjną formą transportu względem transportu drogowego. Kluczową rolę odgrywać może 

tutaj Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Jednakże aby tak się stało, konieczne będzie przygotowanie 

odpowiedniego rozkładu jazdy pociągów, odpowiadającego na realne zapotrzebowanie mieszkańców 

ŁOM oraz dalsza integracja ruchu pociągów z pozostałą siecią komunikacyjną np. poprzez utworzenie 

centrów przesiadkowych oraz parkingów P&R. Zwłaszcza w przypadku parkingów na obszarze ŁOM 

występują znaczne deficyty.  

Główną przyczyną powyższych problemów jest brak środków finansowych na zrealizowanie szeregu 

dużych inwestycji, których komplementarność polega na wszechstronnym wykorzystaniu dostępnych 

nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ruchu pasażerskim. Konieczne jest podjęcie 

działań w zakresie poprawy jakości funkcjonowania transportu publicznego. 

Rozpatrując kwestię przyszłego rozwoju systemu komunikacji publicznej na terenie ŁOM należy wziąć 

również pod uwagę konieczność podjęcia szerokiego zakresu inwestycji, który będzie odpowiedzią 

na rzeczywiste i zidentyfikowane problemy w tym obszarze. Dostępność komunikacyjna jest jednym 

z ważniejszych elementów prawidłowego funkcjonowania obszaru funkcjonalnego skupionego wokół 

Łodzi.  
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Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ruchu pasażerskim umożliwi 

integrację różnych form publicznego transportu zbiorowego, a także poprawę jego funkcjonowania. 

W zakresie koncepcyjnym, główne potrzeby sektora transportu obejmują:  

 zapewnienie dostępności komunikacyjnej dla celów transportu publicznego – rozwój sieci 

transportu publicznego, 

 wykorzystanie możliwości, jakie daje transport kolejowy (szynowy) – dalszy rozwój Łódzkiej 

Kolei Aglomeracyjnej, 

 zapewnienia intermodalności różnych form publicznego transportu zbiorowego – integracja 

w zakresie rozwiązań technicznych i logistycznych,  

 wprowadzenie innowacyjnych, alternatywnych form transportu publicznego – rozwój sieci 

dróg rowerowych oraz systemów rowerów miejskich i międzygminnych.  

Realizacja tych działań pozwoli na rozwiązanie problemów wynikających z funkcjonowania 

opisywanego systemu transportu na obszarze ŁOM: 

 poprawa jakości powietrza na terenie ŁOM, poprzez obniżenie emisji spalin wynikających 

ze wzmożonego ruchu pojazdów,  

 redukcja hałasu i drgań,  

 ograniczenie wypadkowości i poprawa bezpieczeństwa kierowców i pasażerów, a także 

rowerzystów, zmniejszenie ogólnej liczby pojazdów na drogach, 

 ułatwienie podróżowania osobom o ograniczonej mobilności (udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych), 

 wprowadzenie elementów smart city, obejmujących np. rozwój elektromobilności na obszarze 

ŁOM.  

Głównymi kierunkami rozwoju komunikacji publicznej powinny być działania zmierzające 

do podwyższania oferowanego standardu usług publicznych w zakresie komunikacji publicznej, 

pozwalającego na rzeczywistą konkurencyjność w stosunku do transportu samochodami osobowymi. 

Nie bez znaczenia będzie również rozwój sieci dróg rowerowych. Inwestycje w infrastrukturę 

tramwajową, kolejową oraz rowerową to elementy stanowiące główne obszary do poprawy.  

11.3 Dostępność ścieżek rowerowych 

Sieć dróg rowerowych w ŁOM nie jest rozwinięta w dostatecznym stopniu.  Poszczególne odcinki nie 

składają się w spójny system, sieć charakteryzuje się raczej układem rozproszonym. Ich budowa jest 

realizowana przy okazji modernizacji czy przebudowy dróg kołowych.  

Na terenie jednostek tworzących ŁOM można wyróżnić następujące rodzaje dróg dedykowanych dla 

ruchu rowerowego: 
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 ścieżki rowerowe, 

 ciągi pieszo – rowerowe, 

 kontrapasy, 

 drogi wyłączone z ruchu pojazdów, z dopuszczeniem ruchu rowerów, 

 pobocza przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów, 

 trasy rowerowe oznakowane. 

Tabela 80 Długość ścieżek dla rowerów (dróg dla rowerów) na obszarze ŁOM, [km] 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Różnica 

2014-2018 

Andrespol (w) 6,9 6,9 7,3 10,3 10,3 33,01% 

Brójce (w) 5,2 5,2 5,2 8,1 8,1 35,80% 

Koluszki (m-w) 0,0 0,0 0,0 7,6 11,3 100,00% 

Nowosolna (w) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 100,00% 

Rzgów (m-w) 9,4 9,4 6,1 6,1 6,1 -54,10% 

Tuszyn (m-w) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,00% 

Konstantynów Łódzki (m) 2,6 2,6 2,6 9,0 3,5 25,71% 

Pabianice (m) 2,3 2,3 2,9 4,9 4,9 53,06% 

Ksawerów  (w) 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 50,00% 

Lutomiersk (w) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,00% 

Pabianice (w) 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 100,00% 

Głowno (m) 2,4 2,4 3,1 3,1 3,1 22,58% 

Ozorków (m) 0,9 0,9 2,5 3,3 4,6 80,43% 

Zgierz (m) 2,0 2,0 3,3 3,7 6,8 70,59% 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 nd 

Głowno (w) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 100,00% 

Stryków (m-w) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 0,00% 

Zgierz (w) 2,3 2,3 3,1 4,5 3,2 28,13% 

Brzeziny (m) 0,0 0,4 0,4 1,7 1,7 100,00% 

Łódź (m) 116,0 125,0 150,0 155,0 158,3 26,72% 

Źródło: Dane GUS, 2014-2018.  

Największa długość dróg rowerowych występuje w samej Łodzi, jednak często nie łączą się one 

z odcinkami stricte wiejskimi. Łódzkie ścieżki/drogi rowerowe tworzą sieć dróg rowerowych. Pozostałą 

infrastrukturę nie można w pełni zakwalifikować do tej definicji. Poza kilkoma dłuższymi odcinkami 

dróg rowerowych występują przeważnie krótkie odcinki ścieżek rowerowych. Taka sytuacja powoduje, 

że podróżowanie rowerem (przy braku sieci dróg rowerowych) po drogach o dużym natężeniu ruchu 

jest dużym wyzwaniem. Nie stanowi bezpośredniej alternatywy dla podróży samochodem. 
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Grafika 81 Przebieg dróg rowerowych w gminach ŁOM [2017] 

 

Źródło: Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 

ZAŁĄCZNIK 3.  

Za wyjątkiem Łodzi, w ŁOM dominują inwestycje infrastrukturalne, polegające na poprawie 

dostępności, przede wszystkim dla transportu indywidualnego - samochodowego. Dotychczas niezbyt 

intensywnie inwestowano w budowę dróg rowerowych. W perspektywie kilkuletniej planowany jest 

jednak szereg inwestycji rowerowych, w tym rozwiązania integrujące pozostałe gałęzie transportu: 

wyłączanie odcinków dróg z ruchu samochodowego, budowę systemu dróg rowerowych, specjalne 

programy budowy ciągów pieszych,  budowa parkingów P&R oraz K&R, budowę obszarowego systemu 

zarządzania transportem czy wprowadzenie wypożyczalni rowerów publicznych przy centrach 

przesiadkowych108. Zgodnie z przyjętymi planami system roweru wojewódzkiego będzie obejmował 

w całym regionie łódzkim 125 stacji z 1 000 rowerów oraz dodatkowo 15 parkingami dla rowerów 

prywatnych. System ma na celu integrację transportu zbiorowego oraz rowerowego i jest pierwszym 

etapem integracji przestrzennej transportu w ŁOM. Obejmuje sieć parkingów i wypożyczalni rowerów 

                                                            
108 Zintegrowana Koncepcja Wprowadzenia Zrównoważonej Mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 
ZAŁĄCZNIK 3. 
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przy stacjach i przystankach kolejowych (ŁKA). System umożliwia proste i szybkie przesiadanie się 

z roweru do pociągu, jako element elastycznego i dopasowanego do indywidualnych potrzeb 

użytkowników, jednolitego systemu wojewódzkiego roweru publicznego. Powyższe zapewnia spójność 

systemu transportowego województwa poprzez stworzenie systemu węzłów intermodalnych 

zapewniający efektywne wykorzystanie różnych środków transportu109. Funkcjonuje na terenie 

jednostek: Łódź, Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, 

Zgierz.  

Oprócz systemu wojewódzkiego, na obszarze Łodzi funkcjonuje Łódzki Rower Publiczny. Rowerzyści 

mają do dyspozycji 157 stacji i 1 584 rowery. 

Grafika 82 Lokalizacja stacji Łódzkiego Roweru Publicznego 

Źródło: https://lodzkirowerpubliczny.pl/mapa-stacji/ 

System funkcjonuje od 2016 roku w ramach umowy Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi i prywatnej 

firmy Nextbike. Stanowi uzupełnienie komunikacji miejskiej w Łodzi.   

                                                            
109 https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/rowerzysta/wojewodzki-rower-publiczny/ 

https://lodzkirowerpubliczny.pl/mapa-stacji/
https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/rowerzysta/wojewodzki-rower-publiczny/
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11.4 Transport lotniczy 

Oprócz połączeń drogowych i kolejowych ŁOM ma również dostęp do transportu lotniczego. Port 

Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta (kod IATA: LCJ, kod ICAO: EPLL) znajduje się 6 km od centrum 

Łodzi w kierunku południowo-zachodnim. Dworzec kolejowy Łódź Kaliska znajduje się około 6 km od 

lotniska. Odległość od skrzyżowania autostrad A1 i A2 (Stryków i Łódź Północ) wynosi około 30 km.  

Grafika 83 Położenie Portu Lotniczego Łódź-Lublinek 

Źródło: opracowanie własne 

Od 2006 roku oficjalną nazwą lotniska jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Port lotniczy 

Łódź-Lublinek został otwarty w 1925 r., a od 1927 r. nawiązał regularne połączenia z Warszawą 

i Poznaniem, natomiast w latach 30. XX wieku również ze Lwowem i Wilnem. Podczas II wojny 

światowej wojska niemieckie używały go jako lotnisko wojskowe. Betonowy pas startowy o długości 

1200 metrów został zbudowany na potrzeby samolotów wojskowych. Po wojnie do późnych lat 

pięćdziesiątych lotnisko w Łodzi stało się ważnym węzłem transportowym w ruchu krajowym.  

Do 1958 r. port lotniczy w Łodzi był drugim co do wielkości portem lotniczym w Polsce po lotnisku 

Warszawa-Okęcie, biorąc pod uwagę wielkość ruchu pasażerskiego, obsługując ponad 40 tysięcy 

pasażerów rocznie. Pomimo stosunkowo dużego ruchu pasażerskiego portu lotniczego Łódź-Lublinek, 
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pod koniec lat 50. XX wieku na szczeblu centralnym podjęto decyzję o unieważnieniu wszystkich 

połączeń z tego lotniska. Dopiero na początku lat 90. XX wieku, wraz z polskimi przemianami 

politycznymi, podjęto próby przywrócenia ruchu pasażerskiego. W 1996 r. po modernizacji i spełnieniu 

wymogów bezpieczeństwa port lotniczy uzyskał status portu międzynarodowego. Pod koniec lat 90. 

przeprowadzono dalsze prace modernizacyjne. W 1999 r. uruchomiono regularne loty do Warszawy. 

W 2005 r. pas startowy został przedłużony do 2100 metrów, co umożliwiło obsługę większych 

samolotów, takich jak Boeing 737 lub Airbus A320. W 2005 r. fartuch lotniska został rozbudowany 

i oddano do użytku drugi terminal modułowy. Inne inwestycje nastąpiły w 2006 r., kiedy pas startowy 

został przedłużony do 2500 metrów, zainstalowano nowe światła na pasie startowym, zbudowano 

nową strażnicę dla straży pożarnej na lotnisku i ukończono prace rozbudowy drugiego terminalu, 

zwiększając salony odlotów i przylotów. Lotnisko posiada pas startowy wykonany z asfaltu i betonu 

o długości 2500 metrów i szerokości 45 metrów, a także trawiastą drogę o długości 1000 metrów 

i szerokości 300 metrów. Terminal I obsługuje loty krajowe i loty lotnictwa ogólnego. Terminal II, 

oddany do użytku w 2005 roku, jest terminalem międzynarodowym i obsługuje zarówno pasażerów 

tanich linii lotniczych, jak i loty czarterowe. W 2009 r. uruchomiono cargoterminal i umieszczono 

go w przebudowanym hangarze aeroklubu łódzkiego. W 2010 r. rozpoczęła się budowa nowego 

terminalu pasażerskiego nr III i została oficjalnie otwarta trzy lata później 1 czerwca 2012 r. Cały ruch 

lotniczy został tam przeniesiony 30 czerwca 2012 r. 13 września 2010 r. oficjalnie rozpoczęła się 

budowa nowej wieży kontrolnej, a trzy lata później pierwszy raz wydano z niej zezwolenie na lądowanie 

(Pijet-Migoń 2012). Łódzkie lotnisko może teraz obsługiwać samoloty takie jak Boeing 737, 757, 767, 

Airbus A320, A330, MD80110.  

Obecnie lotnisko obsługuje 10 kierunków, w tym 3 regularnie oraz 7 czarterowo. Na mapie zaznaczono 

kierunki lotów oraz ich częstotliwość. 

                                                            
110 Szymon Wiśniewski, Łódź w krajowym i regionalnym systemie transportowym, University of Łódź, Faculty of 
Geographical Sciences, Institute of the Built Environment and Spatial Policy 
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Grafika 84 Kierunki lotów z Portu Lotniczego Łodź-Lublinek, stan obecny 

Źródło: opracowanie własne 

Pomimo centralnego położenia na mapie Polski, lotnisko pod względem obsłużonej liczby pasażerów 

znajduje się na 11 pozycji spośród wszystkich 14 lotnisk działających obecnie na terenie kraju.  
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Wykres 14 Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym w roku 2018  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

Co istotne, Łódź-Lublinek jako jedyne lotnisko w Polsce zanotowało w roku 2018 ujemną dynamikę 

ruchu w liczbie operacji pax, czyli w liczbie wykonanych operacji lotniczych w stosunku do roku 

poprzedniego. 

Wykres 15 Dynamika liczby obsłużonych pasażerów na lotniskach w Polsce 2018/2017 [%] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
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Tabela 81 Mocne i słabe strony transportu na obszarze ŁOM 

+ – 
Opracowany i spójny plan rozbudowy autostrad i dróg 
ekspresowych – powstająca struktura obwodnic miast 

Brak dostatecznej infrastruktury parkingowej, w tym 
parkingów P&R 

Rozbudowana sieć przystanków komunikacji lokalnej 
Zły stan techniczny infrastruktury transportu 

tramwajowego, wiele zawieszonych linii 
międzygminnych 

Dynamicznie rozwijają się usługi  transportu publicznego 
oferowane przez przewoźników miejskich 

Niezadowalająca jakość wielu odcinków linii 
kolejowych oraz infrastruktury wpływającej na 

prędkość pociągów 

Funkcjonowanie w regionie portu lotniczego o statusie 
międzynarodowym 

Nierównomierny rozwój regionu w kwestii rozwoju 
systemu transportu 

Centralna lokalizacja obszaru o znaczeniu strategicznym 
dla transportu w Polsce na skrzyżowaniu ważnych 

korytarzy transportowych 

Zbyt duży indywidualny ruch samochodowy na 
drogach, powodujący powstawanie korków 

 
Brak spójności przestrzennej tras rowerowych oraz 

powiązanego układu rowerowego pomiędzy 
obszarem miejskim a wiejskim ŁOM 

 
Spadająca liczba operacji pax realizowanych przez 

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta 
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12. Środowisko  

12.1 Szata roślinna i świat zwierzęcy ŁOM 

W klasyfikacji geobotanicznej według Szafera obszar Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego obejmuje 

Państwo Holarktykę (z roślinnością środkowoeuropejską, europejską i cyrkumborealną) z okręgiem 

Łódzko-Piotrkowskim111. 

W oparciu o analizę zawartą w Raporcie o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 r., 

określono podstawowe uwarunkowania ekosystemowe omawianego obszaru. Wskazać tu należy 

przede wszystkim na silne przekształcenie środowiska przyrodniczego, w tym: 

 znaczny poziom wylesienia, 

 zmiany w biotopach: torfowisk, wodnym, szuwarowym i wilgotnych łąk, 

 zmniejszenie powierzchni siedlisk pewnych gatunków roślin oraz zwierząt i w konsekwencji ich 

zanikanie.112 

Do walorów przyrodniczych województwa zaliczyć należy siedliska przyrodnicze o znaczeniu 

wspólnotowym: 

 niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Dolina Rawki, Pradolina Bzury-Neru, Dolina 

Środkowej Pilicy, Ostoja Przedborska i Łąki Ciebłowickie); 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Pradolina Bzury-Neru, Załęczański Łuk Warty, 

Dolina Środkowej Pilicy, Ostoja Przedborska, Dolina Dolnej Pilicy, Lasy Spalskie, Dolina Rawki, 

Łąki Ciebłowickie i Łąka w Bęczkowicach); 

 dąbrowy acidofilne (Załęczański Łuk Warty); 

 ciepłolubne dąbrowy (Załęczański Łuk Warty, Ostoja Przedborska, Dolina Dolnej Pilicy, Lasy 

Spalskie, Dąbrowa Grotnicka, Dąbrowa Świetlista w Pernie); 

 grąd środkowoeuropejski (Lasy Spalskie, Ostoja Przedborska, Dąbrowa Grotnicka); 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Pradolina Bzury-Neru, Dolina Rawki i Łąka 

w Bęczkowicach); 

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (Pradolina Bzury-Neru, Dolina Środkowej 

Pilicy, Załęczański Łuk Warty, Łąki Ciebłowickie, Dolina Rawki i Niebieskie Źródła); 

 górskie i nizinne torfowiska zasadowe (Pradolina Bzury-Neru, Załęczański Łuk Warty, Łąki 

Ciebłowickie); 

 kwaśne buczyny (Ostoja Przedborska); 

                                                            
111 Szafer Władysław, Zarzycki Kazimierz, 1972, Szata roślina Polski, Warszawa, PWN 
112 Praca zbiorowa, 2018, Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim, WIOŚ w Łodzi, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska  
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 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Dolina Dolnej Pilicy, Ostoja Przedborska); 

 bory i lasy bagienne (Ostoja Przedborska, Dolina Środkowej Pilicy, Dolina Rawki); 

 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Dolina Środkowej Pilicy, Załęczański Łuk 

Warty); 

 murawy kserotermiczne (Załęczański Łuk Warty); 

 zalewane muliste brzegi rzek (Dolina Środkowej Pilicy); 

 śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Pradoliny Bzury-Neru); 

 śródlądowy bór chrobotkowy (Lasy Spalskie), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Dolina Rawki, 

Łąka w Bęczkowicach), źródliska wapienne (Załęczański Łuk Warty, Niebieskie Źródła).113  

Konsekwencją znacznego przekształcenia siedlisk przyrodniczych jest również stosunkowo niska 

bioróżnorodność, w tym głównie z uwagi na niewielką liczbę gatunków rzadkich, istotnych z punktu 

widzenia ochrony gatunkowej. Jednakże zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Województwa 

Łódzkiego na lata 2017 – 2020 POŚ na terenie całego województwa występują chronione oraz cenne 

gatunki roślin i zwierząt. Koncentracja tych gatunków występuje głownie w granicach obszarów 

objętych ochroną, w tym głownie Natura 2000.  

Lasy 

Jak podano w POŚ Województwa Łódzkiego, powierzchnia lasów województwa łódzkiego wynosi 

388 155,63 ha, co odpowiada lesistości 21,3%. Wskaźnik ten jest o 8,2% niższy od przeciętnej lesistości 

kraju (29,5%). Województwo w 2015 r. zajmowało ostatnie miejsce w Polsce pod względem lesistości. 

W latach 2010-2015 poziom lesistości wzrósł o 0,2%, co wskazuje na pozytywny trend oraz wpisuje się 

w założenia krajowe oraz wojewódzkie dotyczące powiększania powierzchni leśnej (w szczególności 

na gruntach o niskich walorach użytkowych).  

Dominującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje 84,60% powierzchni lasów. Kolejnym gatunkiem 

lasotwórczym zajmującym powierzchnię 6,30% jest dąb. Następne gatunki zajmują odpowiednio 

powierzchnię – 3,7% brzoza i olcha, 0,7% buk, 0,5% jodła.  

Na terenie województwa łódzkiego występują siedliska typu nizinnego i wyżynnego. Największą 

powierzchnię zajmują nizinne bory mieszane (33,8%) oraz nizinne lasy mieszane (30,87%). 

Na obszarze ŁOM największą lesistością (powyżej 35%) cechują się takie gminy jak: Dłutów, Dobroń, 

Koluszki. Z kolei najmniejszy odsetek gruntów zalesionych (poniżej 5%) występuje w takich gminach 

                                                            
113 Praca zbiorowa, 2018, Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim, WIOŚ w Łodzi, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska 
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jak: Rzgów, Ksawerów i miasto Brzeziny. Poniżej przedstawiono charakterystykę stopnia zalesienia dla 

poszczególnych gmin na obszarze ŁOM. 

Grafika 85 Lesistość na tle granic województwa łódzkiego z wyznaczeniem obszaru ŁOM. 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim 2017r. 

Pozostałe obszary zielone 

Zgodnie z danymi GUS za 2018r. na obszarze poszczególnych gmin w obrębie ŁOM występuje szereg 

obszarów zielonych. Jednakże udział tych obszarów w ogólnej powierzchni gmin jest niewielki. 

Największy odsetek zieleni urządzonej występuje w gminach: miasto Łódź, Pabianice, Głowno 

i Ozorków. W wielu gminach odsetek ten nie przekracza 0,1% ogólnej powierzchni. 

Tabela 82 Udział terenów zieleni w ogólnej powierzchni gmin na terenie ŁOM 

Nazwa 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni 
ogółem [%] 

2016 2017 2018 

Powiat łódzki wschodni 0,1 0,1 0,1 

Andrespol (2) 0,1 0,1 0,1 

Koluszki (3) 0,2 0,2 0,2 

Tuszyn (3) 0,1 0,1 0,1 

Powiat pabianicki 0,4 0,4 0,4 

Konstantynów Łódzki (1) 1,2 1,2 1,2 

Pabianice (1) 4,0 4,0 4,1 

Dłutów (2) 0,0 0,0 0,1 

Ksawerów (2) 0,2 0,2 0,2 

Powiat zgierski 0,3 0,3 0,2 
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Nazwa 

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni 
ogółem [%] 

2016 2017 2018 

Głowno (1) 2,4 2,4 2,2 

Ozorków (1) 2,8 2,8 2,8 

Zgierz (1) 1,8 1,8 1,6 

Aleksandrów Łódzki (3) 0,2 0,2 0,2 

Ozorków (2) 0,1 0,1 0,1 

Parzęczew (2) 0,0 0,0 0,1 

Zgierz (2) 0,0 0,0 0,1 

Powiat brzeziński 0,1 0,1 0,1 

Brzeziny (1) 1,0 1,0 1,0 

Jeżów (2) 0,1 0,1 0,1 

Powiat m.Łódź 5,8 5,8 5,7 

Łódź (1) 5,8 5,8 5,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

12.2 Wody powierzchniowe i podziemne 

12.2.1. Wody podziemne 

Województwo łódzkie położone jest w zasięgu kilku regionów hydrogeologicznych, z których 

największe rozprzestrzenienie ma region Niecki Łódzkiej i Kujawsko-Mazowiecki. Główne 

eksploatowane poziomy wodonośne związane są z poszczególnymi formacjami geologicznymi: 

poziomy jurajskie, kredowe, trzeciorzędowe oraz czwartorzędowe. Największe zasoby wód związane 

są z utworami czwartorzędowymi. Występują one w kilku poziomach (cztery do pięciu): płytki 

powierzchniowy i nadmorenowy-aluwialny (o zwierciadle swobodnym, nie tworzące ciągłego poziomu, 

dużej zmienności zwierciadła i wysokiej wrażliwości na zanieczyszczenie), międzymorenowy (ciągły 

i zasobny zalegający na głębokości 5-50 m p.p.t.) oraz podmorenowy (występuje fragmentarycznie 

w postaci soczewek). Zbliżonymi ilościowo zasobami wyróżniają się wody kredowe. Prawie o połowę 

mniejsze są natomiast rozpoznane zasoby wód jurajskich i starszych formacji geologiczny, 

a najmniejsze zasoby reprezentują trzeciorzędowe poziomy wodonośne (związane z piaskami 

mioceńskimi, rzadziej oligoceńskimi). Jakość wód podziemnych jest na ogół dobra, pozwalająca na 

zabezpieczenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców i gospodarki województwa. 114  

Obszar Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego znajduje się w obrębie czterech głównych zbiorników wód 

podziemnych (GZWP). Największy obszar zajmuje zbiornik nr 401 Niecka Łódzka. Jest to główne źródło 

podziemne zaopatrujące mieszkańców Łodzi i okolic w wodę pitną – z tego zbiornika pochodzi około 

24% wszystkich wód podziemnych eksploatowanych w granicach obszaru, przy czym niemal całość 

poboru wykorzystywane jest na potrzeby miasta Łodzi. Ponadto na terenie obszaru występują: 

                                                            
114 Tobolska Joanna, Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego, bip.lodzkie.pl 
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górnojurajski zbiornik Koluszki-Tomaszów (nr 404), czwartorzędowy zbiornik Brzeziny-Lipce 

Reymontowskie (nr 403) oraz jurajski zbiornik Stryków (nr 402). Znaczna część wszystkich GZWP leży 

w zasięgu obszaru najwyższej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO). Niewielka 

część obszaru występuje w rejonie GZWP 226 Krośniewice-Kutno115. 

Obszar ŁOM znajduje się na terenie występowania sześciu Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd). Poniżej przedstawiono charakterystykę JCWPd w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

Tabela 83 Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych na terenie ŁOM. 

Nr 
JCWPd 

Identyfikator 
UE 

Dorzecze 
powierzchnia 

[km2] 

Ocena stanu JCWPd Ocena ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Stan 
ilościowy 

Stan 
chemiczny 

Ogólna 
ocena 
stanu 

79 PLGW600079 Odry 2623 dobry dobry dobry niezagrożona 

80 PLGW600080 Odry 5230 dobry dobry dobry niezagrożona 

82 PLGW600082 Odry 2731 dobry dobry dobry niezagrożona 

96 PLGW650096 Odry 2416 dobry dobry dobry niezagrożona 

97 PLGW600097 Odry 3218 dobry dobry dobry niezagrożona 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Dz.U. 2016 poz. 1967 

12.2.2. Wody powierzchniowe 

Województwo łódzkie położone jest na obszarze wododziałowym, charakteryzującym się małą 

zdolnością retencyjną podłoża (m.in. ze względu na znaczne wylesienie). Przez województwo przebiega 

południkowo granica wododziałowa I rzędu, rozdzielająca dorzecze Odry (zlewnia Warty) i Wisły 

(zlewnia Pilicy i zlewnia Bzury).116 

Miasto Łódź 

Łódź położona jest na dziale wodnym I rzędu oddzielającym dorzecze Wisły od dorzecza Odry. Większa 

część obszaru miasta (około 75 % jego powierzchni) leży w dorzeczu Odry i jest odwadniana przez Ner 

i jego dopływy. Do dorzecza Wisły należy tylko północna i północno-wschodnia część miasta 

odwadniana przez Bzurę i cieki do niej wpadające. Największa łódzka rzeka – Ner opływa miasto 

od południa i zachodu, gdzie za pośrednictwem Łódki, Jasieni i Olechówki przyjmuje większość wód 

powierzchniowych z terenu miasta. Sieć hydrograficzną Łodzi tworzy 19 rzek o łącznej długości ok. 115 

km, z których 16 bierze początek na terenie miasta oraz 20 mniejszych cieków, bezimiennych lub 

o nazwach zwyczajowych, o łącznej długości 43,7 km. Do zlewni Wisły należą: Bzura, Łagiewniczanka, 

Sokołówka, Wrząca, Brzoza, Aniołówka, Zimna Woda, Młynówka i Miazga. W skład zlewni Odry 

                                                            
115 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi, BPPWŁ, 
2019 
116 Tamże 
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wchodzą: Ner, Gadka, Jasień, Olechówka, Augustówka, Karolewka, Łódka, Bałutka, Jasieniec 

i Dobrzynka. Większość cieków należących do zlewni Wisły wpływa do niej za pośrednictwem Bzury, 

jedynie Miazga jest dopływem Wolbórki, wpływającej do Pilicy, a ta z kolei jest bezpośrednim 

dopływem Wisły. Spośród łódzkich rzek jedynie Ner i Bzura prowadzą wody w sposób ciągły i mają 

naturalne przepływy. Pozostałe na znacznej długości prowadzą wody okresowo.117 

Powiat łódzki wschodni 

Powiat podzielony jest na 2 dorzecza I rzędu Wisły i Odry. Wśród głównych rzek obszaru należy 

wymienić: Ner (zlewnia Warty), Wolbórka (zlewnia Pilicy), Miazga (dopływ Wolbórki), Piasecznica 

(zlewnia Pilicy), Mroga (zlewnia Bzury), Struga (zlewnia Bzury), Moszczenica (zlewnia Bzury) 

i Dobrzynka (zlewnia Neru). Sieć hydrologiczną północnej części powiatu stanowi głównie rzeka Mroga 

- dopływ Bzury i rzeka Piasecznica. Obszar centralny powiatu odwadniają dwie duże rzeki z dopływami: 

Ner i Miazga. Południowa część powiatu jest odwadniana przez rzeki: Dobrzynkę - dopływ Neru  

- oraz liczne dopływy Grabi. Swój bieg rozpoczyna tu rzeka Wolbórka - jej teren źródliskowy objęty jest 

ochroną rezerwatową118.  

Powiat brzeziński 

Główne rzeki powiatu brzezińskiego to Mroga, Mrożyca oraz Rawka.  Rzeka Mroga jest prawym 

dopływem rzeki Bzury. Lewym dopływem Mrogi jest rzeka Mrożyca. W dolinie rzeki Mrożycy 

utworzony został w 1998 r. zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Górna Mrożyca”. Trzecią rzeką 

przepływającą przez teren powiatu brzezińskiego jest Rawka – dopływ Bzury. Wschodnia część powiatu 

brzezińskiego odwadniana jest przez rzekę Skierniewkę poprzez ciek Jeżówka119. 

Powiat pabianicki 

Powiat pabianicki położony jest w obrębie dorzecza Warty. Swój przebieg ma tutaj dział wodny IV rzędu 

pomiędzy Nerem a Widawką. Znaczna część terenu powiatu odwadniana jest przez rzekę Ner 

i jej dopływy: Dobrzynkę, Pabiankę, Gadkę, Łódkę, Jasieniec, Wrzącą i Lubczynę, przepływające przez 

gminy: Pabianice, Lutomiersk, Konstantynów Łódzki, Ksawerów. Pozostałe gminy: Dobroń i Dłutów 

odwadniane są przez rzekę Grabię i jej dopływy: Pałusznicę, Jesionkę i Małą Widawkę120. 

 

                                                            
117 Program Ochrony Środowiska dla miasta Łódź na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025, Łódź, 2018 
118 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2013 - 2016 z perspektywą na 
lata 2017- 2020 
119 POŚ oraz Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego 
na lata 2017–2020 
120 POŚ i Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska powiatu pabianickiego na lata 
2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2024 
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Powiat zgierski 

Główny wododział między zlewniami Wisły i Odry przebiega w zachodniej części powiatu zgierskiego 

przez gminę Aleksandrów. Zachodnia część powiatu odwadniana jest do rzek będących dopływami 

Neru (Gnida i Bełdówka), wody z pozostałego obszaru spływają do Bzury i jej dopływów. Dla obszaru 

stanowiącego zlewnię Bzury charakterystyczna jest gęsta sieć rzeczna, natomiast sieć hydrograficzna 

w części powiatu należącej do zlewni Neru jest uboga. Obszar położony w części południowo 

zachodniej powiatu stanowi strefę źródłową dla wielu cieków w zlewni Bzury (Ciosenka, Dzierżązna 

(Malina), ciek bez nazwy będący dopływem Czerniawki, ciek bez nazwy będący dopływem 

Moszczenicy)121. 

Poniżej zestawiono jednolite części wód zidentyfikowane na obszarze Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego.

                                                            
121 POŚ i Prognoza oddziaływania na środowisko Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 
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Tabela 84 Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych na terenie ŁOM. 

L.p. Nazwa JCWP Europejski Kod JCWP Typ JCWP Status Ocena stanu 
Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

1  Dopływ ze Ślądkowic  PLRW600016182856  potok nizinny lessowo-gliniasty (16) naturalna dobry niezagrożona 

2  Grabia do Dłutówki  PLRW600016182854  potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  naturalna słaby zagrożona 

3  
Grabia od Dłutówki do Dopływu z 
Anielina  

PLRW600019182873  
rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta 
(19)  

naturalna umiarkowany zagrożona 

4  Ner do Dobrzynki  PLRW600017183229  potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  naturalna słaby zagrożona 

5  Pałusznica  PLRW600016182869  potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  naturalna dobry niezagrożona 

6  Dopływ z Anielina  PLRW600016182874  potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  naturalna dobry niezagrożona 

7  Dopływ z Gucina PLRW600016182858  potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  naturalna umiarkowany niezagrożona 

8  Końska Struga PLRW600016182889  potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  silnie zmieniona słaby zagrożona 

9  Pilsia PLRW600016182876 potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  naturalna dobry niezagrożona 

10  Pisia PLRW600017183249 potok nizinny piaszczysty (17)  naturalna słaby zagrożona 

11  Jasieniec  PLRW600016183234  potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  silnie zmieniona zły zagrożona 

12  Lubczyna PLRW600017183238 potok nizinny piaszczysty (17)  naturalna zły zagrożona 

13  Łódka PLRW600017183232  potok nizinny piaszczysty (17)  silnie zmieniona zły zagrożona 

14  Ner od Dobrzynki do Zalewki PLRW600020183235  rzeka nizinna żwirowa (20)  silnie zmieniona zły zagrożona 

15  Bełdówka PLRW600017183269  potok nizinny piaszczysty (17)  naturalna słaby zagrożona 

16  Dopływ z Mikołajewic PLRW6000161832392 potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  naturalna słaby zagrożona 

17  
Ner od Zalewki do Dopływu spod 
Łężek  

PLRW600020183271  rzeka nizinna żwirowa (20)  silnie zmieniona zły zagrożona 

18  Zalewka PLRW600016183236  potok nizinny lessowo-gliniasty (16)  naturalna zły zagrożona 

19  
Mroga od źródeł do Mrożycy bez 
Mrożycy  

PLRW200017272345  potok nizinny piaszczysty (17)  naturalna część wód zły zagrożona 

20  Mrożyca PLRW2000172723469  potok nizinny piaszczysty (17)  naturalna część wód zły zagrożona 

21  
Rawka od źródeł do Krzemionki 
bez Krzemionki  

PLRW2000172726199  potok nizinny piaszczysty (17)  naturalna cześć wód zły zagrożona 

22  
Skierniewka od źródeł do 
dopływu spod Dębowej Góry  

RW2000172725879 potok nizinny piaszczysty (17)  naturalna cześć wód zły zagrożona 

23  
Moszczenica od źródeł do 
dopływu z Besiekierza  

PLRW200017272249  potok nizinny piaszczysty (17)  silnie zmieniona część wód zły zagrożona 

24  
Wolbórka od źródeł do dopływu 
spod Będzelina  

PLRW2000172546329  potok nizinny piaszczysty (17)  silnie zmieniona część wód zły niezagrożona 

25  Czarna PLRW200017254689 potok nizinny piaszczysty (17)  naturalna cześć wód zły zagrożona 

26  
Moszczenica od dopływu z 
Besiekierza do ujścia 

PLRW20001927229 
 

rzeka nizinna piaszczystogliniasta 
(19) 

naturalna część wód zły zagrożona 

27  Kanał Sierpowski PLRW200017272152 potok nizinny piaszczysty (17) naturalna część wód zły zagrożona 
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L.p. Nazwa JCWP Europejski Kod JCWP Typ JCWP Status Ocena stanu 
Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

28  Malina PLRW200017272289 potok nizinny piaszczysty (17) naturalna część wód zły zagrożona 

29  Mroga od Mrożycy do ujścia PLRW200019272349 
rzeka nizinna piaszczystogliniasta 
(19) 

naturalna część wód zły zagrożona 

30  
Rokitnica od źródeł do Zimnej 
Wody, z Zimną Wodą 

PLRW2000172728689 
 

potok nizinny piaszczysty (17) naturalna część wód zły zagrożona 

31  Bzura (stare koryto) PLRW2000172721569 potok nizinny piaszczysty (17) silnie zmieniona część wód zły zagrożona 

32  Domaradzka Struga PLRW2000172723472 potok nizinny piaszczysty (17) silnie zmieniona część wód zły zagrożona 

33  
Gnida do Kanału Łęka-
Dobrogosty 

PLRW600017183285 potok nizinny piaszczysty (17) naturalna część wód słaby zagrożona 

34  Kanał Łęka-Dobrogosty PLRW60000183286 typ nieokreślony (0) sztuczna część wód zły zagrożona 

35  Bzura od źródeł do Starówki PLRW200017272138 potok nizinny piaszczysty (17) silnie zmieniona część wód zły niezagrożona 

36  
Bzura od Starówki do Kanału 
Tumskiego 

PLRW200019272153 
rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 
(19) 

naturalna część wód zły niezagrożona 

37  Moszczanka  PLRW200017254649  potok nizinny piaszczysty (17)  silnie zmieniona część wód zły zagrożona 

38  Jasień  PLRW6000171832189 potok nizinny piaszczysty (17)  silnie zmieniona część wód zły zagrożona 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Dz.U. 2016 poz. 1967. 
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Znaczny stopień przekształcenia sieci hydrologicznej obszaru  oraz  skutki zmiany klimatu powodują, 

że obszar województwa łódzkiego został zaliczony do rejonów zagrożonych  zjawiskiem pustynnienia. 

Zgodnie z opracowaniem „Polityka ekologiczna państwa 2030” przygotowanym na zlecenie 

Ministerstwa Środowiska, w najbliższej perspektywie czasowej przewiduje się istotne zmiany 

w zakresie rozkładu i struktury opadów, a w konsekwencji zaburzenie istniejącego reżimu 

hydrologicznego. Przewiduje się występowanie dłuższych okresów bezopadowych przerywanych 

nagłymi i nawalnymi opadami deszczu. 

Spowoduje to w konsekwencji wystąpienie niekorzystnych zjawisk – z jednej strony pustynnieniem 

znacznej części obszaru woj. łódzkiego oraz z drugiej  wystąpieniem zjawisk powodziowych w dolinach 

największych rzek. Zgodnie z opracowaniem, obszar deficytu wody obejmować będzie znaczną część 

województwa łódzkiego. Przewiduje się występowanie strefy niskich opadów i strefy o wysokim 

niedoborze wód w sezonie wegetacyjnym w północnej części regionu oraz strefy bardzo silnego 

pustynnienia w północno-zachodniej części regionu. Szacuje się, że na 90 proc. terytorium 

województwa łódzkiego już teraz istnieje zagrożenie wystąpienia opadów poniżej 400 mm rocznie .  

Na obszarze województwa łódzkiego spośród 84 monitorowanych w 2017 roku jednolitych części wód 

powierzchniowych 62 stanowiły naturalne JCWP, a 22 sztuczne lub silnie zmienione. Dla żadnej 

jednolitej części wód powierzchniowych, zarówno naturalnej, jak i silnie zmienionej, nie udało się 

określić dobrego stanu ogólnego, a w pozostałych 81 JCWP został nadany zły stan wód.122  

12.2.3 Stan i jakość wód 

Zgodnie z opracowaniem p.n. Ocena stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Województwa 

Łódzkiego badanych w roku 2017, w ujęciu dorzeczy ogólna klasyfikacja stanu wód JCWP, dla których 

badania zostały realizowane w roku 2017, przedstawia się następująco: 

1) w dorzeczu Wisły (region wodny środkowej Wisły) wśród przebadanych 45 JCWP: 

 w żadnej nie stwierdzono dobrego stanu wód, 

 w 43 JCWP stwierdzono zły stan wód, 

 dla 2 JCWP nie udało się określić stanu wód. 

2) w dorzeczu Odry (region wodny Warty) spośród 39 przebadanych JCWP: 

 w żadnej nie stwierdzono dobrego stanu wód, 

 stan zły określono dla 38 JCWP, 

 dla 1 JCWP nie ustalono stanu wód.123 

                                                            
122 Polityka ekologiczna państwa 2030, Ministerstwo Środowiska, 2019 
123 Ocena stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Województwa Łódzkiego badanych w roku 2017, 
WIOŚ w Łodzi, 2018 
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Tabela 85 Klasyfikacja jakości jednolitych części wód powierzchniowych na terenie ŁOM za 2017 r.124 

L.p. 
Jednolite części wód 
powierzchniowych 

Punkty 
pomiarowo-

kontrolne 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan chemiczny Stan jcwp 

1  Grabia do Dłutówki  Karczmy 
umiarkowany stan 

ekologiczny 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

2  Pilsia Dubie 
umiarkowany stan 

ekologiczny 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

3  Pisia Domanin 
umiarkowany stan 

ekologiczny 
- zły stan wód 

4  Jasieniec  
Konstantynów Ł., 

ul.Łódzka 
zły potencjał 
ekologiczny 

- zły stan wód 

5  Łódka 
Konstantynów 

Łódzki, ul. Łaska 
zły potencjał 
ekologiczny 

- zły stan wód 

6  
Ner od Dobrzynki do 
Zalewki 

Ner – Lutomiersk 2 - 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

7  
Ner od Zalewki do 
Dopływu spod Łężek  

Ner - Krzyżówki - 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

8  
Wolbórka od źródeł do 
dopływu spod Będzelina  

Wolbórka - 
Będków 

umiarkowany stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

9  Czarna  Tomaszów Maz. - 
stan chemiczny 

dobry 
- 

10  
Moszczenica od dopływu 
z Besiekierza do ujścia 

Moszczenica - 
Orłów 

- 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

11  Malina Malina - Kopcie - 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

12  
Mroga od Mrożycy do 
ujścia 

Mroga - Bielawy - 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

13  
Gnida do 
Kanału Łęka- 
Dobrogosty 

Gnida - Leźnica 
Mała 

- 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

14  
Bzura od źródeł do 
Starówki 

Bzura - Karolew - 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

15  
Bzura od Starówki do 
Kanału Tumskiego 

Bzura - 
Dzierzbiętów zły 

 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

stan wód 

16  Moszczanka  
Moszczanka - 
Godaszewice 

- 
stan chemiczny 
poniżej dobrego 

stan wód 

17  Jasień  
Jasień - Łódź, ul. 

Odrzańska 
zły potencjał 
ekologiczny 

- zły stan wód 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi 

Jak podkreślono w Raporcie o stanie środowiska na terenie woj. łódzkiego125 w ujęciu dorzeczy ogólna 

klasyfikacja stanu wód w 2017 roku dla jednolitych części wód powierzchniowych, w których badania 

zostały zrealizowane, przedstawia się następująco: sytuacja wód zarówno w dorzeczu Wisły, jak 

i w dorzeczu Odry jest zła, ponieważ w żadnej z ocenionych JCWP nie stwierdzono dobrego stanu wód. 

W trzech badanych JCWP stwierdzono dobry stan/potencjał ekologiczny, bądź dobry stan chemiczny, 

lecz ze względu na brak oceny chemicznej, bądź nieokreślenie stanu/potencjału ekologicznego nie 

można było określić stanu wód. O złej ocenie jednolitych części wód powierzchniowych w większości 

wypadków zadecydowała ocena stanu/potencjału ekologicznego, w dużej mierze – ocena elementów 

biologicznych. Reakcja organizmów żywych w sposób kompleksowy oddaje wpływ wszystkich 

                                                            
124 Tamże. 
125 Praca zbiorowa, 2018, Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim, WIOŚ w Łodzi, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska 
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oddziałujących na JCWP zakłóceń oraz interakcji. Niekorzystne warunki tlenowe oraz występowanie 

dużych stężeń substancji biogennych powodują eutrofizację, negatywnie oddziałują na organizmy 

żywe i skutkują obniżeniem oceny stanu/potencjału ekologicznego. Ocena chemiczna potwierdziła zły 

stan wód badanych JCWP. W województwie łódzkim przeważa presja komunalna i rolnicza, ale 

w ośrodkach przemysłowych wyraźnie zaznacza się również presja zakładów produkcyjnych, związana 

ze zrzutem ścieków i poborem wody. Analizując przyczyny złego stanu JCWP, należy podejść do każdej 

jednolitej części wód indywidualnie i rozpatrywać specyficzny dla niej rozkład presji i zdolności 

samooczyszczania wód. 

Zgodnie z danymi WIOŚ126 za 2017 r. wody podziemne z obszaru ŁOM charakteryzują się obecnie klasą 

czystości: 

 Nr JCWPd 79 – klasa jakości: III; 

 Nr JCWPd 80 – klasa jakości: II; 

 Nr JCWPd 82 – brak danych; 

 Nr JCWPd 96 – brak danych; 

 Nr JCWPd 97 – klasa jakości: II. 

12.3 Obszary Chronione i obszary Natura 2000 

Poniżej opisano obszary chronione i Natura 2000 z terenu ŁOM127: 

Rezerwaty przyrody 

Rezerwat Polesie Konstantynowskie - obszar utworzony w 1930 roku o powierzchni 9,8 ha. Rezerwat 

utworzony został w celu ochrony fragmentu naturalnego ekosystemu leśnego. W skład drzewostanu 

rezerwatu wchodzą: olsza czarna, grab, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jawor, wiąz 

polny, czeremcha oraz brzoza brodawkowata. Istotnym elementem przyrody na terenie rezerwatu jest 

bluszcz pospolity, typowy gatunek dla klimatu subatlantyckiego wilgotnego i ciepłego. 

Rezerwat Las Łagiewnicki - obszar utworzony w 1996 roku o powierzchni 69,85 ha. Celem ochrony 

w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych oraz krajobrazowych 

fragmentu lasu wraz z występującymi na jego terenie fitocenozami różnorodnych postaci grądu 

i dąbrowy świetlistej.  

                                                            
126 https://www.wios.lodz.pl/files/docs/ocena_jakosci_wod_podziem7.pdf 
127 Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi 
(stan na 16.10.2019 r.) 
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Rezerwat Wiączyń - obszar o powierzchni 8,40 ha, utworzony w celu zachowania ze względów 

naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Jest częścią 

dawnej Puszczy Łódzkiej. W rezerwacie występuje 14 ponad 300 letnich obumierających buków. 

Rezerwat Gałków - obszar o powierzchni 57,85 ha. Celem ochronnym jest zachowanie fragmentu lasu 

bukowo-jodłowego o cechach pierwotnych, na tym terenie znajduje się kilkadziesiąt drzew bukowych 

w wieku od 160 do ponad 200 lat. 

Rezerwat Rawka - obszar o powierzchni 3,40 ha. Celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie 

w naturalnym stanie nizinnej, średniej rzeki wraz z krajobrazem jej doliny, środowiskiem życia 

wodnego, z chronionymi roślinami i zwierzętami.  

Rezerwat Wolbórka – obszar o powierzchni 37,39 ha, rezerwat leśny. Celem ochrony jest zachowanie 

ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnego lasu olszowego, źródeł rzeki 

Wolbórka oraz motyla szlackonia torfowca (Colias palaeno) będącego reliktem polodowcowym. 

Rezerwat Molenda – obszar o powierzchni 147,12 ha, rezerwat leśny. Celem ochrony jest zachowanie 

ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu pierwotnego lasu mieszanego, 

gdzie jodła, buk i świerk występują w pobliżu granicy ich zasięgu. 

Rezerwat Doliska - obszar o powierzchni 3,27 ha. Celem ochrony jest zachowanie jodły poza granicami 

naturalnego zasięgu występowania. 

Rezerwat Zimna Woda - obszar o powierzchni 5,93 ha. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanu 

mieszanego z panującym dębem bezszypułkowym. 

Rezerwat Popień - obszar o powierzchni 8,06 ha. Powołany w celu ochrony starej sosny na stanowisku 

lasu wilgotnego. Obejmuje zbiorowiska łęgu nad Rawką, grąd niski i grąd typowy. 

Rezerwat Parowy Janinowskie – obszar o powierzchni 41,66 ha. Celem ochrony jest zachowanie 

fragmentów lasu bukowego z kompleksem erozyjnym parowów charakterystycznych dla strefy 

krawędziowej Wzniesień Łódzkich.  

Rezerwat Ciosny - obszar o powierzchni 2,42 ha, rezerwat florystyczny. Celem ochrony są okazałe 

jałowce (gaj jałowcowy) rosnące na wydmach. 

Rezerwat Zabrzeźnia - obszar o powierzchni 27,61 ha, rezerwat leśny. Charakteryzuje się lasem 

grądowym z jodłą na granicy zasięgu, występują tu liczne rośliny objęte ochroną gatunkową: lilia 

złotogłów, dwa gatunki storczyków, listeria jajowata oraz kwitnący i owocujący bluszcz. 
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Rezerwat Torfowisko Rąbień - obszar o powierzchni 42,12 ha, rezerwat torfowiskowy. Celem ochrony 

jest torfowisko wysokie w pasie działu wodnego I rzędu z bogatą roślinnością, jest to rezerwat ścisły. 

Występują tu rzadkie i chronione gatunki roślin: rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, modrzewnica 

zwyczajna, bagno zwyczajne oraz borówka bagienna. 

Rezerwat Struga Dobieszkowska - obszar o powierzchni 37,65 ha, rezerwat leśny. Występuje 

tu naturalny krajobraz strumienia śródleśnego z istniejącymi formami morfologicznymi oraz 

naturalnymi zbiorowiskami łęgu i grądu. 

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka - obszar o powierzchni 100,47 ha, rezerwat leśny, obejmujący 

najcenniejszy fragment Lasów Grotnicko-Lućmierskich, zajmowany przez zespół dąbrowy świetlistej ze 

stanowiskami licznych roślin chronionych takich jak wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, jarzmianka 

większa, dzwonecznik wonny. 

Rezerwat Grądy nad Moszczenicą - obszar o powierzchni 42,14 ha, rezerwat leśny, który wyróżnia się 

różnorodnością zbiorowisk leśnych z przewagą grądów i bogatą florą wczesnowiosenną rozwijającą się 

w harmonii z warunkami geomorfologicznymi. 

Rezerwat Grądy nad Lindą - obszar o powierzchni 55,83 ha, rezerwat leśny. Występuje tu meandrująca 

rzeka Linda z dopływem, kompleks źródeł oraz grądy i łęgi jesionowo-olszowe, cenne stanowisko 

gatunku górskiego – kokoryczki okółkowej oraz rośliny chronione tj. barwinek pospolity, storczyk 

szerokolistny, listeria jajowata, lilia złotogłów, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko. 

Jodły Oleśnickie – obszar o powierzchni 11,70 ha. Celem ochrony jest naturalny fragment lasu 

jodłowego na północnej granicy występowania jodły. Najcenniejsze fragmenty rezerwatu to grupy 

jodły pospolitej w wieku 100-130 lat i przeciętnej wysokości 25-30 metrów. 

Mianów - obszar o powierzchni 5,87 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, 

dydaktycznych i biocenotycznych śródleśnego kompleksu torfowisk niskich z florą roślin 

torfowiskowych. Zlokalizowany na krawędzi dolinki Neru, w południowo - wschodniej części kompleksu 

Mianów. 

Parki krajobrazowe 

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – obszar o powierzchni 11 580 ha, powierzchnia otuliny wynosi 

3 083 ha. Park ten położony jest pomiędzy Łodzią, Brzezinami i Strykowem. Park obejmie ochroną 

najcenniejszy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragment strefy krawędziowej Wzniesień 

Łódzkich. Na terenie Parku znajduje się 71 gatunków roślin zaliczonych do listy zagrożonych w skali 

regionu, kilka znajdujących się w „Polskiej czerwonej księdze roślin” oraz 39 gatunków roślin prawnie 

chronionych, w tym 24 podlegających ochronie ścisłej. 
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Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespolem – obszar o powierzchni 142,80 ha. 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Miazga. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki - obszar  położony w całości w dorzeczu Rawki. Obejmuje 

jej tereny źródliskowe na granicy Wysoczyzny Skierniewickiej i Wysoczyzny Rawskiej na południe od 

Rawy Mazowieckiej. W budowie geologicznej przeważają utwory morenowe: żwiry i piaski strefy 

krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. O walorach krajobrazowych stanowi tu zróżnicowanie rzeźby, 

korzystna mozaika niewielkich terenów leśnych, łąk i gruntów rolnych. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Mrogi i Mrożycy – obszar obejmuje źródliskowe i górne partie 

dolin rzecznych wraz z przyległymi terenami rolno-leśnymi. Cały obszar należy do mezoregionu Wyżyny 

Łódzkiej i charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą. Strome zbocza dolin, dolinki boczne, parowy 

i niecki pokryte są częściowo lasami. Na tym terenie występuje cały szereg pomników przyrody. 

Stanowią je okazałe drzewa - dęby szypułkowe i lipy drobnolistne oraz głazy narzutowe. W szacie 

roślinnej dominują łąki z niewielkimi fragmentami lasów łęgowych (uroczyska Pustułka, Koluszki, 

Rogów, Kołacin i Kołacinek). Na uwagę zasługują również płaty muraw kserotermicznych pod 

Rogowem. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi – powierzchnia 6 558 ha, obejmuje zespoły leśne 

o walorach glebochronnych i krajobrazowych porastających obydwa brzegi Grabi z licznymi wydmami 

koło Teodorowa i Dobronia oraz korzystny bioklimatycznie kompleks lasów sosnowych koło Poleszyna. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Puczniewski – powierzchnia 6 276 ha. Położony jest w północno-

zachodniej części województwa na Wysoczyźnie Łaskiej. Obejmuje zalesione często podmokłe tereny 

w widłach Neru i Bełdówki. Fragment lasu jodłowego (na granicy zasięgu tego gatunku) objęto ochrona 

rezerwatową. 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

Na terenie ŁOM znajduje się 14 zespołów przyrodniczo–krajobrazowych. Są to: 

 Sucha Dolina w Moskulach – powierzchnia 161,888 ha, 

 Źródła Neru – powierzchnia 134,069 ha, 

 Ruda Willowa – powierzchnia 225,230 ha, 

 Międzyrzecze Neru i Dobrzynki – powierzchnia 217,021 ha, 

 Dolina Sokołówki – 219,782 ha. 

 Rochna – o powierzchni 21,950 ha, 

 Dolina Mrogi – o powierzchni 493,00 ha, 
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 Górna Mrożyca – o powierzchni 105,00 ha. 

 Dolina Grabi – powierzchnia 4 007 ha, 

 Mogilno – powierzchnia 68,53 ha, 

 Borkowice – powierzchnia 507,38 ha, 

 Dąbrowa II – powierzchnia 142,82 ha, 

 Dąbrowa I – powierzchnia 55,98 ha, 

 Dobroń – powierzchnia 221,36 ha. 

Ponadto w granicach powiatu zgierskiego zlokalizowane jest stanowisko dokumentacyjne Odsłonięcie 

geologiczne w Niesułkowie Kolonii ukazujące strukturę osadów stokowych fragmentu doliny Mrożycy.  

Obszary NATURA 2000 

W granicach ŁOM występują obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Są to: 

 Buczyna Gałkowska - PLH100016 – powierzchnia 103,41 ha - stanowi fragment uroczyska Gałków 

- rozległego kompleksu leśnego położonego pomiędzy Łodzią i Koluszkami, o powierzchni ponad 

1000 ha. Szata roślinna uroczyska Gałków jest przestrzennie znacznie zróżnicowana; w części 

północnej dominują siedliska lasowe (głównie grądy i lasy jodłowo-bukowe), w części południowej 

powszechnie występują siedliska borowe - bory mieszane i bory świeże. 

 Dąbrowy Świetliste Koło Redzenia - PLH100019 – powierzchnia 44,29 ha - położone są w północnej 

części rozległego kompleksu leśnego rozciągającego się między Koluszkami i Ujazdem. 

W kompleksie tym dominują siedliska lasowe, w wielu przypadkach silnie zniekształcone wskutek 

dawnej gospodarki leśnej preferującej sosnę. W wielu miejscach na lokalnych żwirowych lub 

piaszczysto żwirowych wzniesieniach, zachowały się płaty lasu z udziałem gatunków ciepłolubnych. 

W północnej części lasu redzeńskiego rzeźba terenu jest stosunkowo urozmaicona, co jest 

związane z obecnością w tej części lasu doliny źródliskowej rzeki Rawki (chronionej jako rezerwat 

przyrody). Dąbrowa świetlista występuje w postaci stosunkowo wąskiego pasa na stoku doliny 

Rawki, pomiędzy zajmującymi niższe położenie siedliskami grądu i występującymi w wyższych 

partiach stoku kwaśnymi dąbrowami i borami mieszanymi. 

 Wola Cyrusowa – PLH100034 – powierzchnia 92,35 ha – stanowi kompleks naturalnych, 

niewielkich oczek wodnych. Są one bardzo cennym miejscem występowania 11 gatunków płazów, 

między innymi ważnym stanowiskiem kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Zbiorniki Woli 

Cyrusowej mają odmienne stosunki hydrologiczne i terminy deficytu wody, co sprawia, 

że w poszczególnych zbiornikach inne są środowiska rozmnażania, żerowania oraz hibernacji 

płazów. Obszar jest również miejscem żerowania dla kilku rzadkich gatunków ptaków, m.in. 

dzięcioła czarnego, żurawia oraz bocianów: czarnego i białego. 
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 Buczyna Janinowska – PLH100017 – powierzchnia 528,96 ha – obejmuje kompleks leśny Janinów, 

stanowiący miejsce występowania wielu interesujących gatunków roślin i zwierząt. Na szczególną 

uwagę zasługuje obecność dwóch gatunków górskich: widłaka wrońca i kokoryczki okółkowej. 

Kwaśne buczyny zajmują 60% obszaru, są dobrze wykształcone i na większości powierzchni 

wykazują cechy naturalności. W północnej części znajduje się rezerwat przyrody Parowy 

Janinowskie, cenny obiekt zarówno pod względem geomorfologicznym, geobotanicznym, 

jak i krajoznawczym. 

 Dąbrowa Grotnicka - PLH100001 – powierzchnia 101,5 ha – obszar leży na polodowcowej równinie 

u podnóża krawędzi Wzniesień Łódzkich. W całości obszar porośnięty jest liściastymi lasami - 

grądem środkowoeuropejskim oraz świetlistą dąbrową, która zajmuje aż 60% powierzchni 

obszaru. Jest to największa dąbrowa świetlista w województwie łódzkim. W drzewostanie 

dominują dęby i sosny, których wiek nierzadko przekracza 100-120 lat. Występuje tu 5 chronionych 

gatunków roślin, w tym cenny dzwonecznik wonny. Fauna reprezentowana jest m.in. przez żmiję 

zygzakowatą. Obszar położony jest wewnątrz dużego kompleksu Lasów Grotnickich. 

 Słone Łąki w Pełczyskach - PLH100029 - Obszar obejmuje fragment gruntów wsi Pełczyska, 

położonych na wschód od tej miejscowości, w kierunku Ozorkowa. Składa się na niego mozaika łąk 

oraz pól uprawnych. Wśród nich znajdują sie niewielkie obszarowo solniska. Słone Łąki 

w Pełczyskach są trzecim w środkowej Polsce obszarem, na którym zachowały się zbiorowiska 

typowe dla śródlądowych solnisk z rzędu Glauco-Puccinellietalia. Solniska w miejscowości 

Pełczyska są jedynym w regionie łódzkim obszarem, na którym zachowały się zbiorowiska typowe 

dla słonych łąk w stanie zbliżonym do tego, w jakim znajdowały się na tym obszarze kilkudziesiąt 

lat temu. Na charakteryzowanym terenie odnotowano fitocenozy zespołów: Puccinellio-

Spergularietum salinae, Triglochino‐Glaucetum maritimae, Scirpetum maritimi i Potentillo‐

Festucetum arundinaceae. Pomiędzy roślinnością słonolubną i innymi komponentami ekosystemu 

(owady, grzyby) tworzą się specyficzne powiązania troficzne i rozwojowe. Jest to również miejsce 

gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków. 

 Silne Błota - PLH100032 – powierzchnia 67,4 ha - zbiornik wodny o powierzchni ok. 21 ha powstały 

w skutek eksploatacji torfu w XIX wieku oraz w czasie II wojny światowej. Niegdyś bezodpływowy, 

po zabiegach melioracyjnych w latach 70. odwadniany do strugi Malinki. Powierzchnia otwartego 

lustra wody stanowi nie więcej niż 30% całej powierzchni. Pozostałą część porasta głównie szuwar 

szerokopałkowy, wąskopałkowy, trzcinowy oraz turzycowiska - przede wszystkim zespoły turzycy 

błotnej, zaostrzonej i pęcherzykowatej. Niewielki fragment zajmuje ols porzeczkowy. Otoczenie 

obszaru stanowi - od północnej strony bór sosnowy porastający kompleks wydm śródlądowych, 

od południowej zaś grunty wsi Kwilno - niegdyś łąki i pastwiska, dziś głównie nieużytki. Jest to 
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ważne w regionie miejsce godowania i żerowania płazów 9 gatunków. Licznie występuje tu m.in. 

traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Dla obydwu gatunków jest jednym z cenniejszych stanowisk 

w okolicach Łodzi. Jako pozostałość po torfowisku wysokim, w charakterystycznym dla regionu 

układzie z kompleksem wydm śródlądowych, obszar od kilkudziesięciu lat proponowany 

do ochrony rezerwatowej, później jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Lokalnie - ważna ostoja 

ptactwa wodno-błotnego, zarówno jako miejsce lęgu: m.in. bąka, bączka, żurawia, błotniaka 

stawowego; żerowania, m.in. bielika, bociana czarnego i białego jak i miejsce postoju w trakcie 

wędrówek. 

 Szczypiorniak i Kowaliki - PLH100033 – powierzchnia 28,5 ha - nazwa ostoi Szczypiorniak i Kowaliki 

pochodzi od nazwy dwóch jezior będących głównym składowym ostoi. Jeziora te, o silnie 

rozwiniętej strefie brzegowej oraz szerokim pasie trzcinowisk, zajmują powierzchnię około 10 ha, 

zasilane są bezimiennym śródleśnym ciekiem oraz spływami powierzchniowymi. Jeziora położone 

są w lasach (bagiennych i wilgotnych), które stanowią bogatą mozaikę siedlisk, wśród nich są łęgi 

olszowe. Rejon ten stanowi idealną ostoję dla licznych płazów, takich jak traszka grzebieniasta 

i kumak nizinny (jest to jedno z cenniejszych stanowisk tych zwierząt w okolicach Łodzi), 

a zwłaszcza dla ptaków wodno-błotnych takich jak bąk, błotniak stawowy. 

 Grądy nad Lindą - PLH100022 – powierzchnia 54,9 ha – położony w południowo-wschodniej części 

Lasów Grotnickich obszar jest dość zróżnicowany geomorfologicznie. Obok pagórków żwirowych 

występują formy dolinne i nisze źródliskowe. Południową granicę obszaru stanowi rzeka Linda. 

Dolina Lindy charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu i wynikającą z niej naturalną mozaiką 

fitocenoz. Drzewostany osiągają wiek do 145 lat, obecne są też przestoje dębowe w wieku 250 lat. 

Przy korytach cieków i w niszach źródliskowych zachowały się dobrze wykształcone fitocenozy 

łęgów i olsów źródliskowych, w wyższych częściach doliny i na pagórkach żwirowych dominują 

siedliska grądu subkontynentalnego, natomiast w najwyższych partiach piaszczystych wzniesień 

stwierdzono sosnowo-dębowe bory mieszane. W granicach obszaru znalazł się również zabagniony 

obszar wysiękowy porośnięty przez zapust z olszą czarną - inicjalne stadium olsu oraz fitocenozy 

nieleśne z elementami torfowisk niskich i szuwarów. 

 Grabia – PHL100021 – powierzchnia 1 670,48 ha. Obszar obejmuje środkowy i dolny bieg rzeki 

Grabi wraz z przylegającymi ekosystemami łąkowymi i leśnymi, charakterystycznymi dla 

niewielkich rzek nizinnych Polski. Teren objęty granicami obszaru ciągnie się wzdłuż rzeki od 

miejscowości Kolonia Karczmy do ujścia, a jego granice wyznacza terasa zalewowa. Obszar ważny 

jako ostoja naturalnych siedlisk związanych z doliną rzeczną. Występują dobrze zachowane lasy 

łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, niżowe łąki użytkowane ekstensywnie oraz starorzecza 

o różnym stopniu lądowacenia. Miejscami występują dobrze rozwinięte murawy szczotlichowe 
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związane z wydmami śródlądowymi. Obszar ma duże znaczenie dla zachowania populacji 

bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Wzdłuż całego biegu rzeki 

objętej obszarem występuje liczna populacja ważki trzepli zielonej (Ophiogmphus cecilia). Grabia 

według danych literaturowych (Piechocki 1969) jest ważną ostoja populacji skójki 

gruboskorupowej (Unio crassus) - informacje te udało się częściowo potwierdzić w badaniach z 

ostatnich lat. Starorzecza i odcinki lenityczne Grabi są także ważną ostoją zatoczka łamliwego 

(Anisus vorticulus). Lokalnie stwierdzono również populacje czerowńczyka nieparka (Lycaena 

dispar) i zalotki większej (Leucorrhinia pectoralis). Obszar ważny jako istotna w Polsce środkowej 

ostoja ryb z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: kozy złotawej, minoga ukraińskiego, piskorza i 

kozy. 

Użytki ekologiczne - obecnie na terenie ŁOM znajduje się 73 użytków ekologicznych.  

Pomniki przyrody – obecnie na terenie ŁOM występuje 688 pomników przyrody.  

Zgodnie z danymi GUS ogółem na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w 2018 r. obszarową 

formą ochrony przyrody objętych było 37 114,49 ha terenów przyrodniczo cennych. Zestawie 

z podziałem na poszczególne gminy oraz udziałem procentowym w całkowitej powierzchni gmin 

przedstawiono poniżej. 

Tabela 86 Powierzchnia obszarowych form ochrony przyrody na terenie ŁOM za 2018 r. 

L.p. Nazwa Ogółem [ha] 

  2016 2017 2018 

1.  Powiat łódzki wschodni 5 356,96 5 382,68 3 375,02 

2.  Andrespol (2) 453,00 455,72 145,52 

3.  Brójce (2) 423,00 423,00 0,00 

4.  Koluszki (3) 68,25 91,25 102,92 

5.  Nowosolna (2) 3 981,20 3 981,20 2 944,03 

6.  Rzgów (3) 247,00 247,00 0,00 

7.  Tuszyn (3) 184,51 184,51 182,55 

8.  Powiat pabianicki 8 934,76 8 934,76 7 749,11 

9.  Dłutów (2) 709,10 709,10 709,10 

10.  Dobroń (2) 4 148,66 4 148,66 4 148,66 

11.  Lutomiersk (2) 2 998,00 2 998,00 2 891,35 

12.  Pabianice (2) 1 079,00 1 079,00 0,00 

13.  Powiat zgierski 12 346,87 12 346,91 2 710,16 

14.  Głowno (1) 955,80 955,80 36,81 

15.  Ozorków (1) 118,50 118,50 0,00 

16.  Zgierz (1) 200,50 200,50 0,56 

17.  Aleksandrów Łódzki (3) 3 980,10 3 980,14 45,69 

18.  Głowno (2) 991,50 991,50 1,80 

19.  Ozorków (2) 1 158,16 1 158,16 7,26 

20.  Parzęczew (2) 671,70 671,70 0,00 
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L.p. Nazwa Ogółem [ha] 

  2016 2017 2018 

21.  Stryków (3) 4 065,90 4 065,90 2 413,90 

22.  Zgierz (2) 204,71 204,71 204,14 

23.  Powiat brzeziński 19 585,10 19 585,10 20 470,68 

24.  Brzeziny (2) 6 317,80 6 317,80 8 074,77 

25.  Dmosin (2) 6 700,00 6 700,00 4 860,00 

26.  Jeżów (2) 2 800,00 2 800,00 3 154,77 

27.  Rogów (2) 3 767,30 3 767,30 4 381,14 

28.  Powiat m.Łódź 2 752,64 2 752,64 2 809,52 

29.  Łódź (1) 2 752,64 2 752,64 2 809,52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 87 Udział obszarowych form ochrony przyrody w powierzchni ogólnej powiatów na terenie ŁOM za 2018 r. 

L.p. Nazwa 
Ogółem[%] 

2016 2017 2018 

1.  ŁÓDZKIE 19,7 19,7 19,5 

2.  Powiat łódzki wschodni 10,7 10,8 6,8 

3.  Powiat pabianicki 18,2 18,2 15,7 

4.  Powiat zgierski 14,4 14,4 3,2 

5.  Powiat brzeziński 54,6 54,6 57,1 

6.  Powiat m.Łódź 9,4 9,4 9,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Grafika 86 Granice Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na tle obszarów ochrony przyrody. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.pl. 
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12.4 Zanieczyszczenie powietrza 

Jakość powietrza w województwie łódzkim stale monitorowana jest przez sieć stanowisk pomiarowych 

w ramach działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Na terenie 

województwa prowadzony jest monitoring jakości powietrza pod kątem spełnienia kryteriów, 

określonych w celu ochrony zdrowia, dla zanieczyszczeń takich jak: benzen, dwutlenek azotu, 

dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, arsen, 

benzo(a)piren, ołów, kadm oraz nikiel, a także w celu ochrony roślin dla zanieczyszczeń takich jak: 

dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.  

Województwo łódzkie zostało podzielone na 2 strefy oceny jakości powietrza: 

1) aglomeracja łódzka – kod strefy PL1001,  

2) strefa łódzka – kod strefy PL1002. 

Łódzki Obszar Metropolitalny położony jest w obszarze dwóch stref, dlatego też ocena jakości 

powietrza na terenie ŁOM zostanie przeprowadzona w odniesieniu do całego województwa. Poniżej 

przedstawiono zbiorczą klasyfikację jakości powietrza w województwie łódzkim ze względu na ochronę 

zdrowia. 

Tabela 88 Symbole klas wynikowych poszczególnych zanieczyszczeń w strefach oceny jakości powietrza za 2017 r. 

Lp. Wskaźnik 
Ocena wg kryteriów dla ochrony zdrowia 

aglomeracja łódzka PL1001 strefa łódzka PL1002 
1. SO2 A A 

2. NO2 A A 

3. NOx - - 

4. CO A A 

5. C6H6 A A 

6. PM10 C C 

7. Pb A A 

8. B(a)P C C 

9. PM2,5 C C 

10. O3 A/D2 C/D2 
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2017r. 

Pył PM10128  

Liczba obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2017 r. była większa niż w roku 

poprzednim. W porównaniu z latami poprzednimi zasięg obszarów przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM10 był również większy. Średnia roczna wartość poziomu dopuszczalnego pyłu 

PM10 była przekroczona na 5 spośród 23 stanowisk pomiarowych w województwie (o kompletności 

serii pomiarowej co najmniej 90%). 

                                                            
128 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 r., WIOŚ w Łodzi, 2018 r. 
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Podobnie jak w latach poprzednich wartość 24-godzinna poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w 2017 r. 

została przekroczona na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie, z wyjątkiem 

czterech (Gajew – stanowisko pomiaru tła regionalnego, Łódź ul. Czernika 1/3, Bełchatów  

ul. Edwardów 5, Uniejów ul. Zamkowa 1). 

Główną przyczyną przekroczenia wartości dopuszczalnych jest nadmierna emisja niska z dużych 

obszarów zwartej zabudowy śródmiejskiej, niepodłączonej do sieci cieplnej, spowodowana opalaniem 

węglem kamiennym. Oprócz wzrostu wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w okresie 

grzewczym, dodatkową przyczyną wzrostu stężenia pyłu w powietrzu są często występujące warunki 

meteorologiczne, sprzyjające koncentracji emitowanych substancji (inwersja termiczna 

w przygruntowych warstwach atmosfery, mała prędkość wiatru). Inwersja termiczna jest szczególnie 

uciążliwym zjawiskiem dla jakości powietrza na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej, gdzie 

występuje emisja niska z palenisk domowych. 

Pył PM2,5129  

Średnie roczne wartości stężenia pyłu PM2,5, mierzone w 2017 r. na stanowiskach pomiarowych 

w województwie były nieznacznie wyższe niż w roku poprzednim. Przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM2,5 zanotowano na stanowiskach pomiarowych w Łodzi i Piotrkowie 

Trybunalskim. Wartość średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5 w Łodzi wyniosła 32,2 μg/m3 

(tj. 128,8% Da). W Piotrkowie Trybunalskim wartość średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5 wyniosła 

31,9 μg/m3 (tj. 127,6% Da). Obszar przekroczenia rocznej wartości poziomu dopuszczalnego 

obejmował centrum miasta. 

Benzo(a)piren130  

W przypadku benzo(a)pirenu corocznie stwierdza się znaczne przekroczenia poziomu docelowego 

na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie. Ponadto, obliczenia z wykorzystaniem 

matematycznego modelowania jakości powietrza wskazują na licznie występujące duże obszary 

przekroczeń B(a)P w 2017 r., obejmujące zasięgiem blisko połowę powierzchni województwa 

łódzkiego. Jest to minimalnie mniej niż w roku poprzednim. Należy nadmienić, że w latach poprzednich, 

w zależności od warunków meteorologicznych oraz metod szacowania wielkości napływu 

zanieczyszczeń z sąsiednich obszarów, powierzchnia przekroczenia poziomu docelowego B(a)P 

stanowiła około 1/3 powierzchni województwa. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych 

w województwie średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu w 2017 r. zmniejszyło się w porównaniu 

do roku poprzedniego. 

                                                            
129 Tamże. 
130 Tamże. 
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Ozon131  

Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie łódzkim raport za rok 2015132 na terenie 

województwa przekraczane są m.in. poziomy celu długoterminowego dla ozonu, ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin - obydwie strefy województwa mają klasę D2.  

Zgodnie z danymi WIOŚ w Łodzi za rok 2017, w przypadku poziomu celu długoterminowego nadal 

mamy do czynienia z przekroczeniami, i to zarówno pod kątem ochrony roślin, jak i ochrony zdrowia 

ludzkiego D8. Do przekroczeń dochodzi we wszystkich stacjach pomiarowych. 

Na podstawie wieloetapowej klasyfikacji jakości powietrza w strefach została określona konieczność 

realizacji programu ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia w zakresie 3 parametrów: 

1) pył zawieszony PM10 (rok i 24-godziny), 

2) benzo(a)piren w pyle PM10 (rok), 

3) pył zawieszony PM2,5 (rok). 

Ze względu na stwierdzenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla 

wszystkich powyższych parametrów wprowadzono klasę C ze względu na ochronę zdrowia. 

Ze względu na przekroczenie rocznej wartości poziomów dopuszczalnych lub docelowych  wyznaczono 

obszary, na których prowadzone są działania naprawcze. Do obszarów tych należą: 

 ze względu na przekroczenie PM10 (okres uśrednienia rok): Miasto Łódź i Brzeziny; 

 ze względu na przekroczenie PM10 (okres uśrednienia 24 h): Łódź, Pabianice, Zgierz, 

Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Głowno, Koluszki, Ozorków, Stryków, Tuszyn; 

 ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu: wszystkie gminy 

w granicach ŁOM; 

 ze względu na przekroczenie PM2,5 (okres uśrednienia rok): Łódź, Pabianice, Brzeziny, 

Koluszki, Ozorków. 

                                                            
131 Tamże. 
132 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 r., WIOŚ w Łodzi, 2017 r. 
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Grafika 87 Obszary przekroczeń na obszarze ŁOM 

 

Źródło: Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego do roku 2020. 

Zestawienie zmian całkowitej wielkości emisji gazowej i pyłowej z obszaru poszczególnych gmin 

i powiatów zlokalizowanych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wskazuje, 

że podejmowane działania na rzecz ograniczenia emisji dają wymierne rezultaty. Dla wszystkich 

zanieczyszczeń monitorowanych na przestrzeni kilku poprzednich lat stwierdzono spadek łącznej 

wielkości emisji. 

Tabela 89 Zmiany wielkości emisji łącznej na terenie ŁOM w latach 2016 - 2018. 

Nazwa 
Ogółem [t/r] 

2016 2017 2018 

Powiat łódzki wschodni 3 4 1 

Koluszki (3) - - 1 

Powiat pabianicki 67 56 40 

Konstantynów Łódzki (1) - - 4 

Pabianice (1) - - 36 

Powiat zgierski 77 92 89 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
249 

Nazwa 
Ogółem [t/r] 

2016 2017 2018 

Głowno (1) - - 36 

Ozorków (1) - - 10 

Zgierz (1) - - 35 

Aleksandrów Łódzki (3) - - 7 

Stryków (3) - - 1 

Powiat brzeziński 4 3 2 

Brzeziny (1) - - 2 

Powiat m.Łódź 121 80 75 

Łódź (1) - - 75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

12.4.1 Charakterystyka emisji spalin 

Emisja punktowa  

Według danych GUS w 2017 r. zakłady szczególnie uciążliwe wyemitowały na terenie województwa 

łódzkiego 2 318 527 Mg zanieczyszczeń gazowych oraz 207 Mg zanieczyszczeń pyłowych. Jest to 

wielkość plasująca województwo na czołowym miejscu w kraju pod względem ilości zanieczyszczeń. 

Tabela 90 Punktowa emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu województwa łódzkiego w roku 2017. 

Powiaty 
Emisja punktowa w Mg/rok 

SO2 NO2 CO Pył og. Bap* NMLZO** 

łódzki wschodni 68,45 25,46 65,66 51,54 0,0196 25,25 

pabianicki 444,35 192,00 197,65 89,91 0,0439 44,71 

zgierski 681,831 325,552 862,124 204,121 0,049588 124,485 

brzeziński 26,374 11,928 10,064 4,241 0,010743 20,647 

Łódź 1 443,855 2 037,712 327,567 119,424 0,004119 481,878 

Ogółem ŁOM 2 664,86 2 592,652 1 463,065 469,236 0,12795 696,97 

Ogółem 
województwo 

45 898,077 37 239,615 35 900,418 3 169,490 0,670307 2 275,309 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2017 r. 
*benzo(a)piren 
**niemetanowe lotne związki organiczne – prekursory wtórnego pyłu drobnego 

 

W przypadku pyłów oraz większości zanieczyszczeń gazowych całkowity ładunek zanieczyszczeń 

z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie zmniejsza się w kolejnych latach. Jednak 

w przypadku emisji tlenku węgla, którego źródłem jest znaczna część procesów technologicznych 

opartych na paliwach kopalnych, zaznacza się tendencja wzrostowa.  

Największą emisję pyłów i gazów z zakładów zaliczanych do szczególnie uciążliwych w odniesieniu 

do całego województwa odnotowano w powiecie bełchatowskim, zaś najmniejszą w powiecie 

łęczyckim.  
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Sumaryczna emisja z zakładów o największej emisji w analizowanych latach nieznacznie wzrosła. 

Największymi emitentami na terenie województwa byli producenci energii elektrycznej i cieplnej. PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów odpowiada za emisję 

ponad 80% całkowitej emisji punktowej głównych zanieczyszczeń w województwie. Kolejnym 

emitentem zanieczyszczeń na terenie województwa jest Veolia Energia Łódź S.A., wykorzystująca 

głównie węgiel kamienny i w niewielkim stopniu biomasy.133  

Emisja liniowa  

Najważniejszym źródłem emisji liniowej w województwie łódzkim jest transport samochodowy. 

Ze względu na rosnącą liczbę pojazdów na drogach województwa, należy się spodziewać również 

wzrostu całkowitej wielkości emisji zanieczyszczeń z tego źródła. Największe strumienie zanieczyszczeń 

występują w rejonie głównych szlaków i węzłów komunikacyjnych, w tym głownie dużych miast: Łodzi, 

Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Kutna, Wielunia, Łowicza, Rawy Mazowieckiej i Tomaszowa 

Mazowieckiego.134 

Tabela 91 Liniowa emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu województwa łódzkiego w roku 2017. 

Powiaty 
Emisja liniowa w Mg/rok 

SO2 NO2 CO Pył PM10 Pył PM2,5 Bap* NMLZO** 

łódzki wschodni  5,88 310,04 538,21 217,57 80,63 0,0006 77,5 

pabianicki  5,83 240,85 651,08 224,92 77,03 0,0005 60,83 

zgierski  9,29 523,48 855,03 339,44 128 0,0009 130,41 

brzeziński  2,42 138,63 207,58 88,44 33,55 0,0002 33,07 

Łódź  15,9 650,85 2 060,15 617,14 208,62 0,0017 193,01 

ŁOM 30,03 1 863,85 4 312,05 1 487,51 399,83 0,0039 494,82 

województwo  113,9 6 010,50 10 892,69 4 220,91 1551,73 0,0113 1454,77 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2017r. 

*benzo(a)piren 
**niemetanowe lotne związki organiczne – prekursory wtórnego pyłu drobnego 
 

Jak wykazuje diagnoza przeprowadzona na potrzeby Programu ochrony środowiska województwa 

łódzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024135, przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń 

transportowych jest: stale wzrastająca liczba pojazdów na drogach, brak miejskich tras obwodowych 

łączących podstawowe struktury zagospodarowania miast z pominięciem centrum, obwodnic, wąskie 

ulice, korki uliczne, niedostateczna hierarchizacja ulic, przebieg przez centrum miast ruchu 

tranzytowego, niekorzystna struktura wiekowa pojazdów oraz ich zły stan techniczny, zła organizacja 

                                                            
133 Praca zbiorowa, 2018, Raport o stanie środowiska w Województwie Łódzkim, WIOŚ w Łodzi, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska. 
134 Tamże. 
135 Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2024, Urząd 
Marszałkowskie Województwa Łódzkiego, 2016. 
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ruchu, niedostateczne utrzymanie dróg w czystości, duży udział dróg o powierzchniach zniszczonych 

lub nieutwardzonych. 

Emisja powierzchniowa (emisja z sektora komunalno-bytowego)  

Największy wpływ na jakość powietrza, w tym w sezonie grzewczym ma niska emisja (emisja 

powierzchniowa z sektora komunalno-bytowego. Źródłem zanieczyszczeń jest spalanie paliw stałych 

w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach węglowych. Zabudowa o wysokim zapotrzebowaniu 

na energię w centrum Łodzi i w innych ośrodkach miejskich regionu ma charakter zwarty, utrudniający 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Skutkiem tego jest kumulacja znacznych ładunków 

zanieczyszczeń w miejscach zamieszkania. Ponadto istotnym problemem na obszarach wiejskich  

i w częściach miast niewyposażonych w sieć ciepłowniczą jest spalanie odpadów komunalnych. 

Tabela 92 Powierzchniowa emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu ŁOM w roku 2017 

Powiaty 
Emisja powierzchniowa w Mg/rok 

SO2 NO2 CO Pył PM10 Pył PM2,5 Bap* NMLZO** 

łódzki wschodni 538,98 17,26 6 269,82 557,76 549,32 0,271 662,44 

pabianicki 707,71 22,68 8 972,94 877,35 862,41 0,378 982,95 

zgierski 1 212,99 35,77 14 241,13 1287,81 1267,89 0,614 1514,16 

brzeziński 294,00 8,26 3 445,02 309,96 305,20 0,149 365,69 

Łódź 1 623,16 53,07 18 634,62 1 633,97 1 609,73 0,808 1 958,10 

ŁOM 4 376,84 137,04 51 563,53 4 666,85 4 594,55 2,22 5 483,34 

województwo 16 209,03 481,37 193 640,95 17 805,87 17 524,32 8,309 20 720,03 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2017r. 

*benzo(a)piren 
**niemetanowe lotne związki organiczne – prekursory wtórnego pyłu drobnego 
 
Jednocześnie z punktu widzenia organizacyjnego i ekonomicznego likwidacja emisji niskiej  

z indywidualnych i lokalnych źródeł emisji komunalnej jest najtrudniejsza. Problemem jest również 

niska świadomość społeczeństwa w zakresie skutków zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem 

powietrza. 

Do emisji powierzchniowej zalicza się również emisję z rolnictwa, głównie pyłu powstającego 

w procesie uprawy roślin i hodowli zwierząt. Począwszy od nasilenia erozji eolicznej i intensyfikacji 

pylenia z pól, kompostowania i emisji produktów rozkładu materii organicznej, hodowli zwierząt 

będącej istotnym źródłem emisji do atmosfery, rolnictwo jest poważnym źródłem zanieczyszczeń 

powietrza. Nowoczesne zmechanizowane rolnictwo dodatkowo emituje zanieczyszczenia powstające 

podczas użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych oraz ogrzewania budynków. Do atmosfery dostają 

się również rozpylane pestycydy i cząstki nawozów sztucznych.  

Emisja pyłu z rolnictwa powstaje głównie w wyniku prac polowych, tj. orania i zbierania plonów. 

Dodatkowym źródłem jest nawożenie, pyłki uprawianych roślin, wypalanie pół, transport plonów 

i hodowla zwierząt, w tym karmienie zwierząt zbożami. 
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Bilans emisji  

Jak wykazano w POŚ woj. łódzkiego największy udział w emisji pyłu PM10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu ma 

emisja powierzchniowa, następnie liniowa. Udział emisji punktowej w porównaniu do innych źródeł 

jest mało istotny. W przypadku emisji pyłu PM10, udział emisji powierzchniowej dla aglomeracji 

łódzkiej wynosi ponad 50 %, a dla strefy łódzkiej ponad 60%. Udział źródeł powierzchniowych przy 

emisji B(a)P jest jeszcze większy – dla aglomeracji łódzkiej sięga 90%. Z tego względu działania mające 

na celu poprawę jakości powietrza w województwie łódzkim powinny być w głównej mierze 

skoncentrowane na redukcji emisji powierzchniowej. 

12.5 Sposoby ogrzewania i źródeł energii w gospodarstwach domowych 

Struktura sposobów zaopatrzenia w ciepło gospodarstw domowych na terenie województwa 

łódzkiego, w tym także ŁOM jest niekorzystna ze względu na dominującą rolę paliw stałych – węgla 

kamiennego. Zobrazowaniem tego problemu jest poziom emisji powierzchniowej z sektora 

komunalno-bytowego z obszarów bilansowych (województwo, powiaty, gminy). Poziom ten związany 

jest z zagęszczeniem obszarów zabudowy, ich wielkością, udziałem mieszkań (budynków) ogrzewanych 

indywidualnie w ogólnej liczbie mieszkań (budynków), a także z rodzajem paliwa wykorzystywanego 

do ogrzewania oraz techniką spalania. Miasta, szczególnie ich stare części ze zwartą zabudową, 

a również osiedla budownictwa jednorodzinnego, są głównymi źródłami emisji powierzchniowej. 

W ostatnim czasie w większości gmin ŁOM systematycznie wzrasta zużycie gazu, który wykorzystywany 

jest przede wszystkim do ogrzewania mieszkań (Nowosolna, Rzgów, Ozorków). Z punktu widzenia 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych trend ten należy ocenić pozytywnie. 

Tabela 93 Rozwój sieci gazowej na terenie ŁOM. 

Gmina 
Długość czynnej sieci ogółem w km 

Korzystający z instalacji  
w % ogółu ludności 

2015 2017 2015 2017 

Andrespol 90 95 66,0 67,8 

Brójce 17 17 15,7 16,3 

Koluszki (miasto-gmina) 83 84 41,3 41,4 

Nowosolna 88 89 68,7 68,4 

Rzgów 83 83 41,5 41,6 

Tuszyn (miasto-gmina) 70 58 32,7 32,6 

Konstantynów Łódzki 78 82 73,9 73,2 

Pabianice (miasto) 147 150 68,0 68,0 

Dłutów 0 0 0,0 0,0 

Dobroń 41 41 14,9 16,2 

Ksawerów 43 44 63,4 63,6 

Lutomiersk 54 54 31,2 31,9 

Pabianice 15 15 3,1 3,4 

Głowno (miasto) 0 0 0,0 0,0 
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Gmina 
Długość czynnej sieci ogółem w km 

Korzystający z instalacji  
w % ogółu ludności 

2015 2017 2015 2017 

Ozorków (miasto) 24 25 3,0 3,2 

Zgierz (miasto) 176 179 68,3 67,8 

Aleksandrów Łódzki  
(gmina-miasto) 

139 146 59,1 57,1 

Głowno  0 0 0,0 0,0 

Ozorków 52 52 7,9 9,2 

Parzęczew 0 0 0,0 0,0 

Stryków (miasto-gmina) 33 37 1,7 1,9 

Zgierz 72 74 8,4 8,9 

Brzeziny (miasto) 0 0 0,0 0,1 

Brzeziny 1 1 0,6 0,9 

Dmosin 0 0 0,0 0,0 

Rogów 0 0 0,0 0,1 

Jeżów 0 0 0,1 0,0 

Łódź (miasto-powiat) 1 175 1 192 82,1 81,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.  

Najmniejszy udział w strukturze zaopatrzenia w ciepło posiada olej opałowy. Jest to spowodowane 

wysokimi kosztami początkowymi takich inwestycji oraz niską ogólną popularnością stosowania 

rozwiązań w oparciu o paliwa płynne w sektorze komunalnym.  

12.6 Działania samorządów w zakresie termomodernizacji budynków 

Reakcją na wyniki oceny jakości powietrza dla stref, w których stwierdzono przekroczenia, jest 

opracowanie przez zarząd województwa projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, 

mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycyjnego lub mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu.  

Powiaty zlokalizowane w obrębie ŁOM objęte zostały wojewódzkimi programami ochrony powietrza, 

które zostały przyjęte następującymi aktami prawnymi: 

 Uchwała Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 

2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu 

osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu, zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. 

Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 

3434 ze zmianami). Strefa o nazwie: aglomeracja łódzka (kod strefy PL1001) obejmuje miasta  

Aleksandrów Łódzki i Zgierz. 

 Uchwała Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 

2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu 

osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego 
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benzo(a)piranu, zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. 

Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3471 ze 

zmianami). Strefa o nazwie: strefa łódzka (kod strefy PL1002) obejmuje: cześć wiejską gminy 

miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki, gminę wiejską Głowno, gminę miejską Głowno, gminę 

wiejską Ozorków, gminę miejską Ozorków, gminę wiejską Parzęczew, gminę miejsko-wiejską 

Stryków i gminę wiejską Zgierz. 

 Uchwała Nr XLIII/796/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 366) –  obowiązywał do końca 2015 r. Strefa o nazwie: 

aglomeracja łódzka (kod strefy PL1001) obejmowała teren miast Zgierza i Aleksandrowa 

Łódzkiego. 

 Uchwała Nr XLIII/797/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 369) – obowiązywał do końca 2015 r. Strefa o nazwie: strefa 

łódzka (kod strefy PL1002) obejmowała teren powiatu zgierskiego z wyjątkiem miast Zgierza 

i Aleksandrowa Łódzkiego. 

 Uchwała Nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 

2014 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia 

ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu 

przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4487) – obowiązywał do końca 2015 r. Planem objęty był teren 

powiatu zgierskiego z wyjątkiem miast Zgierza i Aleksandrowa Łódzkiego. 

Zgodnie z zapisami obowiązujących programów ochrony powietrza w obrębie każdej ze stref 

podejmowane powinny być działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Są to przede 

wszystkim działania systemowe, w tym działania mające m.in. na celu:  

 budowę lub rozbudowę centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych  

lub/i energetycznych,  

 podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianę przestarzałych 

konstrukcyjnie źródeł węglowych na posiadające certyfikaty energetyczno-emisyjne 

wysokosprawne źródła ciepła, bądź zasilane w energię cieplną ze źródeł energii odnawialnej,  

 stosowanie paliwa o parametrach jakościowych, jak najlepiej dostosowanych do danego 

rodzaju/typu kotła,  
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 termomodernizację budynków,  

 instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów 

termostatycznych grzejnikowych,  

 kontrolę gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu 

zaniechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw 

niekwalifikowanych.  

 naprawę dróg i budowę parkingów,  

 rozwój transportu zbiorowego,  

 budowę systemu tras rowerowych.  

Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2017 r. 

w tymże roku zawarto umowy: 

 Z programu Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach 

komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery - na łączną kwotę 10 371 527,00 zł; 

 Z programu Ograniczania Niskiej Emisji - na łączną kwotę 26 604 146,00 zł;  

 Z programów priorytetowych dotyczących przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla 

osób fizycznych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych  

– na łączną kwotę 4 209 993,00 zł; 

 Z programu priorytetowego dla wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty 

kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących poprawy 

efektywności cieplnej budynków mieszkalnych – na łączną kwotę 1 288 010,00 zł; 

 Z pozostałych programów poza programami priorytetowymi:  38 umów na łączną kwotę 

23.384.651,00 zł, w tym 30 umów pożyczek na kwotę 20.032.307,00 zł oraz 8 umów 

o przekazanie środków PJB na kwotę 2.162.519,00 zł. Termomodernizacja obiektów polegała 

na dociepleniu ścian, stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji 

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianie źródła zasilania 

w ciepło. 

Przykładowe zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi: 

 Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – piąty etap termomodernizacji zasobów spółdzielni 

(15 budynków mieszkalnych) – 8.300.044 zł, 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Teofilów” w Łodzi – termomodernizacja 6 budynków 

wielorodzinnych w Łodzi w dzielnicy Teofilów – 1.480.435 zł, 



Diagnoza strategiczna. Środowisko ŁOM

 

 
256 

 Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach – głęboka termomodernizacja wraz 

z zamontowaniem 12 szt. paneli słonecznych na dachu DSP dla potrzeb CWU. 

Ważnym źródłem finansowania działań z zakresu termomodernizacji są fundusze unijne, 

w szczególności w ramach RPO Województwa Łódzkiego. W części samorządów działania tego typu 

wprost zależą od pozyskania na nie finansowania zewnętrznego. Poniżej zaprezentowano projekty 

realizowane przez samorządy z obszaru ŁOM.  

Tabela 94 Projekty termomodernizacyjne współfinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020. 

Wyszczególnienie Tytuł Projektu 
Źródło 

Finansowania 
Wartość 
Projektu 

Wartość 
Dofinansowania 

Uwagi 

Powiat Łódzki Wschodni 
Termomodernizacja budynku DPS  
w Lisowicach 

RPO WŁ 761 739,33 366 726,05   

Brójce 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Brójce 

RPO WŁ 1 384 252,14 956 597,00   

 Koluszki 

Zwiększenie efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 
poprzez kompleksową 
termomodernizację budynków z 
wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii na terenie Gminy 
Koluszki 

RPO WŁ 16 434 958,84 16 434 958,84   

Nowosolna 
termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej położonych 
na terenie Gminy Nowosolna 

RPO WŁ 1 924 200,27 874 916,25   

Tuszyn 

Kompleksowa termomodernizacja 
budynku mieszkalnego w Tuszynie, 
Ul. Szpitalna 4 

RPO WŁ 1 203 625,78 Zł  559 671,19 Zł    

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w gminie 
Tuszyn 

RPO WŁ 6 009 665,79 Zł  2 825 255,92 Zł    

Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej, Ul. 3 Maja 
49, Tuszyn 

RPO WŁ    

Powiat Pabianicki 

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach 

RPO WŁ 2 026 925,68 1 273 619,03   

Termomodernizacja budynku przy 
Ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach 

RPO WŁ 3 730 708,38 1 358 922,64   

Konstantynów Łódzki 
Termomodernizacja Budynku 
Szkolnego Przy Ul. Kilińskiego 75 W 
Konstantynowie Łódzkim 

RPO WŁ 1 925 921,86 532 563,51  

M. Pabianice 

Poprawa Efektywności 
Wykorzystania Energii W Budynkach 
Użyteczności Publicznej Gminy 
Miejskiej Pabianice 

RPO WŁ 33 729 249,58 10 499 266,24  

Dłutów 

Kompleksowa Termomodernizacja 
Energetyczna Kompleksu Budynków 
Użyteczności Publicznej – Szkoła 
Podstawowa, Gimnazjum I Sala 
Sportowo – Widowiskowa W 
Dłutowie 

RPO WŁ 746 053,75 497 413,99  

Dobroń 
Kompleksowa Termomodernizacja 
Budynków Użyteczności Publicznej 
Na Terenie Gminy Dobroń 

RPO WŁ 19 669 197,48 9 924 157,34  

Lutomiersk 
Termomodernizacja Szkół 
Podstawowych W Lutomiersku I 
Kazimierzu, Gm. Lutomiersk 

RPO WŁ 970 510,93 585 640,58  

Pabianice -     

Powiat Zgierski 
Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej Powiatu 
Zgierskiego – Część Ii 

RPO WŁ 3 231 385,59 2 226 976,00  
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Wyszczególnienie Tytuł Projektu 
Źródło 

Finansowania 
Wartość 
Projektu 

Wartość 
Dofinansowania 

Uwagi 

Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej Powiatu 
Zgierskiego" 

RPO WŁ 9 965 894,00 6 887 000,00  

M. Głowno 

Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej (Np. Szkoły, 
Przedszkola, Urzędy) Na Terenie 
Miasta Głowna 

RPO WŁ 3 254 397,84 1 819 901,15  

M. Ozorków 

Kompleksowa Modernizacja 
Budynków Użyteczności Publicznej Z 
Zakresu Infrastruktury Sportowej 

RPO WŁ 2 144 910,00 1 424 975,09  

Kompleksowa Termomodernizacja 
Budynków Użyteczności Publicznej 
Miasta Ozorków 

RPO WŁ 3 719 402,83 2 100 000,00 

 

 

M. Zgierz 

Kompleksowa Termomodernizacja 
Budynków Na Terenie Miasta 
Zgierza 

RPO WŁ 52 689 782,91 35 226 765,02  

Modernizacja Energetyczna 
Budynków Zasobu Komunalnego 
Oraz Użyteczności Publicznej Na 
Terenie Miasta Zgierza 

RPO WŁ 11 642 468,07 6 255 585,99  

Aleksandrów Łódzki 
Termomodernizacja Zasobów 
Mieszkaniowych W Gminie 
Aleksandrów Łódzki 

RPO WŁ 19 444 876,45 13 820 359,99  

Głowno 

Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej (Np. Szkoły, 
Przedszkola, Urzędy) Na Terenie 
Miasta Głowna 

RPO WŁ 3 254 397,84 1 819 901,15  

Ozorków 
Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej W Gminie 
Ozorków 

RPO WŁ 2 180 466,45 1007318,95  

Parzęczew 
Poprawa Efektywności 
Energetycznej Na Terenie Gminy 
Parzęczew 

RPO WŁ 5 177 519,66 3 295 163,25  

Stryków 

Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej Na Terenie 
Gminy Stryków 

RPO WŁ 1 124 832,30 651 955,21  

Termomodernizacja Budynków 
Użyteczności Publicznej W Gminie 
Stryków 

RPO WŁ 7 445 095,20 4 869 595,66  

Zgierz 
Termomodernizacja Siedziby Urzędu 
Gminy Zgierz 

RPO WŁ 882 652,53 459 616,55  

Powiat Brzeziński 
Modernizacja Energetyczna Domu 
Pomocy Społecznej W Dąbrowie 

RPO WŁ 3 052 518,13 1 787 222,93  

M. Brzeziny 

Ekologiczna Modernizacja Źródeł 
Ciepła W Brzezinach 

RPO WŁ 4 438 674,10 3 074 905,47  

Modernizacja Obiektów Centrum 
Kultury Fizycznej W Brzezinach 

RPO WŁ 2 586 157,94 1 139 895,80  

Brzeziny 

Poprawa Jakości Powietrza 
Uzyskana Poprzez Modernizację 
Budynków Użyteczności Publicznej 
Na Terenie Gminy Brzeziny 

RPO WŁ 5 832 477,04 3 452 505,75  

Dmosin 
Modernizacja Energetyczna 
Budynków Użyteczności Publicznej 
W Gminie Dmosin 

RPO WŁ 2 094 585,03 1 371 751,76  

Rogów 

Termomodernizacja Budynku Oraz 
Modernizacja Systemu Grzewczego 
W Budynku Szkoły Podstawowej W 
Rogowie 

RPO WŁ 2 434 725,21 1 634 049,75  

Termomodernizacja Budynku Oraz 
Modernizacja Systemu Grzewczego 
W Budynku Szkoły Podstawowej W 
Wągrach 

RPO WŁ 545 018,79 162 717,20  

M. Łódź 

Poprawa Efektywności 
Energetycznej Siedziby Zespołu 
Tańca Ludowego "Harnam" W Łodzi  

RPO WŁ 2 626 194,49 1 780 129,40  

Racjonalizacja Zużycia Energii - 
Termomodernizacja Obiektów 

RPO WŁ 9 003 714,51 6 117 548,21  
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Wyszczególnienie Tytuł Projektu 
Źródło 

Finansowania 
Wartość 
Projektu 

Wartość 
Dofinansowania 

Uwagi 

Edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap Ii - 
Sp Nr 162, Sp Nr 172 I Zse-T-H 

Racjonalizacja Zużycia Energii - 
Termomodernizacja Obiektów 
Edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap Ii - 
Sp Nr 205 Wraz Z Pg Nr 36, Sp Nr 
122 I Xxxi Lo  

RPO WŁ 9 241 281,13 6 248 946,79  

Racjonalizacja Zużycia Energii - 
Termomodernizacja Obiektów 
Edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap Ii - 
Sp Nr 55, Xxiv Lo I Xliv Lo 

RPO WŁ 5 747 608,33 3 761 015,24  

Racjonalizacja Zużycia Energii 
Termomodernizacja Obiektów 
Edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap Ii – 
Część 1 

RPO WŁ 8 000 000,00 5 124 791,96  

Racjonalizacja Zużycia Energii – 
Termomodernizacja Obiektów 
Edukacyjnych Łodzi. Etap I  

RPO WŁ 92 571 845,37 51 975 484,47  

Termomodernizacja Budynku Przy 
Ul. Sowińskiego 3, Izolacja 
Przeciwwilgociowa Ścian, Zmiana 
Kolorystyki Elewacji 

RPO WŁ 524 679,37 390 206,43  

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapadotacji.gov.pl; rpo.lodzkie.pl, portali internetowych samorządów lokalnych 

12.7 Energia odnawialna 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, stanowiąc 

alternatywę dla energii z paliw kopalnych sprzyja zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 

oraz poprawie jakości powietrza. Rozwijając sektor odnawialnych źródeł energii można efektywniej 

wykorzystywać naturalny potencjał energetyczny regionu.  

Stopień wykorzystania potencjału OZE 

Zgodnie z Programem ochrony środowiska województwa łódzkiego, obszar ten posiada znaczny 

potencjał wykorzystania energii słonecznej. Szczególnie dobrze nasłoneczniona jest centralna 

i wschodnia cześć województwa – powiaty łódzki i łódzki wschodni, brzeziński, rawski, tomaszowski, 

opoczyński. Północna część województwa łódzkiego leży w obrębie bardzo korzystnej strefy 

energetycznej wiatru obejmującej powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki i północne części powiatów: 

poddębickiego, zgierskiego, brzezińskiego i skierniewickiego. Pozostały obszar cechują korzystne 

warunki do stawiania elektrowni wiatrowych, poza powiatami południowymi województwa: 

pajęczańskim i radomszczańskim.  
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Grafika 88 Potencjał w zakresie energii słonecznej i energii wiatru na terenie ŁOM. 

 
Źródło: Program ochrony środowiska województwa łódzkiego do 2020r. 

Województwo łódzkie posiada dość dobre warunki do pozyskiwania energii z biomasy. 

Wg GUS produkcja zbóż w województwie łódzkim zajmowała w 2017 r. ponad 550 tys. ha, co daje 

możliwość pozyskania znacznej ilości słomy do produkcji energii. Dodatkowo jako surowiec można 

wykorzystywać drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z celowych upraw 

energetycznych oraz produkty rolnicze.  

Jak stwierdzono w POŚ, województwo łódzkie ma duży potencjał do wykorzystania energii wód 

płynących, ze względu na gęstą sieć rzeczną. Około 50% rzek w województwie nie ma ograniczeń 

lokalizacyjnych, jednakże są to głównie dopływy dużych rzek województwa.  

Województwo dysponuje również dużymi zasobami wód geotermalnych, z których najbardziej 

perspektywiczne w celach ciepłowniczych są wody Dolnej Kredy i Dolnej Jury. Najlepsze potencjalne 



Diagnoza strategiczna. Środowisko ŁOM

 

 
260 

zasoby wód geotermalnych występują w powiecie poddębickim, a następnie na północy województwa 

- w powiecie zgierskim, kutnowskim, łęczyckim, łowieckim, zgierskim, łódzkim, łódzkim wschodnim, 

brzezińskim i skierniewickim.  

Jednocześnie należy stwierdzić, że łódzkie, w tym obszar ŁOM, ze względu na duże zasoby i potencjał 

jest jednym z najlepiej rozwijających się województw w kraju w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Ograniczeniem w tym zakresie jest niedostateczny system wsparcia i promocja potrzeby rozwijania tej 

gałęzi energetyki. W województwie łódzkim nadal dominującym surowcem energetycznym pozostają 

paliwa kopalne, w tym głównie węgiel kamienny. 

12.8 Zasięg i rozwój przesyłowej sieci ciepłowniczej w ŁOM 

Sieć cieplna w województwie łódzkim jest stosunkowo dobrze rozwinięta na tle kraju. Większa długość 

sieci cieplnej przypadająca na 100 km2 występuje tylko w województwie śląskim.  

Rozwój sieci cieplnej na terenie województwa łódzkiego, w tym także w granicach Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego jest ściśle uzależniony od struktury zagospodarowania. W obrębie obszarów 

zurbanizowanych miast zaznacza się znacznie większy odsetek odbiorców podłączonych 

do zcentralizowanej sieci cieplnej. Z kolei na obszarach wiejskich, w mniejszych miastach oraz 

na peryferiach miast odsetek ten jest znacznie mniejszy. 

Wielkość sieci ciepłowniczej poddano analizie w okresie 10 letnim. Zauważyć należy stagnację w tym 

obszarze w założonym przedziale czasowym. Sieć przesyłowa i rozdzielcza w skali całego ŁOM 

zwiększyła się zaledwie o 9,8 km, a długość przyłączy do budynków o 31,5 km. Przy czym na sytuację 

taką mają wpływ różne czynniki. Przede wszystkim na długość sieci wpływają inwestycje wytwórców 

energii, które prowadzą do zastąpienia starych ciepłociągów nowymi, co wpływa na racjonalizację 

prowadzonej działalności gospodarczej i ma wpływ na długość sieci. Aktywność inwestycyjna firm 

w zakresie rozwoju sieci wzrosła od 2015 r., co wynika z dostępu do finansowania zewnętrznego oraz 

intensyfikacji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym działań mających prowadzić do poprawy 

jakości powietrza, a przede wszystkim zapewnienia czy wsparcia mieszkańców w dostępie do energii 

cieplnej wytwarzanej metodami mniej obciążającymi środowisko. W związku z powyższym wydaje się, 

że lepszym miernikiem rozwoju sieci ciepłowniczej jest długość przyłączy do klientów końcowych. 

Wzrost w tym zakresie w okresie 2009 – 2018 wyniósł 10%, i jako taki powinien być traktowany jako 

przeciętny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb w obszarze ochrony środowiska. Przy czym w powiecie 

łódzkim wschodnim odnotowano ograniczenie długości przyłączy i to aż o 38% (spadek o 2,7 km). 

Znaczący wzrost w ujęciu długości przyłączy miał miejsce w Łodzi – 30,6 km z 31,5 km w całości ŁOM. 

Podkreślić należy jednocześnie, iż obecnie część operatorów musi dostosowywać posiadane instalacje 

do norm emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, które będą obowiązywać od 01.01.2023 roku. 
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Zakładać można, iż w sposób znaczący wpłynie to na ich możliwości inwestycyjne w zakresie rozwoju 

sieci.  

Poniżej zaprezentowano dane dotyczące długości sieci ciepłowniczej w podziale na poszczególne 

powiaty i miasto Łódź. Zwrócić należy uwagę na powiat łódzki wschodni i brzeziński, gdzie sieć jest 

szczególnie słabo rozwinięta. Jak wskazano powyżej wynika to przede wszystkim z charakterystyki 

poszczególnych jednostek samorządowych, która bezpośrednio przekłada się na opłacalność inwestycji 

w ciepło systemowe.  

Tabela 95 Całkowita długość sieci cieplnej i przyłączy na terenie ŁOM w 2017 r. 

L.p. Obszar 

Długość sieci cieplnej 
przesyłowej i rozdzielczej [km] 

Długość przyłączy do budynków 
[km] 

2017 2018 2017 2018 

1  Powiat łódzki wschodni 6,0 7,8 7,5 4,5 

2  Powiat pabianicki 48,0 50,05 19,7 21,9 

3  Powiat zgierski 61,9 60,2 25,8 29,6 

4  Powiat brzeziński 5,2 7,0 0,0 3,6 

5  Powiat m. Łódź 564136 583,5 256,0 261,3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

12.9 Gospodarka wodno-ściekowa 

Wodociągi w województwie łódzkim zaopatrywane są w wodę z ujęć podziemnych oraz jednego 

powierzchniowego, zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim na rzece Pilicy. Ujęcie to zasila 

wodociąg zaopatrujący w wodę mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz częściowo wodociąg 

zaopatrujący miejscowość Rokiciny Kolonia (zasilana w wodę mieszaną z ujęcia powierzchniowego 

i ujęć głębinowych) w powiecie tomaszowskim. Woda z ujęcia powierzchniowego w Tomaszowie 

Mazowieckim zasila również częściowo Wodociąg Łódzki zaopatrujący w wodę mieszkańców Łodzi. 

Na ogólną liczbę mieszkańców województwa łódzkiego 2 470 610 w 2017 r. szacunkowo określa się, 

że z wodociągów publicznych korzysta 2 403 237 czyli ok. 97,3 % ludności.137 Pozostała część ludności 

korzysta z wody z własnych ujęć lokalnych, lub studni przydomowych. Sytuacja w zakresie dostępu 

do systemu wodociągowego przedstawiona została poniżej. 

                                                            
136 Dane dla miasta Łodzi podano za rok 2016 ze względu na błąd w danych GUS za rok 2017.  
137 Sztuka-Polińska Urszula, 2019, Obszarowa ocena jakości wody w wodociągach województwa łódzkiego za 
2018 r., Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 
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Tabela 96 Sieć wodociągowa i odsetek ludności podłączonych do instalacji wodociągowej na terenie ŁOM. 

Gmina 
Sieć rozdzielcza wodociągowa w km 

Korzystający z instalacji  
w % ogółu ludności 

2015 2018 2015 2017 

Andrespol 122,8 126,4 91,4 91,5 

Brójce 88,7 90,3 98,7 98,8 

Koluszki (miasto-gmina) 218,1 221,8 92,1 92,2 

Nowosolna 92,0 94,4 97,2 97,3 

Rzgów 96,0 99,3 99,1 99,1 

Tuszyn (miasto-gmina) 179,6 181,4 99,1 99,1 

Konstantynów Łódzki 68,0 71,9 98,6 98,6 

Pabianice (miasto) 140,6 143,1 92,5 92,7 

Dłutów 106,2 111,9 81,5 81,7 

Dobroń 104,0 104,7 100,0 100,0 

Ksawerów 39,2 46,4 84,7 86,1 

Lutomiersk 187,0 188,6 88,9 89,4 

Pabianice 112,8 117,4 99,9 99,9 

Głowno (miasto) 56,2 56,7 87,5 87,8 

Ozorków (miasto) 58,1 58,1 94,1 94,4 

Zgierz (miasto) 214,1 225,4 96,2 96,3 

Aleksandrów Łódzki (gmina-miasto) 246,4 255,8 98,1 98,3 

Głowno  109,7 115,5 87,3 87,5 

Ozorków 175,6 178,7 100,0 100,0 

Parzęczew 143,6 147,0 96,9 96,9 

Stryków (miasto-gmina) 190,1 192,6 98,1 98,2 

Zgierz 308,8 317,1 100,0 100,0 

Brzeziny (miasto) 60,2 62,7 95,5 95,6 

Brzeziny 112,9 114,9 99,9 99,9 

Dmosin 124,4 124,5 97,9 97,9 

Rogów 62,7 62,7 92,9 92,8 

Jeżów 77,1 75,8 92,6 92,7 

Łódź (miasto-powiat) 1 326,4 1 358,8 94,8 94,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W zakresie gospodarki ściekowej województwo charakteryzowało się niedostatecznie rozwiniętym 

sieciowym systemem odprowadzania ścieków w gminach wiejskich. Mimo prowadzonej intensywnej 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej na wsi, problemem nadal pozostają znaczne dysproporcje między 

rozbudowaną siecią wodociągową, a słabo rozwiniętą siecią kanalizacyjną. Wszystkie miasta w regionie 

są wyposażone w sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do oczyszczalni mechaniczno 

– biologicznych, z których większość posiada dodatkowo podwyższone usuwanie biogenów.
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Tabela 97 Zestawienie w zakresie sposobów oczyszczania ścieków z sektora komunalnego. 

Nazwa Ogółem [osoba] Mechaniczne [osoba] Biologiczne[osoba] 
Z podwyższonym  

usuwaniem biogenów [osoba] 
z podwyższonym usuwaniem 

biogenów w % ludności 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Powiat łódzki wschodni 28 563 28 188 28 780 200 0 0 3 890 4 140 4 190 24 473 24 048 24 590 34,6 33,8 34,3 

Andrespol (2) 6 980 7 100 7 381 0 0 0 0 0 0 6 980 7 100 7 381 51,6 52,0 53,5 

Koluszki (3) 13 670 13 074 13 260 0 0 0 0 0 0 13 670 13 074 13 260 57,9 55,3 56,0 

Nowosolna (2) 90 90 90 0 0 0 90 90 90 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Rzgów (3) 3 800 3 850 3 900 0 0 0 3 800 3 850 3 900 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Tuszyn (3) 4 023 4 074 4 149 200 0 0 0 200 200 3 823 3 874 3 949 31,1 31,4 31,9 

Powiat pabianicki 86 996 85 982 86 580 0 0 0 3 548 3 556 3 583 83 448 82 426 82 997 69,9 69,1 69,6 

Konstantynów Łódzki (1) 13 790 13 791 13 800 0 0 0 105 106 105 13 685 13 685 13 695 76,5 76,0 75,7 

Pabianice (1) 63 000 61 500 61 600 0 0 0 0 0 0 63 000 61 500 61 600 95,1 93,4 94,4 

Dłutów (2) 1 015 1 015 1 028 0 0 0 1 015 1 015 1 028 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Dobroń (2) 2 428 2 435 2 450 0 0 0 2 428 2 435 2 450 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Ksawerów (2) 5 872 6 236 6 556 0 0 0 0 0 0 5 872 6 236 6 556 76,2 81,2 85,2 

Pabianice (2) 891 1 005 1 146 0 0 0 0 0 0 891 1 005 1 146 12,5 13,9 15,5 

Powiat zgierski 107 697 103 912 103 842 0 0 0 7 554 7 562 7 557 100 143 96 350 96 285 60,6 58,2 58,0 

Głowno (1) 9 303 9 510 9 645 0 0 0 0 0 0 9 303 9 510 9 645 64,0 65,9 67,5 

Ozorków (1) 18 100 18 100 18 100 0 0 0 0 0 0 18 100 18 100 18 100 91,4 91,9 93,0 

Zgierz (1) 48 000 49 000 48 000 0 0 0 0 0 0 48 000 49 000 48 000 84,3 86,4 84,9 

Aleksandrów Łódzki (3) 24 090 19 090 19 890 0 0 0 140 140 140 23 950 18 950 19 750 77,3 60,3 61,8 

Ozorków (2) 967 980 980 0 0 0 867 880 880 100 100 100 1,4 1,4 1,4 

Parzęczew (2) 1 421 1 421 1 421 0 0 0 731 731 731 690 690 690 13,8 13,7 13,6 

Stryków (3) 5 586 5 586 5 586 0 0 0 5 586 5 586 5 586 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Zgierz (2) 230 225 220 0 0 0 230 225 220 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Powiat brzeziński 11 361 11 476 11 528 0 0 0 1 803 1 882 1 934 9 558 9 594 9 594 30,9 31,1 31,1 

Brzeziny (1) 9 558 9 594 9 594 0 0 0 0 0 0 9 558 9 594 9 594 76,4 76,5 76,5 

Dmosin (2) 453 468 510 0 0 0 453 468 510 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Jeżów (2) 1 350 1 414 1 424 0 0 0 1 350 1 414 1 424 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Powiat m.Łódź 684 500 679 700 673 400 0 0 0 0 0 0 684 500 679 700 673 400 98,3 98,4 98,3 

Łódź (1) 684 500 679 700 673 400 0 0 0 0 0 0 684 500 679 700 673 400 98,3 98,4 98,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Jak wspomniano powyżej, sieć kanalizacyjna jest stosunkowo dobrze rozwinięta na obszarach miast. 

Natomiast w obszarach o charakterze wiejskim zaznacza się deficyt w zakresie infrastruktury 

kanalizacyjnej. Podobny trend zaobserwować można na obszarze ŁOM. 

Tabela 98 Stopień rozwoju sieci kanalizacyjnej na obszarze ŁOM. 

Gmina 
Sieć kanalizacyjna w km 

Korzystający z instalacji  
w % ogółu ludności 

2015 2018 2015 2017 

Andrespol 44,8 53,8 37,8 37,5 

Brójce 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koluszki (miasto-gmina) 55,1 61,6 48,6 52,4 

Nowosolna 1,3 1,3 2,8 2,8 

Rzgów 40,4 48,3 58,3 58,3 

Tuszyn (miasto-gmina) 26,5 27,9 30,1 30,9 

Konstantynów Łódzki 38,3 39,6 74,8 75,2 

Pabianice (miasto) 149,3 155,3 81,8 85,6 

Dłutów 11,6 11,7 25,5 25,9 

Dobroń 21,1 21,2 26,1 27,3 

Ksawerów 38,1 44,3 66,7 69,7 

Lutomiersk 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pabianice 20,4 21,2 25,6 27,7 

Głowno (miasto) 51,1 53,8 69,8 71,2 

Ozorków (miasto) 43,6 43,8 79,9 80,3 

Zgierz (miasto) 163,6 173,2 83,8 84,3 

Aleksandrów Łódzki  
(gmina-miasto) 

42,0 86,4 71,6 71,7 

Głowno  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ozorków 7,3 7,3 19,0 19,0 

Parzęczew 8,7 10,6 40,0 41,3 

Stryków (miasto-gmina) 59,2 69,2 44,8 47,0 

Zgierz 5,1 5,9 4,2 4,2 

Brzeziny (miasto) 17,8 23,6 93,6 93,7 

Brzeziny 0,0 0,0 0,2 0,2 

Dmosin 14,2 17,2 9,3 10,1 

Rogów 14,1 14,1 29,6 28,8 

Jeżów 0,1 0,0 5,7 5,6 

Łódź (miasto-powiat) 1 123,5 1 148,4 87,4 87,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zgodnie z danymi GUS w roku 2017 z terenu województwa łódzkiego za pośrednictwem kanalizacji 

miejskiej odprowadzono ok. 141 hm3 ścieków oczyszczonych, przy czym ok. 94 hm3 stanowiły 

oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. 

Najwięcej zanieczyszczeń, bo ok. 60% całkowitego odpływu trafiło do wód powierzchniowych w postaci 

ścieków komunalnych, z czego ok. 90% ścieków komunalnych oczyszczono biologicznie  
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z podwyższonym usuwaniem biogenów. Pozostałe ścieki były podczyszczane metodami biologicznymi 

– ok. 10%. 

Z sektora przemysłowego (zakładów przemysłowych) odprowadzono w 2017 r. poza komunalną siecią 

kanalizacyjną ok. 11,8 hm3 ścieków (ścieki odprowadzone były bezpośrednio do wód 

powierzchniowych), w tym także wody chłodnicze niewymagające oczyszczenia – ok. 1,0 hm3. 

Za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej odprowadzonych zostało 9,1 hm3 ścieków przemysłowych. 

Kolejną kategorią są ścieki przemysłowe wymagające oczyszczania odprowadzone bezpośrednio 

do wód lub do ziemi. Ich ilość oszacowano na ok. 10,8 hm3, z czego 0,3 hm3 zostało oczyszczonych  

mechanicznie, a ok. 5,2 hm3 - biologicznie, 1,5 hm3 biologicznie z podwyższonym usuwaniem 

biogenów, 3,5 hm3 nie było poddanych oczyszczeniu, ok. 0,4 hm3 ścieków zostało skierowane 

do ponownego wykorzystania. 

Największymi producentami ścieków są duże miasta, w tym głównie miasto Łódź – ok. 38,08 hm3. 

Poniżej przedstawiono mapę z określeniem wielkości odprowadzanych ścieków, w tym  z obszaru ŁOM, 

w podziale na powiaty województwa łódzkiego. 
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Grafika 89 Wielkość odpływu ścieków na terenie powiatów województwa łódzkiego w 2017r. 

 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim za 2017r. 

Obsługa kanalizacyjna na terenie ŁOM zapewniona jest przez znaczną liczbę oczyszczalni ścieków. 

Poniżej przedstawiono największe instalacje zlokalizowane na terenie ŁOM. 

Tabela 99 Wykaz oczyszczalni ścieków o największych przepływach (powyżej 1000 m3/dobę) na terenie ŁOM. 

Nazwa 
oczyszczalni 

Właściciel (użytkownik) Powiat Gmina 

Sposób 
oczyszcza

nia 
ścieków 

Przepływ Q 
m3/rok 

Przepływ 
Q 

m3/dobę 

Oczyszczalnia 
ścieków w Łodzi 

Grupowa Oczyszczalnia 
Ścieków Sp. z o. o. w 
Łodzi 

łódź Łódź 
mech.-

biol. 
69782631 191185 

Miejska 
oczyszczalnia 
ścieków w Zgierzu 

Wodociągi 
i Kanalizacja-Zgierz Sp. z 
o.o.  

zgierski Zgierz 
mech.-

biol. 
3520340 9645 

Miejska 
oczyszczalnia 
ścieków 

Ozorkowskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o. o. 

zgierski Ozorków 
mech.-

biol. 
2247300 6157 
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Nazwa 
oczyszczalni 

Właściciel (użytkownik) Powiat Gmina 

Sposób 
oczyszcza

nia 
ścieków 

Przepływ Q 
m3/rok 

Przepływ 
Q 

m3/dobę 

w Cedrowicach 
(miasto Ozorków) 

Miejska 
oczyszczalnia 
ścieków w Rudzie 
Bugaj (dla miasta 
Aleksandrów Ł.) 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Aleksandrowie 
Łódzkim 

zgierski 
Aleks. 
Łódzki 

mech.-
biol. 

2052945 - 

Miejska 
oczyszczalnia 
ścieków 
w Brzezinach 

Zakład Usług 
Komunalnych Spółka 
z o.o. w Brzezinach 
 

brzeziński Brzeziny 
mech.-

biol. 
1373349 3763 

Miejska 
oczyszczalnia 
ścieków 
w Głownie 

Miejski Zakład 
Wodociągów 
i Kanalizacji w Głownie 

zgierski Głowno 
mech.-

biol. 
707267 1938 

Oczyszczalnia 
ścieków 
w Strykowie 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
w Strykowie 

zgierski Stryków 
mech.-

biol. 
619948 1698 

Miejska 
oczyszczalnia 
ścieków 
w Koluszkach 

Koluszkowskie 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
Koluszki 

łódzki 
wschodni 

Koluszki 
mech.-

biol. 
471305 1291 

Oczyszczalnia 
ścieków wód 
popłucznych 
i wód opadowych 
w Aleksandrii 

Polska Woda Sp. z o.o. 
Łódź 

zgierski Ozorków 
mechani

czna 
467142 1280 

Gminna 
oczyszczalnia 
ścieków 
w Rzgowie 

Gminny Zakład 
Wodociągów 
i Kanalizacji w Rzgowie 

łódzki 
wschodni 

Rzgów 
mech.-

biol. 
403084 1104 

Gminna 
oczyszczalnia 
ścieków 
w Kraszewie 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej 
w Andrespolu z/s 
w Wiśniowej Górze 

łódzki 
wschodni 

Andrespol 
mech.-

biol. 
380344 1042 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

12.10 Gospodarka odpadami 

Na terenie województwa łódzkiego istnieją następujące systemy odbierania oraz zbierania odpadów 

komunalnych:  

 system odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (są to odpady, które nie zostały 

selektywnie zgromadzone);  

 system selektywnego zbierania odpadów prowadzony jest głównie w systemie pojemnikowym 

lub workowym. W ten sposób zbierane są odpady opakowaniowe w postaci: szkła (białego 

i kolorowego), papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz w znikomej części metali. 

W zabudowie jednorodzinnej w głównej mierze funkcjonuje workowy system zbierania. 
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Właściciele nieruchomości zbierają wyselekcjonowane odpady do worków dostarczanych 

przez podmiot odbierający odpady.; 

 system zbierania odpadów niebezpiecznych prowadzony jest akcyjnie, na niewielką skalę m.in. 

przez apteki (przeterminowane leki), szkoły, instytucje publiczne (zużyte baterie), niektóre 

PSZOK-i; 

 system tzw. „wystawki”, np. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego głównie na terenach wiejskich.  

Zgodnie z danymi GUS, na terenie województwa łódzkiego w 2017 roku odebrano i zebrano od 

mieszkańców łącznie 718 722 Mg odpadów komunalnych (w porównaniu z 2016 rokiem nastąpił 

wzrost o ok. 4%), w tym: 

 odebrano od właścicieli nieruchomości 690 564 Mg; 

 zebrano w PSZOK-ach 28 158 Mg, w tym: 

 odebrane zmieszane odpady komunalne 495 880 Mg, 

 selektywnie odebrane i zebrane odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

(Pmts) 54 275 Mg, oraz zmieszane odpady opakowaniowe 46 490 Mg, 

 selektywnie odebrane i zebrane odpady ulegające biodegradacji (Bio) 60 681 Mg, 

w tym odpady zielone 38 152 Mg, 

 selektywnie odebrane i zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe (BiR) 24 360 Mg, 

 inne 37 036 Mg. 

Ze sprawozdań za rok 2017 wynika, iż odpady komunalne zostały odebrane od 449 883 właścicieli 

nieruchomości. 

Ilości zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2017 r. z gmin zlokalizowanych na terenie 

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego przedstawiono poniżej. 

Tabela 100 Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku na terenie ŁOM. 

L.p. Obszar 
Ogółem Ogółem na 1 mieszkańca 

[t] [kg] 

1  Powiat łódzki wschodni 12 329,42 173,8 

2  Andrespol (2) 2 784,54 205,1 

3  Brójce (2) 954,20 147,1 

4  Koluszki (3) 3 140,53 133,1 

5  Nowosolna (2) 1 149,64 238,8 

6  Tuszyn (3) 2 466,13 200,7 

7  Powiat pabianicki 27 695,47 232,3 

8  Konstantynów Łódzki (1) 4 931,66 275,4 

9  Pabianice (1) 16 322,96 247,4 

10  Dłutów (2) 557,97 122,4 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 

 
269 

L.p. Obszar 
Ogółem Ogółem na 1 mieszkańca 

[t] [kg] 

11  Dobroń (2) 850,43 111,5 

12  Ksawerów (2) 1 747,64 226,8 

13  Lutomiersk (2) 1 764,37 213,7 

14  Pabianice (2) 1 520,44 211,4 

15  Powiat zgierski 26 461,30 160,0 

16  Głowno (1) 2 348,02 162,0 

17  Ozorków (1) 5 344,20 271,0 

18  Zgierz (1) 7 470,55 131,6 

19  Aleksandrów Łódzki (3) 5 112,85 163,7 

20  Głowno (2) 498,24 103,7 

21  Ozorków (2) 1 629,98 234,1 

22  Parzęczew (2) 814,58 161,2 

23  Stryków (3) 2 104,05 168,7 

24  Zgierz (2) 1 138,83 82,1 

25  Powiat brzeziński 7 195,30 233,0 

26  Brzeziny (1) 3 040,72 243,0 

27  Brzeziny (2) 1 369,76 241,5 

28  Dmosin (2) 830,59 185,0 

29  Rogów (2) 1 029,29 215,9 

30  Łódź (1) 180 789,15 260,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tabela 101 Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku. 

L.p. Nazwa 
Ogółem 

z gospodarstw 
domowych 

papier i tektura, metale, 
szkło i tworzywa sztuczne 

[%] [%] [%] 

1  Powiat łódzki wschodni 38,3 42,4 16,5 

2  Andrespol (2) 31,7 35,8 19,2 

3  Brójce (2) 49,6 60,7 11,2 

4  Koluszki (3) 24,6 29,2 22,7 

5  Nowosolna (2) 38,3 38,5 13,5 

6  Rzgów (3) 55,6 64,9 9,2 

7  Tuszyn (3) 35,8 42,1 19,0 

8  Powiat pabianicki 32,4 36,6 5,8 

9  Konstantynów Łódzki (1) 32,7 33,9 5,8 

10  Pabianice (1) 28,8 34,5 4,9 

11  Dłutów (2) 55,0 56,4 9,5 

12  Dobroń (2) 56,2 56,2 9,1 

13  Ksawerów (2) 42,9 47,1 4,7 

14  Lutomiersk (2) 19,5 22,3 9,1 

15  Pabianice (2) 34,3 34,3 7,9 

16  Powiat zgierski 35,4 41,2 8,8 

17  Głowno (1) 23,6 23,4 11,0 

18  Ozorków (1) 21,5 26,3 9,4 

19  Zgierz (1) 46,8 54,0 9,5 
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L.p. Nazwa 
Ogółem 

z gospodarstw 
domowych 

papier i tektura, metale, 
szkło i tworzywa sztuczne 

[%] [%] [%] 

20  Aleksandrów Łódzki (3) 34,7 39,0 7,1 

21  Głowno (2) 30,7 31,8 8,1 

22  Ozorków (2) 21,3 22,1 4,1 

23  Parzęczew (2) 35,0 48,7 13,6 

24  Stryków (3) 35,6 55,2 5,1 

25  Zgierz (2) 39,5 44,4 14,1 

26  Powiat brzeziński 35,6 38,7 2,1 

27  Brzeziny (1) 47,9 48,6 1,3 

28  Brzeziny (2) 25,1 29,7 0,1 

29  Dmosin (2) 23,2 28,0 5,6 

30  Jeżów (2) 12,2 14,7 1,4 

31  Rogów (2) 25,3 29,0 6,4 

32  Powiat m. Łódź 27,8 23,4 1,6 

33  Łódź (1) 27,8 23,4 1,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego istnieją 4 czynne składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, na których unieszkodliwiane są odpady komunalne: 

1) Składowisko Odpadów Komunalnych w Brzezinach, 

2) Składowisko Odpadów Komunalnych w Kruszowie, 

3) Składowisko Odpadów Komunalnych w Rzgowie, 

4) Składowisko odpadów w Modlnej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1454) gminy są obowiązane osiągnąć następujące poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła (Pmts) w wysokości co najmniej 50% 

wagowo do 31 grudnia 2020 roku, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (BiR) w wysokości co najmniej 70% 

wagowo do 31 grudnia 2020 roku. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych szczegółowo określa poziomy dla wyżej wymienionych odpadów 

w poszczególnych latach do 31 grudnia 2020 r., a także sposób obliczania tych poziomów. Dla 2017 

roku poziomy te kształtują się następująco: 

 recykling i przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 20% wagowo, 
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 recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 45% wagowo. 

Ze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przedkładanych 

przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wynika, że na terenie województwa łódzkiego w 2017 

roku: 

 176 gmin osiągnęło wymagany poziom dla Pmts, 

 129 gmin osiągnęło wymagany poziom dla BiR. 

Ponadto do 16 lipca 2020 roku należy ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412) poziom 45% w 2017 roku osiągnęło 171 gmin. 

W poniższym zestawieniu przedstawiono osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu z podziałem na 

poszczególne gminy zlokalizowane w obszarze ŁOM. 

Tabela 102 Roczne poziomy odzysku i recyklingu wybranych grup odpadów gmin na terenie ŁOM w 2017r.. 

Gmina 

Poziom recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 

papieru, metali i 
tworzyw sztucznych i 

szkła [%] 

Poziom recyklingu 
przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 
metodami niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych 

Poziom masy odpadów ulegających 
degradacji przekazanych do 

składowania (w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 

1995r [%] 

Powiat łódzki 
wschodni 

   

Andrespol 74,88 - 15,09 

Brójce 47,87 - 58,61 

Koluszki 70,35 100,0 17,34 

Nowosolna 32,0 100,0 68,0 

Rzgów 67,86 - 26,77 

Tuszyn 66,24 74,85 9,09 

Powiat pabianicki    

Konstantynów 
Łódzki 

26,48 105,39 19,81 

Pabianice - - - 

Dłutów 22,48 - 24,78 

Dobroń 22,43 100,0 24,4 

Ksawerów 31,57 66,27 47,58 

Lutomiersk - - - 

Pabianice - - - 

Powiat zgierski    

Głowno (gmina) 23,30 - 7,74 

Ozorków (gmina) 61,97 100,0 58,10 

Zgierz (miasto) 30,81 99,78 17,58 

Aleksandrów Łódzki 49,72 - 6,60 

Głowno (miasto) 23,30 - 7,74 
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Gmina 

Poziom recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 

papieru, metali i 
tworzyw sztucznych i 

szkła [%] 

Poziom recyklingu 
przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 
metodami niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych 

Poziom masy odpadów ulegających 
degradacji przekazanych do 

składowania (w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 

1995r [%] 

Ozorków (miasto) 22,93 100,0 5,81 

Parzęczew 38,0 100,0 28,3 

Stryków 28,59 100,0 26,13 

Zgierz (gmina) - - - 

Powiat brzeziński    

Brzeziny 53,91 100,0 17,99 

Brzeziny 39,8 100,0 0,13 

Dmosin 25,22 - 12,01 

Jeżów 23,49 - 32,0 

Rogów 33,95 100,0 65,72 

Powiat m. Łódź    

Łódź 21,70 100,12 38,82 

Wymagany 20,0 45,0 45,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań gminnych. 

Jak wynika z powyższej tabeli dla większości gmin nie został spełniony warunek wymaganego poziomu 

masy odpadów ulegających degradacji przekazanych do składowania (w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. Jeśli chodzi o recykling i przygotowanie do ponownego użycia 

papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych wymagania dotyczące 

minimalnych poziomów odzysku zostały spełnione. 

12.11 Bariery w dążeniu do budowy gospodarki niskoemisyjnej na terenie ŁOM 

Jak wykazała wcześniejsza analiza, jakość powietrza na terenie województwa łódzkiego nie odpowiada 

normom czystości powietrza. Przekroczeniu ulegają:  

 standardy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5, 

 poziomy docelowe benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM 10, 

 poziom docelowy ozonu przyziemnego ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin,  

 poziom długoterminowy ozonu przyziemnego.  

Czynnikami wpływającymi na złą ogólną jakość powietrza na terenie ŁOM są przede wszystkim: 

1) Przemysł i energetyka oparte na węglu kamiennym i węglu brunatnym, 

2) Niska emisja zanieczyszczeń z sektora komunalnego, 

3) Emisja liniowa, której źródłem jest transport, 

4) Ograniczenia w rozwoju odnawialnych źródeł energii, 

5) Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

 

Przemysł i energetyka 
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Energetyka w łódzkim to głównie Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy, gdzie znajduje się, 

m.in., Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrownia Bełchatów dostarczająca rocznie 

ok. 20% produkowanej w kraju energii elektrycznej. Liczba odbiorców energii elektrycznej w regionie 

stale rośnie. Województwo łódzkie znajduje się na 2. miejscu w Polsce pod względem mocy 

zainstalowanej w elektrowniach oraz pod względem produkcji energii elektrycznej. Bezpieczeństwo 

energetyczne w dziedzinie elektroenergetyki zapewnione jest poprzez energię wytwarzaną głównie 

z paliw kopalnych (węgiel kamienny i węgiel brunatny) przez Elektrownię Bełchatów, 

elektrociepłownie łódzkie oraz elektrociepłownie zawodowe w Zgierzu i Zduńskiej Woli. Dodatkowo 

system wytwarzania energii elektrycznej uzupełnia energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii. 

Jak wykazała analiza na potrzeby POŚ największymi emitentami są producenci energii elektrycznej 

i cieplnej, w tym: 

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - 87% 

całkowitej emisji punktowej głównych zanieczyszczeń w województwie (trend wzrostowy), 

2. Veolia Energia Łódź S.A. - 6% całkowitej emisji punktowej głównych zanieczyszczeń 

w województwie. 

Zakłady te sukcesywnie wprowadzają szereg rozwiązań mających na celu obniżenie emisji pyłów 

i innych zanieczyszczeń do powietrza. 

Transport 

Najważniejszym źródłem emisji liniowej w województwie łódzkim jest transport samochodowy.  

Ze względu na rosnącą liczba pojazdów na drogach województwa, należy się spodziewać również 

wzrostu całkowitej wielkości emisji zanieczyszczeń z tego źródła. Największe strumienie zanieczyszczeń 

występują w rejonie głównych szlaków i węzłów komunikacyjnych. 

Jak wskazano w POŚ województwa łódzkiego, w celu ograniczenia emisji z transportu i komunikacji 

konieczna jest realizacja działań polegających m.in. na:  

 rozwoju transportu zintegrowanego i zbiorowego, w tym zsynchronizowanie rozkładów jazdy 

transportu zbiorowego i tworzenie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego 

transportu zbiorowego,  

 właściwej kontroli stanu technicznego pojazdów – m.in. uwzględniająca wyposażenie 

w  katalizatory i filtry cząstek stałych dla silników o zapłonie samoczynnym;  

 organizacji systemu parkingów (Park & Ride),  

 budowie systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu,  
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 sukcesywnej, planowej wymianie pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu 

publicznego i służbach miejskich na niskoemisyjne,  

 modernizacji dróg i parkingów i utwardzanie dróg gruntowych,  

 wprowadzaniu ograniczeń prędkości,  

 budowie obwodnic i dróg, mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu,  

 tworzeniu stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów. 

Niska emisja (emisja z sektora komunalno-bytowego)  

Struktura udziału poszczególnych źródeł w całkowitym bilansie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

wskazuje na dominującą pozycję emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego. W tym 

sektorze wykorzystywane są głownie paliwa stałe, w tym głownie węgiel kamienny. Emisja 

ta ma jeszcze większy udział w sezonie grzewczym na terenach miast. Do głównych problemów 

związanych z modernizacją systemów grzewczych w sektorze komunalnym zaliczono: 

 systemy ogrzewania indywidualnego, w których wykorzystywane są niskiej jakości paliwa stałe, 

w tym odpady, 

 brak odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej dla rozwoju OZE, 

 duża energochłonność istniejących budynków mieszkalnych i publicznych. 

Obecnie największym wyzwaniem dla gmin wchodzących w skład ŁOM jest znaczące ograniczenie 

i ostatecznie likwidacja niskiej emisji. Oddziaływanie to jest dodatkowo wzmacniane poprzez spalanie 

śmieci komunalnych, co powoduje emisję do powietrza dużej ilości toksycznych i kancerogennych 

związków. Ze względu na charakterystykę niskiej emisji wywoływanej przez znaczną ilość niskich 

emitorów, zanieczyszczenia gromadzą się blisko powierzchni ziemi wokół miejsca powstawania. Są to 

najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.  

Województwo charakteryzuje się niedostatecznie rozwiniętym systemem sieci gazowej, szczególnie 

sieci wysokiego ciśnienia. Gazyfikacja koncentruje się głównie w miastach i przyległych do nich 

terenach wiejskich. Problemem pozostaje mała opłacalność gazyfikacji wsi. Obecnie trwa budowa 

i modernizacja sieci gazowej wysokiego ciśnienia w regionie, co zapewni bezpieczeństwo i wzrost 

dostaw gazu. Natomiast bezpieczeństwo energetyczne w dziedzinie produktów naftowych zapewniane 

jest poprzez bazę rozdzielczą paliw płynnych w Koluszkach. 
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Grafika 90 Udział niskiej emisji (powierzchniowej) w całkowitej wielkości emisji na terenie woj. łódzkiego. 

 

Źródło: Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego do 2020r. 

W celu ograniczenie niskiej emisji konieczna jest realizacja działań polegających na:  

 rozbudowie centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,  

 zmianie paliwa z węgla na inne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna) o mniejszej zawartości 

popiołu,  

 zmianie przestarzałego (wysokoemisyjnego) źródła ogrzewania na źródło nowoczesne 

spełniające rygorystyczne normy emisyjne,  

 termomodernizacji budynków,  

 stosowaniu indywidualnych odnawialnych źródeł energii.  

Ograniczenia w rozwoju OZE 

Region dysponuje znacznym potencjałem biomasy, energii słonecznej, wód geotermalnych i wiatru, 

jednak zajmuje dopiero 10. miejsce w kraju pod względem wytwarzania energii z tych źródeł. 

Możliwymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest niedostateczny system wsparcia i promocja potrzeby 

rozwijania tej gałęzi energetyki.  

Do głównych przeszkód rozwoju i wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii należą 

czynniki prawne, finansowe, społeczne oraz infrastrukturalne. Harmonijny rozwój OZE jest uzależniony 

od otoczenia formalno-prawnego oraz mechanizmów wdrażania z poszanowaniem środowiska 

naturalnego. Ponadto istotnym czynnikiem jest także system preferencji i zachęt organizacyjnych 

i finansowych. 

Głównym czynnikiem wpływającym na delimitację wykorzystania źródła jest dostępność surowca 

(biomasa) lub jego potencjał energetyczny na danym obszarze (wietrzność, nasłonecznienie).  
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Ponadto rozwój OZE uzależniony jest w znacznym stopniu od  akceptacji społecznej danego źródła, 

stabilnych warunków prawnych i legislacyjnych oraz dostępności odpowiedniej przestrzeni i lokalizacji, 

w których możliwa jest realizacja poszczególnych inwestycji. 

W przypadku takich inwestycji jak elektrownie wiatrowe oraz elektrownie wodne podstawowym 

czynnikiem jest występowanie obszarów chronionych, siedlisk i gatunków cennych przyrodniczo oraz 

obszarów zabudowy mieszkaniowej. 

Ważnym względem technicznym, który może ograniczać rozwój OZE jest infrastruktura przesyłowa 

posiadająca często ograniczoną przepustowość. Dodatkowo należy uwzględniać kwestie społeczne 

związane z obawami o zdrowie, pogorszeniem komfortu życia, obawami o spadek wartości 

nieruchomości, zmianami w krajobrazie i przyrodzie. 

Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców 

Pomimo podejmowania i wdrażania wielu dokumentów o charakterze strategicznym uwzględniających 

aspekty edukacji ekologicznej, poziom świadomości ekologicznej mieszkańców województwa 

łódzkiego jest w dalszym ciągu stosunkowo niski. Przekłada się to bezpośrednio na zły stan środowiska 

jako całości oraz poszczególne jego komponenty, w tym szczególnie jakość powietrza w województwie 

łódzkim. Należy podkreślić, że poziom świadomości ekologicznej jest ściśle uzależniony od poziomu 

zamożności mieszkańców – sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. W dalszym ciągu 

problemem w tym obszarze jest spalanie złej jakości opału, a także odpadów. 

W obszarze tym konieczne są dalsze działania, w tym szczególnie ukierunkowane na: 

 edukację ukierunkowaną na podkreślenie zależności między jakością powietrza i zmianami 

klimatu,  

 edukację w zakresie szkodliwości zjawiska niskiej emisji i spalania odpadów w domowych 

źródłach  ciepła,  

 promocję budownictwa niskoemisyjnego, pasywnego, wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii oraz niskoemisyjnego transport 

Tabela 103 Mocne i słabe strony stanu środowiska na terenie ŁOM 

+ – 
wysoki potencjał OZE zły stan powietrza atmosferycznego 

dobry stan i wystarczające zasoby wód 
podziemnych 

zły stan wód powierzchniowych 
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+ – 
wdrażanie programów naprawczych w zakresie 

jakości powietrza atmosferycznego 
wysoki stopień przekształcenia ekosystemów 

naturalnych, niska lesistość 

rosnące zainteresowanie wykorzystaniem OZE  
w sektorze komunalnym 

sąsiedztwo dużych okręgów przemysłowych 
(górnictwo, energetyka) 

dobrze rozwinięta sieć wodociągowa 
niski poziom świadomości ekologicznej 

mieszkańców 

 
słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna na obszarach 

wiejskich 
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13. Tożsamość i dziedzictwo kulturowe  

Łódzki Obszar Metropolitalny stanowi mocno zróżnicowany region pod względem tożsamości 

kulturowej, obejmujący jednostki terytorialne o odmiennych cechach przestrzennych. Podstawowym 

czynnikiem różnicującym badany zbiór jest funkcjonowanie na jego obszarze struktur miejskich 

i wiejskich ze specyficznymi dla siebie elementami i cechami społeczno-ekonomicznymi, 

przestrzennymi i administracyjnymi. Centralnym ośrodkiem świadczenia usług publicznych z zakresu 

kultury w ŁOM jest Miasto Łódź. W granicach ŁOM funkcjonują liczne branżowe instytucje kultury 

(np. teatry czy muzea), co zostanie rozwinięte w niniejszym rozdziale, niemniej warto zasygnalizować 

potrzebę stworzenia wielofunkcyjnej instytucji, łączącej różne formy prezentowania i udostępniania 

kultury możliwie szerokiemu gronu odbiorców, w kontekście zidentyfikowanych potrzeb istniejących 

w jednostkach terytorialnych tworzących ŁOM. W strukturze ŁOM, jak również całego województwa 

łódzkiego funkcjonują unikalne instytucje kultury w skali wojewódzkiej, takie jak Filharmonia Łódzka 

im. Artura Rubinsteina, liczne teatry m.in. Teatr Wielki w Łodzi, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatr 

Tańca w Łodzi, instytucje muzealne m.in. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Sztuki 

w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Przytoczone 

informacje wskazują na zasoby kultury Miasta Łodzi, które są unikalne w skali całego ŁOM. Pozostałe 

jednostki terytorialne skupione w ŁOM i osoby je zamieszkujące w naturalny sposób realizują swoje 

potrzeby kulturalne w Łodzi. W kontekście zidentyfikowanego zjawiska dostrzega się potrzebę 

wzmacniania zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami ŁOM, a jego rdzeniem. 

W perspektywie świadczenia usług z zakresu kultury Łódź stanowi rzeczywiste centrum świadczeń tego 

typu usług w skali ŁOM i całego terenu województwa łódzkiego. Na podstawie analizowanych danych 

należy stwierdzić, iż rozwój instytucji kultury i oferta kulturalna powinny być budowane w oparciu 

o rdzeń obszaru metropolitalnego. Zarówno w odniesieniu do liczby imprez jak również liczby 

uczestników wydarzeń kulturalnych w jednostkach ŁOM – Łódź plasuje się na najwyższej pozycji 

i pozostaje zarówno liderem, jak również głównym podmiotem stymulującym rozwój życia 

kulturalnego w regionie.  

Wśród najważniejszych problemów, które uzasadniają interwencję w obszarze dziedzictwa 

kulturowego ŁOM znajdują się.: niedostateczny poziom koordynacji działań w celu wytworzenia 

i wypromowania regionalnych produktów kulturalnych, niedostateczne powiązania oferty kulturalnej 

z ofertą turystyczną jednostek ŁOM, brak nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych 

umożliwiających realizację i rozwój programu kulturalnego, słabo rozwinięta infrastruktura publiczna 

w mniejszych jednostkach ŁOM, dynamiczny rozwój miasta i regionu pociąga za sobą konieczność 

wprowadzenia nowych propozycji i ofert dla mieszkańców regionu, niedostateczne powiązanie sfery 
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kultury ze sferą gospodarki i przedsiębiorczości, brak jednolitego systemu informacji i promocji 

wydarzeń kulturalnych na terenie ŁOM. 

Dziedzina kultury to jedna z priorytetowych sfer rozwoju ŁOM, co wynika z tradycji tego regionu, 

ale także z istniejącego tu bogactwa zabytków kultury materialnej, infrastruktury oraz cech 

społeczności lokalnej – przede wszystkim zainteresowania dostępną ofertą kulturalną i inicjatywy 

mieszkańców w zakresie tworzenia lokalnej kultury. Uzasadnione jest rozwijanie tej dziedziny 

w wymiarze całego terytorium ŁOM. Istotne jest prowadzenie działań upowszechniających kulturę, 

gdyż wpływa ona na zwiększenie potencjału regionu, służącego wzrostowi jego konkurencyjności 

i atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców. Przełoży się to m.in. na zwiększenie 

zainteresowania metropolią, co wpłynie na wzrost ruchu turystycznego i poprawę atrakcyjności 

inwestycyjnej oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wzrost zainteresowania oraz 

poziomu satysfakcji z oferty kulturalnej mieszkańców i turystów nastąpi, gdy będą oni mogli rozwijać 

swoje zainteresowania w sprzyjających warunkach, korzystając z nowoczesnej infrastruktury 

dostosowanej do ich potrzeb. Na terenie ŁOM wspierana powinna być też aktywność środowisk 

twórczych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich, przede wszystkim poprzez tworzenie 

warunków do rozwoju działalności twórczej oraz jej promocję poza ŁOM. Należy dążyć do poszerzania 

oferty przedsięwzięć kulturalnych ŁOM. Wzrost znaczenia kultury jest bowiem czynnikiem rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Oparciem i bazą dla tych działań są zaś instytucje, ośrodki i organizacje 

kultury.  

13.1 Dostępność instytucji kultury 

W poszczególnych jednostkach terytorialnych ŁOM zadania związane z tworzeniem, 

upowszechnianiem i ochroną kultury zostały powierzone jednostkom organizacyjnym, w szczególności 

domom i centrom kultury, ale także wskazanym wydziałom urzędów miast i gmin. Do podstawowych 

zadań instytucji kultury należy przede wszystkim edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę 

oraz czytelnictwo, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

oraz zainteresowania sztuką i wiedzą, tworzenie warunków do ochrony i dokumentacji folkloru 

oraz rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb 

oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, ochrona i udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych, popularyzacja książki i czytelnictwa, prowadzenie działalności promocyjnej 

i informacyjnej w zakresie kulturalno-oświatowym.  

W ŁOM funkcjonuje łącznie 852 instytucji kulturalnych (BDL GUS, 2018 r.). Są to m.in. centra, domy, 

ośrodki kultury, kluby, świetlice, biblioteki, które w zdecydowanej większości są placówkami 

publicznymi.  
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Tabela 104 Instytucje kultury na terenie ŁOM w 2018 r. 

Gmina 

Centra, domy 
i ośrodki 

kultury, kluby 
i świetlice 

Biblioteki 
publiczne 

Biblioteki inne 
niż publiczne 

Filharmonie Kina 
Koła kluby 

sekcje 
Muzea 

Galerie i salony 
sztuki 

Teatry 

Andrespol (w) 1 2    18    

Brójce (w) 4 2        

Koluszki (m-w) 1 3   1     

Nowosolna (w) 1 1    15    

Rzgów (m-w) 1 1    9 1   

Tuszyn (m-w) 2 2    15    

Konstantynów Łódzki (m) 1 2      1  

Pabianice (m) 4 5 1   42 1 2  

Dłutów (w) 1 1    3    

Dobroń (w) 1 2    1    

Ksawerów (w) 1 1    36    

Lutomiersk (w) 1 1    12    

Pabianice (w) 1 4   1     

Głowno (m) 2 1    19    

Ozorków (m) 1 3    8    

Zgierz (m) 4 6 1   27 1   

Aleksandrów Łódzki (m-w)  7        

Głowno (w)  1        

Ozorków (w) 1 5    18    

Parzęczew (w)  2        

Stryków (m-w) 2 6    5    

Zgierz (w) 1 2    1    

Brzeziny (m) 1 1 1   2 1   

Brzeziny (w)  2        

Dmosin (w)  1        

Jeżów (w) 1 1    4    

Rogów (w)  1     1   

Łódź (m) 22 82 1 1  10 335 19 31 4 
Źródło: BDL GUS, 2019 r. 
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W jednostkach terytorialnych ŁOM funkcjonują łącznie 152 biblioteki. Najwięcej mieszkańców 

przypadających na jedną placówkę biblioteczną jest w miastach Głowno (14 291) i Brzeziny (12 547). 

Najlepszy dostęp do bibliotek, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, jest natomiast w gminach 

Ozorków i Pabianice. Tam też (oraz w gminach Parzęczew, Stryków, Jeżów, Rogów oraz w mieście 

Brzeziny) biblioteki posiadają największy księgozbiór przypadający na 1 000 ludności. 

Grafika 91 Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności w 2018 r. 
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Grafika 92 Ludność na jedną placówkę biblioteczną w 2018 r. 

 

Ponadto w wybranych jednostkach terytorialnych ŁOM funkcjonują muzea, sprawujące opiekę 

nad cennymi dla tego regionu obiektami i udostępniające swoje zbiory zwiedzającym. Obiekty 

posiadające szczególną wartość historyczną i artystyczną zgromadzone są głównie w muzeach 

w następujących jednostkach: Łódź, Zgierz, Pabianice, Brzeziny, Rzgów, Rogów. Można tu wskazać 

na unikatowe w skali całego kraju Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Sztuki w Łodzi 

kolekcjonujące sztukę awangardową, Muzeum Kinematografii w Łodzi gromadzące filmy, plakaty, 

elementy scenografii, urządzenia techniczne oraz inne pamiątki związane z kinematografią - jedyne 

muzeum o takim profilu w Polsce, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi gromadzące 

wszelkiego rodzaju pamiątki z zakresu tradycji niepodległościowych, Muzeum Miasta Łodzi ukazujące 

historię i kulturę Łodzi oraz jej wybitnych mieszkańców, związanych z muzyką, literaturą, teatrem 

i plastyką, Muzeum Fabryki w Łodzi prezentujące historię kompleksu fabryczno-mieszkalnego, który 

został przekształcony w Centrum Handlowe „Manufaktura”. Prócz funkcji ochronnej nad 

zgromadzonymi obiektami, pełnią one również funkcje edukacyjno-wychowawcze. 

13.2 Uczestnictwo w kulturze mieszkańców 

Na konieczność rozwijania instytucji kultury w ŁOM wskazują m.in. szczegółowe dane dotyczące liczby 

organizowanych w poszczególnych jednostkach terytorialnych imprez kulturalnych, i co za tym idzie 

liczby osób w nich uczestniczących.  
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Tabela 105 Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych na terenie ŁOM w 2018 roku 

Gmina Liczba imprez Liczba uczestników imprez 

Andrespol (w) 29 1 735 

Brójce (w) 92 6 734 

Koluszki (m-w) 11 1 660 

Nowosolna (w) 23 1 898 

Rzgów (m-w) 91 10 210 

Tuszyn (m-w) 21 600 

Konstantynów Łódzki (m) 64 10 800 

Pabianice (m) 298 33 981 

Dłutów (w) 29 2 270 

Dobroń (w) 44 1 078 

Ksawerów (w) 150 7 744 

Lutomiersk (w) 50 7 920 

Głowno (m) 84 15 796 

Ozorków (m) 64 4 170 

Zgierz (m) 499 57 710 

Ozorków (w) 132 5 800 

Stryków (m-w) 196 25 724 

Zgierz (w) 48 21 003 

Brzeziny (m) 15 3 380 

Jeżów (w) 55 1 999 

Łódź (m) 4 439 241 979 

RAZEM 6 434 464 191 

Źródło: BDL GUS, 2019 r. 

W 2018 roku instytucje kulturalne zorganizowały w sumie 6 434 imprezy, w których udział wzięło 

ponad 464 tys. osób. Poza Łodzią najbogatszą ofertę w tym zakresie prezentują miasta Zgierz, Pabianice 

oraz Stryków. 

Mieszkańcy ŁOM mogą także korzystać z oferty kół, klubów zainteresowań i sekcji prowadzonych 

przez poszczególne instytucje kultury. Największym zainteresowaniem, przekładającym się na liczbę 

członków poszczególnych klubów, cieszą się te prowadzone w Łodzi, Pabianicach oraz gminie 

Ksawerów. 

Tabela 106 Liczba kół zainteresowań i ich członków w poszczególnych jednostkach terytorialnych ŁOM w 2018 r. 

Gmina Liczba kół/klubów/sekcji Liczba członków kół/klubów/sekcji 

Andrespol (w) 18 305 

Nowosolna (w) 15 271 

Rzgów (m-w) 9 155 

Tuszyn (m-w) 15 205 

Pabianice (m) 42 1 025 

Dłutów (w) 3 48 

Dobroń (w) 1 52 
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Gmina Liczba kół/klubów/sekcji Liczba członków kół/klubów/sekcji 

Ksawerów (w) 36 918 

Lutomiersk (w) 12 175 

Głowno (m) 19 461 

Ozorków (m) 8 183 

Zgierz (m) 27 457 

Ozorków (w) 18 316 

Stryków (m-w) 5 285 

Zgierz (w) 1 6 

Brzeziny (m) 2 12 

Jeżów (w) 4 70 

Łódź (m) 335 8 881 

Źródło: BDL GUS, 2019 r. 

W ośrodkach kultury funkcjonują stałe formy zajęć artystycznych, koła zainteresowań, kluby i zespoły. 

W poszczególnych gminach działają także koła gospodyń wiejskich lub kluby seniorów. Dorobek ich 

pracy prezentują przy okazji wydarzeń kulturalnych (imprez, festynów, spotkań, wystaw) 

organizowanych na terenie gmin i poza ich granicami. Ośrodki kultury prowadzą również często 

działalność dodatkową. Ponadto, działań w obszarze kultury podejmują się lokalne organizacje 

pozarządowe, które rozbudzają aktywność kulturalną mieszkańców i ich uzdolnienia twórcze, 

wspomagają organizacyjnie i finansowo inicjatywy i zespoły kulturalne oraz podejmują 

wielokierunkowe inicjatywy mające na celu rozwój swych miejscowości. 

Wśród użytkowników bibliotek, najchętniej czytającymi są mieszkańcy miasta Brzeziny i Konstantynów 

Łódzki, zaś najmniej czytelników w stosunku do liczby mieszkańców jest w gminie Nowosolna, gdzie 

i księgozbiór jest najmniejszy. W całym Łódzkim Obszarze Metropolitalnym na jedną placówkę 

biblioteczną przypada średnio 5 862 osób, co daje gorszy wynik niż średnia dla całego województwa 

łódzkiego, która wynosi 4 404, czy średnia krajowa wynosząca 3 278 osób. 

Tabela 107 Wskaźniki biblioteczne w jednostkach terytorialnych ŁOM w 2018 r. 

Gmina 
Ludność na 1 placówkę 

biblioteczną 
Księgozbiór bibliotek 

na 1000 ludności 

Czytelnicy bibliotek 
publicznych na 1000 

ludności 

Andrespol (w) 4 598 2 198,8 96 

Brójce (w) 3 274 2 623,1 88 

Koluszki (m-w) 7 887 2 622,0 107 

Nowosolna (w) 4 963 1 360,7 26 

Rzgów (m-w) 10 348 2 725,7 85 

Tuszyn (m-w) 3 097 2 976,4 147 

Konstantynów Łódzki (m) 9 048 1 441,3 180 

Pabianice (m) 10 881 2 333,6 151 

Dłutów (w) 4 632 2 134,9 39 
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Gmina 
Ludność na 1 placówkę 

biblioteczną 
Księgozbiór bibliotek 

na 1000 ludności 

Czytelnicy bibliotek 
publicznych na 1000 

ludności 

Dobroń (w) 3 854 3 089,4 95 

Ksawerów (w) 7 694 2 025,5 73 

Lutomiersk (w) 8 473 1 978,5 69 

Pabianice (w) 1 481 5 290,4 124 

Głowno (m) 14 291 1 495,3 97 

Ozorków (m) 6 485 2 448,6 114 

Zgierz (m) 6 281 2 321,8 123 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 4 567 2 764,0 169 

Głowno (w) 4 812 2 889,4 42 

Ozorków (w) 1 402 4 350,7 65 

Parzęczew (w) 2 539 6 705,7 168 

Stryków (m-w) 2 104 3 732,9 154 

Zgierz (w) 7 074 1 703,3 51 

Brzeziny (m) 12 547 5 191,3 187 

Brzeziny (w) 1 911 3 003,1 58 

Dmosin (w) 4 480 3 366,3 61 

Jeżów (w) 3 403 5 417,0 96 

Rogów (w) 4 728 4 211,3 152 

Łódź (m) 7 290 2 517,1 152 

Źródło: BDL GUS, 2019 r. 

Grafika 93 Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 000 ludności w 2018 r. 
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13.3 Charakterystyka zabytków 

Zabytki stanowią istotną rolę w kształtowaniu kultury ŁOM, są świadectwem historii tego regionu, 

pełnią m.in. funkcję symboliczną, stanowią o potencjale turystycznym, a także wpływają na jakość 

przestrzeni publicznej. W oparciu o swoją historię region łódzki może poszczycić się zróżnicowanymi 

zabytkami kultury materialnej, rozwijając dzięki nim turystykę kulturową i historyczną. Na terenie ŁOM 

w 2018 r. znajdowało się ponad 1600 obiektów będących w rejestrze zabytków nieruchomych woj. 

łódzkiego (opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa). Najwięcej zabytków znajdowało się w 

Łodzi (ponad 870), w strefie śródmiejskiej, wśród gęstej zabudowy mieszkaniowej, gdzie główną oś 

stanowi ulica Piotrowska. Teren ŁOM pełen jest obiektów o znaczeniu symbolicznym, jednak w dużej 

mierze niewykorzystany jest ich potencjał turystyczny, co związane jest z niezadowalającym stanem 

technicznym i wizualnym. 

Tabela 108 Zestawienie liczbowe zabytków na terenie ŁOM w 2018 r. 

Gmina Liczba zabytków 

Andrespol (w) 5 

Brójce (w) 5 

Koluszki (m-w) 42 

Nowosolna(w) 8 

Rzgów (m-w) 43 

Tuszyn (m-w) 18 

Konstantynów Łódzki (m) 9 

Pabianice (m) 49 

Dłutów (w) 11 

Dobroń (w) 63 

Ksawerów (w) 2 

Lutomiersk (w) 40 

Pabianice (w) 23 

Głowno (m) 24 

Ozorków (m) 44 

Zgierz (m) 89 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 29 

Głowno (w) 33 

Ozorków (w) 23 

Parzęczew (w) 10 

Stryków (m-w) 45 

Zgierz (w) 30 

Brzeziny (m) 1 

Brzeziny (w) 0 

Dmosin (w) 38 

Rogów (w) 32 

Jeżów (w) 42 

Łódź (m) 875 

RAZEM 1633 

Źródło: http://www.wuoz-lodz.pl , 2019 r. 

http://www.wuoz-lodz.pl/
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W pozostałych jednostkach terytorialnych ŁOM gęstość zabudowy zabytkowej jest dużo niższa 

niż w Łodzi. W 2018 roku liczba zabytków w powiecie pabianickim wyniosła 197, brzezińskim 113, 

łódzkim wschodnim 121, zgierskim 327.  

Do najciekawszych zabytków ŁOM należą najstarsze obiekty architektury sakralnej i obronnej 

oraz założenia dworskie najczęściej pochodzące jeszcze sprzed XIX wieku. Należą do ich m.in.: Zespół 

Klasztorny Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach z XVIII w. położony w Lesie Łagiewnickim, Kościół 

św. Mateusza w Pabianicach z XVI w., Kościół św. Stanisława Biskupa w Rzgowie z XVII w., 

klasycystyczne świątynie ewangelickie w Aleksandrowie Łódzkim, Ozorkowie, Pabianicach, Kościół św. 

Józefa w Łodzi z XVIII w., Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi z XIX w. 

W przypadku założeń dworskich większa ich część położona jest w powiecie brzezińskim i zgierskim, są 

to m.in.: zespół pałacowy i folwarczny w Rogowie, zespół dworski w Jankowicach, zespół dworski 

w Popieniu, dwór i park dworski w Dzierżąznej, dwór i park dworski w Kęblinach, pałac Schlosserów 

w Ozorkowie, pałac Jabłońskich w Głownie i zespół pałacowy Rzewuskich w Bratoszewicach. Jednak 

najliczniejszą grupę zabytków na terenie ŁOM stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz założenia 

urbanistyczne występujące głównie na terenie ośrodków miejskich, należą do nich m.in.: kamienice 

w centrum Łodzi, osiedle w Łodzi im. Montwiłła Mireckiego - jedno z pierwszych osiedli socjalnych 

w Polsce wzniesionych według zasad architektury i urbanistyki modernistycznej, Księży Młyn w Łodzi - 

zespół fabryk włókienniczych (przede wszystkim przędzalni bawełny) i obiektów towarzyszących, 

Rynek w Aleksandrowie Łódzkim z parkiem w stylu angielskim, Rynek w Ozorkowie 

wraz z prowadzącymi do niego alejami kard. S. Wyszyńskiego, ul. Długa w Zgierzu będąca główną ulicą 

Zgierza, czy też ul. Piotrkowska w Łodzi będąca jednym z najdłuższych deptaków Europy, a wzdłuż niej 

eklektyczne i modernistyczne kamienice z XIX i XX w. 

W jednostkach terytorialnych ŁOM na szczególną uwagę zasługuje zabytkowa architektura 

przemysłowa związana z historią rozwoju przemysłu włókienniczego, będącego dziedzictwem 

kulturowym obszaru metropolitalnego. W przeważającej większości zlokalizowana jest ona na terenie 

Łodzi. Wśród niej wymienić należy założenie przemysłowo-mieszkalno-rezydencjonalne 

K. W. Scheiblera i T. Grohmana przy ul. Tymienieckiego obejmujące zespoły budynków fabrycznych  

wraz z siedzibą straży pożarnej, budynki mieszkalne dla robotników - famuły przy Księżym Młynie 

i Targowej, willę Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72 wzniesioną w stylu neorenesansowym, w której 

mieści się Muzeum Wnętrz XIX- wiecznych, pałac Grohmana przy Tylnej. W pobliżu znajduje się również 

zespół fabryczny przy Wodnym Rynku – z rezydencją K. W. Scheiblera. Wśród zespołów fabrycznych 

Scheiblera na szczególną uwag zasługuje ten znajdujący się przy Tymienieckiego 3-7. Zespół ten 

zachował swój fabryczny klimat, z wewnętrznymi uliczkami, łącznikami, bocznicą kolejową. Wśród tych 

budynków znajduje się secesyjna elektrownia scheiblerowska. Innymi zespołami fabrycznymi 
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są: dawna fabryka I. Poznańskiego przy ul. Ogrodowej mieszcząca obecnie centrum kulturalno-

rozrywkowo-handlowe „Manufaktura”, założenie K. Schweikerta przy ul. Skorupki – Wólczańskiej, 

w której mieszczą się wydziały Politechniki Łódzkiej, „Biała Fabryka” L. Geyera mieszcząca obecnie 

Centralne Muzeum Włókiennictwa. Wśród zabytków w Łodzi zwrócić uwagę należy także na rezydencje 

fabrykanckie – wille, pałace rozmieszczone wzdłuż centralnych ulic miasta, prezentujące przede 

wszystkim architekturę z XIX w. Do najbardziej charakterystycznych obiektów tego typu zaliczyć należy: 

pałac Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32, neorenesansowy pałac Poznańskiego 

przy ul. S. Więckowskiego 36.  

Od 2015 roku na terenie ŁOM znajduje się jeden z czterech pomników historii występujących 

na terenie województwa łódzkiego, jest nim Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego. 

Łódzki „pomnik historii” obejmuje: układy urbanistyczne pl. Wolności, ul. S. Moniuszki  

i ul. Piotrkowskiej wraz z zespołem fabryczno-rezydencjonalnym Ludwika Geyera, części zespołu 

fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera (Księży Młyn), część zespołu 

fabryczno-rezydencjonalnego Izraela Poznańskiego oraz zespół cmentarzy przy ul. Ogrodowej 

i cmentarz żydowski przy ul. Brackiej. Dotychczas na terenie województwa łódzkiego utworzono 

4 parki kulturowe mające na celu ochronę krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniających 

się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla lokalnej tradycji 

budowlanej i osadniczej. Na terenie ŁOM znajdują się: Miasto Tkaczy w Zgierzu i Ulica Piotrkowska 

w Łodzi. Na terenie ŁOM istnieje również wiele obiektów wpisanych do gminnych ewidencji zabytków, 

stanowiących swego rodzaju spuściznę kulturalną i architektoniczną regionu. Realizacja zadań 

związanych z szeroko rozumianą ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego wpłynie na atrakcyjność 

osiedleńczą ŁOM, jak również podniesie standard oraz jakość życia osób już zamieszkujących ten 

obszar. 

13.4 Atrakcyjność turystyczna ŁOM 

Na terenie jednostek terytorialnych ŁOM dostrzec można duże zróżnicowanie turystyczne. 

Różnorodność badanego obszaru znajduje odzwierciedlenie w różnorodności krajobrazu, 

zachowanych obiektów historycznej architektury, budownictwa. Bogactwo zabytków kultury 

materialnej, jak również wyjątkowe walory krajobrazowe ŁOM, to nie jedyne czynniki mogące 

przyciągnąć potencjalnych turystów do jego odwiedzenia. W kontekście możliwości wykorzystywania 

istniejących walorów dostrzega się wysokie potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury aktywnego 

wypoczynku na terenie ŁOM, w tym m.in. otwartych obiektów sportowo-rekreacyjnych, wyznaczania 

szlaków turystycznych, czy budowę ścieżek rowerowych.  

Do najważniejszych atrakcji turystycznych ŁOM należą m.in.: ul. Piotrowska w Łodzi, Centrum 

handlowo-rozrywkowo-kulturalne Manufaktura, Księży Młyn, Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
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w Łodzi Oddział Stacja Radegast, Pałac i zespół fabryczny rodziny Poznańskich w Łodzi, Miasto Tkaczy 

Park Kulturowy w Zgierzu, Dwór kapituły krakowskiej w Pabianicach, Drewniany Dom tkacza 

w Pabianicach, Skansen Kolei Wąskotorowej w Rogowie. Poza obiektami dziedzictwa kulturowego 

należy również wskazać na dziedzictwo przyrodnicze jednostek na terenie ŁOM m.in. Park 

Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich – park krajobrazowy znajdujący się na północny wschód od Łodzi, 

pod względem administracyjnym na terenie dwóch miast – Brzeziny, Łódź oraz pięciu gmin – Brzeziny, 

Dmosin, Nowosolna, Stryków, Zgierz. Atrakcję turystyczną stanowią również założenia parkowe 

towarzyszące zabudowaniom pałacowym i dworskim. 

Z danych GUS wynika, iż suma długości ścieżek rowerowych w roku 2017 r. na terenie całego ŁOM 

wyniosła około 227 km. Najwięcej, bo aż 155 km ścieżek rowerowych znalazło się na terenie Łodzi. 

Rozwój infrastruktury w tym zakresie w pozostałych gminach jest bardzo ograniczony, przez co 

wymaga on przeprowadzenia kolejnych inwestycji. Kilometraż ścieżek rowerowych, ich zasięg 

terytorialny, jak również zagospodarowanie i wyposażenie w infrastrukturę okołoturystyczną jest 

kluczowe w kontekście wzbogacania oferty turystycznej oraz wykorzystania terenów atrakcyjnych 

przyrodniczo znajdujących się w granicach ŁOM. Warto podkreślić, że pomimo deficytu ścieżek 

rowerowych, jazda na rowerze  jest coraz popularniejszą formą spędzania czasu wolnego na terenie 

ŁOM. Przykładem potwierdzającym powyższą tezę jest dynamiczny rozwój Łódzkiego Roweru 

Publicznego.  

Zgodnie z danymi GUS w 2018 roku w gminach tworzących ŁOM funkcjonowało 126 całorocznych 

obiektów noclegowych, z czego 70 było zlokalizowanych w Łodzi, 8 obiektów prowadziło działalność 

w mieście Zgierz, 6 w Konstantynowie Łódzkim, Pabianicach i gminie Zgierz. Powyższe dane świadczą, 

iż baza noclegowa na terenie ŁOM nie jest wystarczająco rozwinięta, a obiekty są rozmieszczone 

nierównomiernie. Przede wszystkim brakuje bazy noclegowej w tych jednostkach ŁOM, które mogłyby 

być atrakcyjne dla turystów pomimo braku rozwiniętej infrastruktury czasu wolnego – ze względu 

na unikalne walory przyrodnicze, ciszę i spokój. Według danych GUS za 2018 rok łączna liczba miejsc 

noclegowych całorocznych na terenie ŁOM liczyła 11 180 miejsc. 

Tabela 109 Dostępność obiektów i miejsc noclegowych na terenie ŁOM w 2018 r. 

Gmina Liczba obiektów noclegowych Liczba miejsc noclegowych 

Andrespol (w) 3 265 

Koluszki (m-w) 1 12 

Rzgów (m-w) 2 135 

Tuszyn (m-w) 5 187 

Konstantynów Łódzki (m) 6 291 

Pabianice (m) 6 320 

Dłutów (w) 1 21 
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Gmina Liczba obiektów noclegowych Liczba miejsc noclegowych 

Dobroń (w) 1 151 

Ksawerów (w) 1 17 

Ozorków (m) 1 15 

Zgierz (m) 8 336 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 3 56 

Ozorków (w) 2 99 

Stryków (m-w) 4 417 

Zgierz (w) 6 294 

Brzeziny (m) 0 0 

Brzeziny (w) 5 214 

Dmosin (w) 1 115 

Łódź (m) 70 8 235 

Źródło: BDL GUS, 2019 r. 

Rozbudowa bazy noclegowej jest istotnym warunkiem zwiększenia liczby atrakcyjnych ofert 

turystycznych. Modernizacja istniejącej bazy ŁOM poprzez podwyższenie jej standardu może wyraźnie 

zwiększyć liczbę przybywających tu turystów polskich i zagranicznych. Wypoczynek na terenach 

wiejskich staje się coraz bardziej popularny, zaś potencjał obszarów wiejskich ŁOM stwarza możliwości 

do rozwoju turystyki na tych terenach. Władze lokalne poszczególnych gmin ŁOM, świadome rangi 

posiadanych zasobów powinny wykazać zainteresowanie sprawami rozwoju turystyki wiejskiej 

na swoim terenie. Poza zidentyfikowanymi zasobami umożliwiającymi rozwój turystyki aktywnej 

i wiejskiej dostrzega się również potencjał Łodzi w kontekście rozwoju turystyki biznesowej. 

Dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy rdzenia ŁOM uprawnia do rozbudowy sektora usług 

odpowiedzialnego za klienta biznesowego. Podstawową zmienną w tym zakresie jest funkcjonowanie 

bazy hotelowej na najwyższym poziomie. W 2018 r. w Łodzi według danych GUS nie funkcjonował 

żaden hotel *****(5) gwiazdkowy, znajdował się tutaj natomiast jeden obiekt ****(4) gwiazdkowy 

oraz piętnaście ***(3) gwiazdkowych, dziewięć **(2) gwiazdkowych i dwa *(1) gwiazdkowe. Na terenie 

miasta Pabianice znajdował się jeden hotel ****(4) gwiazdkowy, nastawiony również na klientów 

biznesowych. W nielicznych jednostkach znajdowały się pojedyncze obiekty w kategoriach ***(3), 

**(2) i *(1) gwiazdkowe. Należy zauważyć, że chcąc tworzyć ofertę turystyczną skierowaną do turysty 

biznesowego, powinno opierać się ją o pakiety produktów turystycznych łączących w sobie elementy 

turystyki aktywnej oraz połączonej ze zwiedzaniem zasobów kultury materialnej. Turystyka na terenie 

ŁOM posiada potencjał niezbędny do wzmocnienia roli turystyki przyjazdowej, miejskiej, tematycznej 

(kultura włókiennicza, sztuka współczesna i XIX-wieczna), rozrywkowej oraz biznesowej. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że ŁOM wyróżnia wysoki potencjał, który może być wykorzystany 

przez rozwój infrastruktury turystycznej. W realizacji tego zadania konieczne jest jednak wykonanie 

szeregu przedsięwzięć, przede wszystkim z zakresu poprawy stanu środowiska naturalnego (zwłaszcza 
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ograniczenia niskiej emisji, wykorzystywania alternatywnych źródeł energii) i zapewnienia dostępności 

komunikacyjnej wskazanych obszarów (rozwój transportu publicznego, ale i poprawa stanu dróg). 

Tabela 110 Mocne i słabe strony stanu kultury na terenie ŁOM 

+ – 
Unikalne zasoby i walory dziedzictwa kulturowego oraz 

bogata oferta imprez kulturalnych Miasta Łodzi 
Zły stan techniczny obiektów zabytkowych oraz brak 

koordynacji i synergii podejmowanych działań 

Różnorodność i bogactwo dziedzictwa kulturowego 
wyrażone w relatywnie dużej liczbie zabytków, pomników 

historii, parków kultury. 

Duże dysproporcje w dostępie do obiektów kultury  
w poszczególnych jednostkach terytorialnych ŁOM. 

Bogate dziedzictwo okresu rozwoju przemysłu 
włókienniczego stanowiące potencjał do rozwoju 

turystyki. 

Niedostosowanie obiektów do potrzeb i oczekiwań 
odbiorców w jednostkach peryferyjnych ŁOM. 
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14. Społeczeństwo obywatelskie na obszarze ŁOM 

Liczba działających na terenie danej gminy czy miejscowości organizacji pozarządowych (NGO) jest 

wskaźnikiem aktywności danej społeczności. Najczęściej spotykaną formą organizacji pozarządowej 

jest stowarzyszenie. Ponadto, oprócz stowarzyszeń oraz fundacji, organizacje pozarządowe działają 

jako osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną), niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, 

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku.  

Organizacje pozarządowe są ważnym elementem wpływającym na rozwój lokalny. Związane jest 

to z pełnieniem przez nie funkcji integracyjnej w społecznościach lokalnych, czyli udziale w procesie 

budowania więzi społecznych, zbliżania jednostek i społeczności lokalnych. 

Według danych GUS w latach 2013-2018 na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) liczba 

zarejestrowanych podmiotów trzeciego sektora – stowarzyszeń i fundacji oraz spółdzielni w ujęciu 

całościowym nieznacznie wzrasta. W 2013 r., na terenie ŁOM zarejestrowanych spółdzielni, fundacji, 

stowarzyszeń i innych organizacji społecznych było 3 900, odpowiednio: 389 spółdzielni, 753 fundacji 

i 2758 stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. W 2018 r. natomiast łączna liczba analizowanych 

podmiotów wyniosła 4 092 (wzrost o 192 organizacje).  Należy zauważyć utrzymanie się liczby 

zarejestrowanych stowarzyszeń i organizacji – o 4 więcej niż w 2013 r., a stosunkowo wysoki wzrost 

liczby fundacji – o 343. Natomiast w porównaniu lat 2017 – 2018 zanotowano ponadto spadek liczby 

wszystkich organizacji w odniesieniu do roku 2017 – o 511 mniej.  

Tabela 111 Ogólna liczba organizacji pozarządowych sektora prywatnego na obszarze ŁOM w latach 2013 – 2018. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

spółdzielnie  389 389 382 385 379 234 

fundacje 753 818 922 1008 1128 1096 

stowarzyszenia  
i organizacje 
społeczne 

2758 2843 2906 3017 3096 2762 

suma 3 900 4 050 4 210 4410 4 603 4 092 

Źródło: Bank Danych BDL 
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Wykres 16 Wykres Liczba organizacji pozarządowych na terenie ŁOM w latach 2013 - 2018 

Źródło: Bank Danych BDL 

Poniżej zaprezentowano łączną liczbę organizacji pozarządowych działających na terenie ŁOM 

z podziałem na gminy tworzące obszar. Największa liczba stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i innych 

organizacji społecznych koncentruje się na terenach miejskich: Łódź, Pabianice, Zgierz. Należy 

zauważyć, iż poszczególna ich liczba w analizowanych lata utrzymuje się na zbliżonym, stałym poziomie 

co świadczy o tym, iż istniejące organizacje utrzymują swoją działalność.  

Tabela 112 Liczba organizacji pozarządowych sektora prywatnego na obszarze LOM z podziałem na poszczególne gminy 
w latach 2013 – 2018 

Gmina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andrespol 26 30 31 33 38 32 

Brójce 16 16 18 18 18 18 

Koluszki 56 57 61 62 63 59 

Nowosolna 19 21 21 20 20 17 

Rzgów 29 30 29 29 33 31 

Tuszyn 43 45 46 51 52 48 

Konstantynów Łódzki 41 42 43 48 50 40 

m. Pabianice 144 149 155 166 173 149 

Dłutów 16 16 16 16 17 15 

Dobroń 20 21 21 21 22 19 

Ksawerów 13 14 15 16 18 16 

Lutomiersk 31 32 33 35 40 39 

Pabianice 27 27 28 29 30 31 

m. Głowno 52 49 52 54 55 49 

m. Ozorków 43 44 44 45 48 44 

m. Zgierz 145 152 159 164 174 151 

Aleksandrów Łódzki 68 72 80 85 89 80 

Głowno 11 11 11 13 13 13 

Ozorków 20 20 22 23 24 18 

Parzęczew 19 19 25 28 28 27 

Stryków 64 65 66 69 70 58 

Zgierz 42 42 45 49 54 53 

m. Brzeziny 41 45 46 53 55 50 

Brzeziny 16 16 16 16 16 19 

Dmosin 23 22 23 23 24 23 

Rogów 19 19 19 20 20 20 

Jeżów 8 8 8 10 11 11 

m. Łódź 2 848 2 966 3 077 3 214 3 348 2 962 
Źródło: Bank Danych BDL 
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W odniesieniu do ogólnej liczby organizacji pozarządowych działających na terenie całego 

województwa łódzkiego, udział organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie ŁOM w 2018 r. 

wyniósł odpowiednio 77 % dla fundacji i 40 % dla stowarzyszeń i organizacji społecznych.  

Tabela 113 Liczba organizacji pozarządowych sektora prywatnego na obszarze ŁOM w roku 2018 i woj. Łódzkiego w 2018 r.  

 
Sektor prywatny 

spółdzielnie 

Sektor 
prywatny 
fundacje 

Sektor prywatny 
stowarzyszenia  

i organizacje 
społeczne 

województwo 693 1 421 6 949 

ŁOM 234 1096 2 762 

Udział procentowy sektora NGO ŁOM  
na tle województwa  

34% 77% 40% 

Źródło: Bank Danych BDL 

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, średnia liczba funkcjonujących na terenie ŁOM organizacji 

w 2018 r., to około 32 podmioty (w analogicznym okresie czasu zarówno średnia województwa 

łódzkiego, jak również wskaźnik ogólnokrajowy były wyższe – liczba szeroko rozumianych organizacji 

społecznych kształtowała się na poziomie odpowiednio 34 i 37). Powyższe porównanie świadczy 

o przeciętnym wykorzystaniu regionalnego potencjału, niemniej tendencja zwyżkowa zilustrowana 

w liczbach bezwzględnych jest korzystnym prognostykiem. Sukcesywny wzrost liczby organizacji 

świadczy o rozwijaniu się społeczeństwa obywatelskiego na terenie ŁOM poprzez partycypację 

społeczną. Najwyższy wskaźnik przeliczenia liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

w 2018 odnotowano w Łodzi, Dmosinie, Parzęczewie i Lutomiersku.  

Tabela 114 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców na terenie ŁOM 

Gmina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andrespol 16 19 20 21 25 22 

Brójce 24 24 27 26 26 26 

Koluszki 22 22 24 24 25 24 

Nowosolna 37 41 40 38 37 30 

Rzgów 25 26 26 26 29 28 

Tuszyn 32 34 34 38 39 36 

Konstant. Łódzki 19 19 20 23 24 20 

m. Pabianice 18 19 20 21 23 21 

Dłutów 32 31 31 31 33 30 

Dobroń 24 25 25 25 26 23 

Ksawerów 14 16 17 18 21 19 

Lutomiersk 37 37 38 40 46 45 

Pabianice 36 35 36 37 37 38 

m. Głowno 28 26 29 30 31 29 

m. Ozorków 17 17 18 18 20 19 

m. Zgierz 22 24 25 26 28 25 

Aleksandrów Łódzki 21 22 24 26 26 23 

Głowno 20 21 23 27 27 27 

Ozorków 27 27 30 32 33 26 

Parzęczew 32 32 44 50 50 51 
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Gmina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stryków 46 47 47 49 49 43 

Zgierz 30 29 31 33 37 37 

m. Brzeziny 23 25 26 33 34 35 

Brzeziny 29 29 28 28 28 33 

Dmosin 44 42 44 44 47 47 

Rogów 20 20 20 26 29 29 

Jeżów 36 35 36 38 38 38 

m. Łódź 37 38 40 43 45 41 
Źródło: Bank Danych BDL  

Odnosząc się natomiast do organizacji pozarządowych nowopowstałych w danym roku (podmioty 

nowozarejestrowane), na przestrzeni lat 2013 – 2018 obserwuje się nieznaczny spadek ich liczby. 

W 2013 r. funkcjonowało na terenie ŁOM 216 fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. 

Po czym w latach 2016 i 2017 nastąpił wzrost, odpowiednio do 238 i 246. W 2018 zarejestrowano 

natomiast jedynie 196 podmiotów. Obok roku 2014 r. jest to najniższa liczba w analizowanym 

przedziale czasowym. Najpopularniejszą formą prawną wśród podmiotów nowozarejstrowanych 

pozostaje nadal stowarzyszenie. 

Tabela 115 Liczba nowozarejestrowanych organizacji pozarządowych na terenie ŁOM w latach 2013 – 2018. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Andrespol 1 4 2 2 5 0 

Brójce 0 0 2 0 0 0 

Koluszki 1 1 4 2 1 0 

Nowosolna 1 2 0 0 0 1 

Rzgów 2 2 0 1 4 1 

Tuszyn 2 2 1 5 1 0 

Konstant. Łódzki 1 2 1 5 2 2 

m. Pabianice 12 5 9 11 14 11 

Dłutów 2 0 0 0 1 0 

Dobroń 2 2 0 0 1 1 

Ksawerów 1 2 1 1 2 2 

Lutomiersk 1 1 2 2 4 2 

Pabianice 0 1 1 2 1 2 

m. Głowno 3 0 3 3 1 0 

m. Ozorków 2 0 1 1 3 1 

m. Zgierz 8 7 9 5 12 3 

Aleksandr. Łódzki 2 5 9 7 4 5 

Głowno 0 0 0 2 0 0 

Ozorków 1 0 1 1 3 0 

Parzęczew 1 0 6 4 1 1 

Stryków 3 1 2 3 2 1 

Zgierz 1 0 3 4 5 4 

m. Brzeziny 4 4 2 8 2 5 

Brzeziny 1 0 0 0 0 3 

Dmosin 2 0 0 0 1 1 

Rogów 1 0 0 1 0 0 

Jeżów 0 0 0 1 1 0 

m. Łódź 161 152 142 167 175 150 

Ogółem 216 193 201 238 246 196 
Źródło: Bank Danych BDL 
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Dokonując analizy aktywności społecznej poprzez funkcjonowanie organizacji pozarządowych warto 

nadmienić, że na terenie ŁOM funkcjonuje, zarejestrowana w 2002 roku Rada Organizacji 

Pozarządowych Województwa Łódzkiego. W skład gremium wchodzą przedstawiciele środowisk 

i organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenach gmin wchodzących w skład ŁOM, 

jak również innych podmiotów całego województwa łódzkiego. Głównym artykułowanym celem Rady 

jest zwiększanie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego w kreowaniu i realizacji polityki publicznej województwa łódzkiego.  

Gminy skupione w ŁOM współpracują z organizacjami pozarządowymi ze swojego terenu, 

co usankcjonowane zostało w postaci uchwalonych przez rady gmin Programów Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi. Współpraca podejmowana jest głównie w formie zlecania 

organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania się 

o planowanych kierunkach działalności, konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, tworzenia wspólnych 

zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, wspierania inicjatyw lokalnych czy partnerstwa. 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później 

niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Wszystkie przyjęte przez gminy ŁOM programy 

zakładały współpracę z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych w zakresie 

pomocy społecznej – pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrony i promocji 

zdrowia, pomocy osobom niepełnosprawnym, nauki, edukacji oświaty i wychowania, działalność na 

rzecz dzieci i młodzieży w tym organizacji form wypoczynku, wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Jako sposoby realizacji 

wskazywano aktywizację środowiska lokalnego przez organizację przedsięwzięć o charakterze 

integracyjnym, twórczym czy rekreacyjnym, partnerskie formy współpracy różnych podmiotów, 

rozpoznawanie potrzeb mieszkańców czy realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także programów przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Według sprawozdań współpraca finansowa 

polegała na udzielaniu organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych 

w następujących formach: zlecania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, 

zlecania realizacji zadań, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na warunkach określonych 

w przepisach prawa, zlecania realizacji zadań publicznych w trybach określonych w przepisach 

szczególnych. Głównymi odbiorcami dotacji były stowarzyszenia świadczące pomoc społeczną, a także 
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stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe, z szczególnym uwzględnieniem 

przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży działające na obszarze danej gminy.  

14.1 Zaangażowanie społeczne mieszkańców 

Aktywność obywatelska przekłada się na udział w życiu społeczności lokalnych organizacji 

pozarządowych a także na udział w wyborach – podczas których członkowie wspólnoty lokalnej 

najpełniej realizują się jako obywatele (najpełniej realizują swoją obywatelskość), oddają swój głos 

w wyborach samorządowych. Frekwencja wyborcza jest zatem istotnym wskaźnikiem poziomu udziału 

obywateli w demokratycznych procedurach i kolejnym miernikiem aktywności obywatelskiej 

wskazującej na zainteresowanie sprawami społeczności lokalnej. 

W poniższej tabeli przedstawiono frekwencję wyborczą, jaką odnotowano na terenie gmin tworzących 

ŁOM w wyborach samorządowych w roku 2006, 2010, 2014 i 2018. Partycypację mieszkańców ŁOM 

należy ocenić jako dobrą. Wskaźniki osiągane przez ŁOM w tym zakresie są bardzo zbliżone do średniej 

frekwencji w całym województwie łódzkim z tendencją zwyżkującą, jednocześnie są wyższe od 

frekwencji w skali kraju. Dobrym prognostykiem jest wzrost liczby uczestniczących w kolejnych 

elekcjach samorządowych. Należy zauważać, iż we wszystkich gminach obszaru ŁOM (za wyjątkiem 

Parzęczewa i Rogowa) frekwencja w kolejnych wyborach samorządowych systematycznie wzrasta. 

Warto także zauważyć prawidłowość relatywnie wyższej frekwencji w wyborach samorządowych 

w małych gminach wiejskich niż w miastach.
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Tabela 116 Frekwencja wyborcza mieszkańców obszaru ŁOM w latach 2006, 2010, 2014 i 2018 w wyborach samorządowych 

Gmina 
Wybory samorządowe 2018 

frekwencja 21.10.2018 
Wybory samorządowe 2014 

frekwencja 
Wybory samorządowe 2010 

frekwencja 21-11-2010 
Wybory samorządowe 2006 

frekwencja 12.11.2006 

Andrespol (w) 56.69% 53,87% 50,17% 43,68% 

Brójce (w) 62.27% 57,48% 41,46% 39,43% 

Koluszki (m-w) 58.44% 52,85% 54,32%   48,88%  

Nowosolna (w) 68.11% 66,08% 62,47% 59,70% 

Rzgów (m-w) 64.48% 53,92% 42,67%    49,74%  

Tuszyn (m-w) 51.02% 49,28% 47,57% 47,86% 

Konstantynów Łódzki (m) 60.08% 47,20% 53,56% 45,66% 

Pabianice (m) 53.92% 56,95% 38,02% 38,12% 

Dłutów (w) 61.20% 52,68% 54,75% 54,92% 

Dobroń (w) 59.09% 49,51% 53,31% 49,16% 

Ksawerów (w) 63.06% 58,62% 50,47% 43,20% 

Lutomiersk (w) 60.99% 52,89% 53,33% 53,27% 

Pabianice (w) 65.63% 40,47% 55,79% 54,28% 

Głowno (m) 53.66% 45,81% 42,75% 42,33% 

Ozorków (m) 49.61% 44,41%  46,14% 44,67% 

Zgierz (m) 55.12% 46,89% 42,61% 42,46% 

Aleksandrów Łódzki (m-w) 61.34% 45,12% 50,50% 48,25% 

Głowno (w) 56.02% 49,20% 51,68% 51,63% 

Ozorków (w) 59.50% 60,79% 54,82% 51,42% 

Parzęczew (w) 57.70% 59,52% 61,39% 58,48% 

Stryków (m-w) 59.36% 49,64% 51,64% 46,21% 

Zgierz (w) 58.07% 54,26 % 49,72% 53,36% 

Brzeziny (m) 55.15% 49,61% 48,78% 47,11% 

Brzeziny (w) 54.95% 54,29% 56,46% 48,54% 

Dmosin (w) 51.03% 57,01% 61,49% 66,98% 

Jeżów (w) 70.14% 68,31% 64,87% 48,85% 

Rogów (w) 48.25% 58,67% 61,57%   60,18%  

Łódź (m) 57.45% 38,34% 34,94% 36,37% 

WOJEWÓDZTWO 57,02% 48,03% 46,53% 46% 

KRAJ 54.90% 47,21% 47,32% 45,99% 

Powiat zgierski  56.39% 48.03% 46,99% 45,83% 

Powiat pabianicki 57.25% 45.32% 44,36% 42,23% 

Powiat łódzki wschodni 58.68% 53.81% 50,13% 47,72% 

Powiat brzeziński  55,10% 55.04% 55,83% 52,32% 

Źródło: Bank Danych BDL 
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Tabela 117 Średnia frekwencja wyborcza mieszkańców obszaru ŁOM w latach 2006, 2010, 2014 i 2018 w wyborach 
samorządowych w porównaniu z frekwencją na terenie całego województwa łódzkiego i kraju. 

 2013 2014 2015 2016 
Kraj 45,99% 47,32% 47,21% 54,90% 

Województwo 46% 46,53% 48,03% 57,02% 

Gminy Łom 49,10% 51,33% 52,63% 58,30% 

Powiaty Łom 47,03% 49,33% 50,55% 56,30% 

Źródło: Bank Danych BDL – opracowanie własne. 

Średnia frekwencja wyborcza na terenie gmin leżących na obszarze ŁOM w wyborach samorządowych 

w roku 2018 r wyniosła  58,30 % i swoją wartością przekroczyła średnią krajową o niecałe 4% oraz 

średnią wojewódzką o 1%. Na przestrzeni lat 2006 – 2018 należy odnotować ponad 9% zwiększenie się 

frekwencji wyborczej i należy podkreślić, że frekwencja wyborcza mieszkańców gmin ŁOM przekraczała 

zawsze wskaźnik krajowy i wojewódzki. Odzwierciedla to ogólnokrajową tendencję zwiększenia się 

udziału mieszkańców w wyborach samorządowych. 

Kolejnym wskaźnikiem aktywności obywatelskiej w wymiarze samorządowym są referenda lokalne 

gwarantowane społeczeństwu Konstytucją RP i ustawą o referendum lokalnym. W referendum tym 

mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego, jako członkowie wspólnoty samorządowej, wyrażają 

w drodze głosowania swoją wolę: m. in. w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, co do 

sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji 

organów danej jednostki, w sprawie samoopodatkowania się, a także w innych istotnych sprawach, 

dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę. Najczęstszą 

formą referendum lokalnego są referenda w sprawie odwołania organu jednostki samorządu 

terytorialnego. Na terenie gmin wchodzących w skład ŁOM w kadencji 2010 – 2014 odbyło się jedno 

referendum odwoławcze w gminie Parzęczew w sprawie odwołania wójta gminy - 01.07.2012 r. 

Frekwencja w referendum wyniosła 19,1% (spośród 4 142 uprawnionych do głosowania, udział wzięło 

w referendum 794 osoby – referendum było nieważne). Zgłoszono ponadto  inicjatywy referendalne, 

z czego dwie dotyczyły miasta Łodzi i jedna rady powiatu w Brzezinach. Żadna z tych inicjatyw nie 

doprowadziła do organizacji i przeprowadzenia referendum. Głównym powodem było odrzucenie 

wniosków z uwagi na niewystarczającą liczbę podpisów. W kadencji 2014 – 2018 wg danych PKW 

na terenie gmin ŁOM nie odbyło się żadne referendum odwoławcze, zgłoszono natomiast jedną 

inicjatywę referendalną w sprawie odwołania burmistrza Głowna – wniosek odrzucony z uwagi na zbyt 

małą liczbę podpisów. Mimo iż referendum uznawane jest za ważny mechanizm gwarantujący udział 

mieszkańców w zarządzaniu wspólnotą i jest narzędziem pozwalającym podjąć decyzje w istotnych 

sprawach lokalnych odwołanie władz lokalnych (dominujący typ rodzaju referendum w całym kraju), 

rzadko spotyka się z zainteresowaniem znaczącej liczby mieszkańców, co wskazuje na fakt, iż inicjatywy 

referendalne były podejmowane przez grupy osób nie reprezentującej interesów, czy poglądów 

większości czy nawet ich znaczącej części. 
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Organizacje pożytku publicznego to typ organizacji pozarządowych, które posiadają status pożytku 

publicznego, nadany im sądowym orzeczeniem o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres 

zadań, który ujęto jako działalność pożytku publicznego jest bardzo obszerny. To oznacza, że za taką 

działalność uważana jest zarówno wcześniej identyfikowana z działalnością organizacji pozarządowych 

szeroko rozumiana pomoc charytatywna, jak i działalność o wymiarze edukacyjnym i integracyjnym, 

działalność niwelująca nierówności społeczne, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwa 

i ochrony ludności; promocji i organizacji wolontariatu. Organizacje posiadające status pożytku 

publicznego stanowią grupę organizacji „uprzywilejowanych”, posiadając prawo do pozyskiwania 

pieniędzy z 1 procenta podatku 

Usystematyzowanie działalności trzeciego sektora, tworzonego przez organizacje pozarządowe, w tym 

organizacje pożytku publicznego, wprowadzenie mechanizmów finansowania działalności takich 

organizacji, m.in. poprzez możliwość pozyskiwania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, 

jest ważnym elementem struktur społeczeństwa obywatelskiego i wspiera działalności tych struktur. 

Według stanu na 2019 r. (dane z wykazu organizacji OPP, które spełniły obowiązek sprawozdawczy 

za rok 2018 r. na stronie internetowej www. https://www.lodzkie.pl/1procent/statystyki ), na terenie 

ŁOM funkcjonuje 270 organizacji pozarządowych z nadanym statusem organizacji pożytku publicznego 

na rzecz których obywatel może przekazać 1% swojego podatku dochodowego (organizacje, które 

dopełniły obowiązków sprawozdawczych za rok 2018). Należy zauważyć, iż jest to ponad połowa 

uprawnionych organizacji o statusie OPP z całego województwa łódzkiego (ogółem 453 organizacje). 

Wynika to z faktu, iż największa ich liczba swoją siedzibę ma w mieście Łódź. Na kolejnym miejscu 

odnotować można Zgierz, Pabianice. Zauważalny jest brak organizacji z obszarów wiejskich ŁOM. 

Według danych urzędów skarbowych wzrasta liczba kwot pieniężnych przekazywanych tytułem 1% 

przez mieszkańców całego województwa łódzkiego, w tym mieszkańców gmin i powiatów położonych 

na terenie ŁOM. Największą kwotę za rok 2017 r. przekazali mieszkańcy Łodzi (13 000 000 zł) następnie 

powiatu łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński. 

14.2 Podmioty ekonomii społecznej 

Ekonomia społeczna, w myśl Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej to sfera aktywności 

obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: 

integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, 

świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi 

lokalnemu. 
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Do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) zalicza się: centra integracji społecznej, kluby integracji 

społecznej, spółdzielnie inwalidów, socjalne, pracy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa 

społeczne, spółki z o.o. non – profit, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej oraz 

zekonomizowane fundacje i stowarzyszenia (takie, które prowadzą działalność gospodarczą lub 

odpłatną działalność pożytku publicznego). Należy również nadmienić, że fundacje i stowarzyszenia 

czasami prowadzą lub pełnią rolę podmiotów reintegracyjnych.  

Na terenie ŁOM funkcjonują wszystkie wymienione wyżej rodzaje podmiotów. Liczba PES jednakże 

różnicuje się terytorialnie. Najwyższą liczbę PES odnotowano w Łodzi, pojedyncze ośrodki 

zlokalizowane są w Pabianicach, Zgierzu czy Strykowie.  

Tabela 118 Liczba podmiotów ekonomii społecznej na terenie ŁOM (z wyłączeniem fundacji i stowarzyszeń) – dane za rok 
2018 

l.p Rodzaj podmiotu Liczba 

1 Spółdzielnia Socjalna 54 

2 Spółka non profit 3 

3 KIS 7 

4 CIS 1 

5 ZAZ 4 

6 WTZ 16 

suma 85 
Źródło: Bank Danych BDL 

Według danych z bazy podmiotów ekonomii społecznej prowadzonej przez Regionalne Centrum 

Pomocy Społecznej w Łodzi (stan na 2019 r.) powyższe zestawienie uzupełnić można 

21 stowarzyszeniami i 18 fundacjami będącymi podmiotami ekonomii społecznej i mającymi swoje 

siedziby na terenie ŁOM. Organizacje pozarządowe, jako podmioty uprawnione do tworzenia PES, 

w coraz większej liczbie angażują się we wspieranie działań związanych z rozwojem ekonomii 

społecznej, której głównym celem, zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, jest 

reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzenie miejsc 

pracy, świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwój 

lokalny. Jeśli chodzi o liczbę takich jednostek w całej Polsce, jak i na terenie ŁOM, jest ona trudna do 

oszacowania, ponieważ nie są prowadzone zbiorcze rejestry dotyczące organizacji pozarządowych 

działających jako przedsiębiorstwa społeczne. 

Jednym z najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych rozwiązań pozwalających na reintegrację 

społeczną oraz zawodową, są spółdzielnie socjalne. W 2018 roku na terenie ŁOM funkcjonowały 

54 podmioty tego typu. Spośród wszystkich gmin tworzących Łódzki Obszar Metropolitalny największa 

liczba spółdzielni koncentruje swoją działalność na terenie Łodzi.  

W poniższej tabeli przedstawiono spółdzielnie, które już prowadzą działalność na terenie ŁOM.
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Tabela 119 Funkcjonujące spółdzielnie socjalne na terenie ŁOM w 2018 roku 

Jednostka terytorialna 
Liczba 

spółdzielni 
Nazwa spółdzielni 

Andrespol 0 -  

Brójce 0 -  

Koluszki 0 -  

Nowosolna 0 -  

Rzgów 0 -  

Tuszyn 1 Spółdzielnia Socjalna Nowa Era  

Konstantynów Łódzki 0 -  

m. Pabianice 0 -  

Dłutów 0 -  

Dobroń 0 -  

Ksawerów 0 -  

Lutomiersk 0 -  

Pabianice 1 Spółdzielnia Socjalna ZIELONE PABIANICE  

m. Głowno 1 OWOCNI Spółdzielnia Socjalna "PIĄTKOWSKA"  

m. Ozorków 0 -  

m. Zgierz 1 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ZGIERSKA NADZIEJA  

Aleksandrów Łódzki 0 -  

Głowno 0 -  

Ozorków 0 -  

Parzęczew 0 -  

Stryków 1 Spółdzielnia Socjalna PUERCO "PECUNIA"  

Zgierz 0 -  

m. Brzeziny 1 Spółdzielnia Socjalna "COMMUNAL SERVICE"  

Brzeziny 0 -  

Dmosin 0 -  

Rogów 0 -  

Jeżów 0 -  

m. Łódź 45 

Spółdzielnia Socjalna "PRZEDSIĘWZIĘCIE" Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "SIÓDEMKA  

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "PIĄTKA" Spółdzielnia Socjalna ISSA 

Spółdzielnia Socjalna "KOTWICA” "EUREX NIERUCHOMOŚCI" Spółdzielnia Socjalna 

Spółdzielnia Socjalna Energia Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO 

Wieloresortowa Spółdzielnia Socjalna "WIOSŁO DLA ŁODZI" Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 

Łódzka Spółdzielnia Socjalna "NA PROSTEJ" Spółdzielnia Socjalna "FERWORK" 

Wielobranżowa Socjalna Spółdzielnia Pracy "KONSULTANT" Spółdzielnia Socjalna 5TY KOLOR 

Spółdzielni a Socjalna "TRIFOGLIO" Spółdzielnia Socjalna "PRACOWNIA SITODRUKU" 
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Jednostka terytorialna 
Liczba 

spółdzielni 
Nazwa spółdzielni 

Spółdzielnia Socjalna SEKWENS 
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "SPEED SERVICE" 

"LARIGO GROUP" Spółdzielnia Socjalna 

Spółdzielnia Socjalna "NA WZNIESIENIACH" "TIME" Spółdzielnia Socjalna 

Spółdzielnia Socjalna "FIGA" "ECO-ŁAD" Spółdzielnia Socjalna 

Spółdzielnia Socjalna NOVENTA Spółdzielnia Socjalna "ROBELIA" 

Spółdzielnia Socjalna "WETERAN" Spółdzielnia Socjalna "ZAMKOWA KRAINA" 

Spółdzielnia Socjalna "ZŁOTA RĄCZKA" Spółdzielnia Socjalna "VARIA" 

Spółdzielnia Socjalna ODBLASK Spółdzielnia Socjalna EMPORIA 

DOM NA ZDROWIU Spółdzielnia Socjalna Spółdzielnia Socjalna CAMERAL STUDIO 7 

Spółdzielnia Socjalna "MUZYKOMANIA" "HEAVEN" Spółdzielnia Socjalna 

OREGO Spółdzielnia Socjalna Spółdzielnia Socjalna "ŁÓDZKA SZANSA" 

Spółdzielnia Socjalna "WOOLF" Spółdzielnia Socjalna "JEDZONKOWO" 

VITASANA Spółdzielnia Socjalna Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Socjalna "SAMO ZDROWIE" 

Spółdzielnia Socjalna POP Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "FIERO!" 

Spółdzielnia Socjalna "FADO"  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin  
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Na opisywanym terenie funkcjonują także inne podmioty zaliczane do grupy podmiotów ekonomii 

społecznej, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra i Kluby Integracji 

Społecznej, jednak ich liczba jest znacząco mniejsza niż spółdzielni socjalnych. Najliczniej 

reprezentowane są WTZ (16) oraz KIS (7).  

Pierwsze z nich – Warsztaty Terapii Zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, 

stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności, niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia, 

Drugie – Kluby Integracji Społecznej to jednostki, których celem jest udzielenie pomocy osobom 

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa 

w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji 

zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych 

trudnościach i problemach życiowych. 

Podmiotami, które działają natomiast na rzecz reintegracji zawodowej są: Zakład Aktywności 

Zawodowej (ZAZ) oraz Centrum Integracji Społecznej (CIS). ZAZ jest rozwiązaniem prawnym 

wprowadzonym Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest 

organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności 

zawodowej. O utworzenie ZAZ ubiegać się mogą jednostki i organizacje wymienione w ustawie, których 

statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. ZAZ tworzy 

się w celu okresowego zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i określonych w ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku. ZAZ może prowadzić 

działalność gospodarczą. CIS natomiast to jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę 

samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizująca reintegrację zawodową i społeczną 

poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, 

obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie 

kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia. CIS 

nie jest samodzielnym podmiotem prawnym lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz 

organizacji pozarządowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  
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Tabela 120 Wykaz podmiotów ekonomii społecznej (ZAZ, WTZ, CIS, KIS) – stan na 2019 r. 

Jednostka terytorialna Nazwa podmiotu 

Zakłady Aktywności Zawodowej 

Łódź 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej Zakład Aktywności Zawodowej, ZAZ Dobry Start Towarzystwo 
Przyjaciół Niepełnosprawnych, Zakład Aktywności Zawodowej KRES w Łodzi z filią w Pabianicach 

Zgierz  ZAZ "Zdrowa kuchnia" Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych (Jedlicze) 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Aleksandrów Łódzki 
Warsztaty Terapii Zajęciowej Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim 

Brzeziny Warsztat Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" 

Koluszki Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach 

Konstantynów 
Łódzki 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” 

Łódź 

Warsztat Terapii Zajęciowej: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty, 
Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
"POKÓJ”, Spółdzielcze Zakłady Chemiczne "Mors", Fundacja Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia", 
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nowa Zorza" 

Ozorków 
Warsztat Terapii Zajęciowej Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki 
– Ozorków 

Pabianice Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach 

Zgierz Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgierzu 

Centra Integracji Społecznej 

Miasto Łódź Centrum Integracji Społecznej Mea 

Kluby Integracji Społecznej 

Zgierz Klub Integracji Społecznej w Zgierzu 

Pabianice Klub Integracji Społecznej w Pabianicach 

Aleksandrów Łódzki Klub Integracji Społecznej (KIS) przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim 

Łódź Klub Integracji Społecznej w Łodzi – dwa ośrodki 

Źródło: Bank Danych BDL 

Na terenie ŁOM działalność prowadzą również trzy spółki non –profit.  

Tabela 121 Spółki non –profit na terenie ŁOM – stan na 2019 r. 

Jednostka terytorialna Spółka non - profi 

Łódź 
 Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. , 

Grupa INSPRO Sp. z o.o 

Jedlicze Grotniki   Ośrodek Szkoleniowy KŁOS 

Źródło: Bank Danych BDL 

Z punktu widzenia rozwoju ekonomii społecznej (ES) niezwykle ważne jest funkcjonowanie na jego 

terenie akredytowanych Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, stanowiących podstawowe 

miejsce nie tylko inkubowania nowych przedsiębiorstw społecznych, ale i udzielających wsparcia już 

funkcjonującym Podmiotom Ekonomii Społecznej.  

Na terenie ŁOM działają trzy takie ośrodki: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS 

(Subregion IV miasto Łódź), Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" (Subregion II powiat 

brzeziński i zgierski) i INSPRO - Centrum Klucz (Subregion I powiat pabianicki i łódzki wschodni). 

Wszystkie z nich mają siedzibę w Łodzi, jednakże obsługują różne subregiony, wykraczając zakresem 

działania także poza teren ŁOM.  
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14.3 Podsumowanie 

Partycypacja lokalna mieszkańców polega na udziale społeczeństwa w zbiorowych przedsięwzięciach, 

wyrastających z faktu użytkowania danego terytorium i zorientowanych na zaspakajanie potrzeb ludzi 

tam mieszkających – a oznacza przede wszystkim aktywność mieszkańców w zakresie tworzenia 

i działania organizacji społecznych na danym obszarze czy udziale w wyborach samorządowych. 

W związku z faktem, iż dominującą rolę na terenie ŁOM pełni miasto Łódź, należy odnotować wpływ 

poziomu urbanizacji na aktywność społeczną mierzoną liczbą organizacji pozarządowych w stosunku 

do liczby mieszkańców. Generalnie, liczba organizacji wyższa jest w miastach ŁOM-u niż na obszarach 

wiejskich, stąd powstaje dysproporcja miedzy regionami aktywnymi a regionami słabiej nasyconymi 

organizacjami pozarządowymi. Największy przyrost liczby organizacji w stosunku do liczby 

mieszkańców zanotowano w ostatnich latach także w miastach. Wzrost liczby organizacji 

pozarządowych nie jest jednak już taki oczywisty, jak do roku 2017, zarówno w odniesieniu do liczby 

organizacji już działających, jak i nowopowstałych (spadek zainteresowania społeczeństwa 

zakładaniem i rejestrowaniem nowych podmiotów).  

Udział w wyborach samorządowych jest minimalną formą uczestnictwa czy zaangażowania 

społecznego mieszkańców. I tutaj należy odnotować na terenach wchodzących w skład ŁOM 

aktywizację społeczną mieszkańców – średnia frekwencja wyborcza wzrosła w latach 2006 – 2018 z 

49,10 % do 58,30 % i była wyższa niż średnia wojewódzka czy krajowa. 

Na terenie ŁOM funkcjonują wszystkie rodzaje podmiotów ekonomii społecznej: centra integracji 

społecznej, kluby integracji społecznej, spółdzielnie inwalidów, socjalne, pracy, organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, spółki z o.o. non – profit, warsztaty terapii zajęciowej 

i zakłady aktywności zawodowej oraz zekonomizowane fundacje i stowarzyszenia. Ponadto działają 

trzy Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej, których działalność wykracza poza obszar ŁOM. 

Jednakże najwięcej z tych podmiotów koncentruje swoją działalność w Łodzi, następnie w mniejszych 

miastach ŁOM (pojedyncze ośrodki). Wśród nich dominują spółdzielnie – i ta forma występuje 

najczęściej także na obszarach wiejskich wchodzących w skład ŁOM. 

Tabela 122 Mocne i słabe strony społeczeństwa obywatelskiego na terenie ŁOM 

+ – 
Systematyczny wzrost liczby organizacji 

pozarządowych w latach 2013  -2018, organizacje 
utrzymują swoją działalność w kolejnych latach 

swojego funkcjonowania, wysoki udział 
procentowy sektora NGO na tle całego 

województwa łódzkiego, wysoki udział fundacji 
wśród powstających organizacji sektora NGO. 

Wysoki spadek liczby organizacji pozarządowych  
w porównaniu sytuacji w 2018 r. do roku 2019. 
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+ – 

Funkcjonowanie Rady Organizacji Pozarządowych 
Województwa Łódzkiego 

Spadek tempa wzrostu liczby organizacji 
pozarządowych – w niektórych miejscowościach 

np. Brójce, Dłutów, Głowno czy Rogów w kolejnych 
dwóch latach nie została zarejestrowana żadna 

organizacja pozarządowa, ogólne zmniejszenie się 
liczby organizacji nowo zarejestrowanych w danym 

roku. 

Relatywnie wysoki współczynnik partycypacji 
społecznej, rosnąca frekwencja wyborcza w 

wyborach do samorządu terytorialnego. Średnia 
frekwencja wyborcza w gminach ŁOM jest wyższa 
zarówno od średniej krajowej jak i wojewódzkiej. 

Koncentracja sektora pozarządowego wokół Łodzi  
i obszarów miejskich ŁOM. 

Realizacja inicjatyw referendalnych i organizacja 
referendów lokalnych (najwięcej inicjatyw na tle 
całego województwa podjęły gminy wchodzące  

w skład ŁOM.) 

Niewielkie zainteresowanie społeczne referendami, 
realizacja interesów określonej grupy twórców 
danej inicjatyw nie pokrywająca się z interesem 

ogółu mieszkańców danego terytorium  
– odzwierciedla to tendencje ogólnokrajowe  
co do braku wymaganej dla ważności danego 

referendum frekwencji 

Rosnące zainteresowanie ekonomią społeczną. 

Niewielka liczba podmiotów ekonomii społecznej - 
niewystarczająca liczba PES o charakterze 

reintegracji społecznej i zawodowej (KIS, CIS, WTZ, 
ZAZ), najwięcej podmiotów w łodzi, mniejsza ilość 
w pozostałych miastach, na obszarach wiejskich 

brak 

Rozbudowana sieć ośrodków wsparcia PES. 

Niewielki procent ogółu organizacji OPP z prawem 
do 1% na tle innych województw (4,99% za rok 

2017 – dane dotyczą całego woj. łódzkiego), 
dominacja wśród organizacji OPP podmiotów  

z siedzibą w Łodzi. 

Wzrost wsparcia w ramach 1% na organizacje 
OPP. 
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15. Społeczeństwo cyfrowe  

15.1 Dostępność szerokopasmowego Internetu na terenie ŁOM  

Zarówno dla prywatnych użytkowników, jak i dla firm czy innych instytucji (JST, NGO itd.) 

szerokopasmowe łącze internetowe stanowi ważny czynnik lokalizacyjny. Z tego powodu władze 

lokalne starają się stworzyć możliwości techniczne, by powszechnie udostępnić, jak najszybsze łącze 

szerokopasmowe. Ponieważ na terenach wiejskich zaopatrzenie w szybkie łącza internetowe jest 

trudne i wymaga wysokich inwestycji dostawców internetowych, lepszy dostęp do szerokopasmowego 

Internetu odnotowuje się na obszarach miejskich. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano dane dotyczące dostępu do szeroko-

pasmowego Internetu lokali mieszkalnych na obszarze ŁOM.  

Grafika 94 Penetracja lokalowa zasięgami Internetu Stacjonarnego o przepustowości minimum 30Mb/s [2017] 

 

Źródło: Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu,  https://mapbook.uke.gov.pl/ 

https://mapbook.uke.gov.pl/
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Grafika 95 Penetracja lokalowa zasięgami Internetu Stacjonarnego o przepustowości minimum 100Mb/s [2017] 

Źródło: Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu,  https://mapbook.uke.gov.pl/ 

Najlepszy dostęp do szerokopasmowego Internetu (zarówno dla prędkości minimum 30 mb/s, jak i 100 

mb/s) mają mieszkańcy Łodzi, Brzezin oraz Andrespola (obszary miejskie/zurbanizowane). Występuje 

znaczne przestrzenne zróżnicowanie nasycenia wskazanymi usługami dla mieszkańców. Wyraźnie na 

tle województwa łódzkiego odznacza się ŁOM, w tym przede wszystkim Łódź i gminy z jej 

bezpośredniego sąsiedztwa, dla których wartość tego wskaźnika jest zdecydowanie wyższa. 

Jednocześnie, co należy zaznaczyć, dostępność do szerokopasmowego Internetu w ŁOM jest niższa niż 

w innych obszarach metropolitalnych w Polsce138.  Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj 

posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca 

zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek 

gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich. Średnia dla obszaru ŁOM 

wynosi kolejno  45,97% dla prędkości minimum 30 mb/s  oraz 30,97% dla prędkości minimum 100 

mb/s.  

                                                            
138 Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu, na podstawie zestawienia informacji o punktach 
adresowych, w których dostępny jest Internet szerokopasmowy o prędkości powyżej 30 Mb/s 

https://mapbook.uke.gov.pl/
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Powszechny dostęp do Internetu umożliwia komunikację w sferze społecznej, kulturalnej i biznesowej. 

Znosząc ograniczenia czasowe i geograficzne, wpływa na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

W 2018 r. udział podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do Internetu wyniósł 95,0%, przy 

czym najwyższy był on w przedsiębiorstwach dużych (99,6%).  

Grafika 96 Szerokopasmowy dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach według województw [2018] 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018 

Analizując dostępność łączy szerokopasmowych w przedsiębiorstwach według województw, można 

zauważyć, że w 2018  r. największy udział podmiotów korzystających z tego typu łączy wystąpił 

na terenie województwa zachodniopomorskiego (98,2%). Największy wzrost tego odsetka w skali roku 

(o 3,6 p. proc.) odnotowano w województwie świętokrzyskim. W województwie łódzkim odsetek ten 

jest niższy niż średnia dla całego kraju i wynosi 92,8%. Brak jest niestety porównywalnych, aktualnych 

danych na poziomie subregionalnym czy lokalnym.  

Infrastruktura teleinformatyczna i jej cechy mają duże znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

ŁOM. Infrastruktura dostępu do szerokopasmowego Internetu rozwinięta jest w stopniu 

zadowalającym, jednak w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców oraz jakości świadczenia 

usług w formie cyfrowej, rekomendowane jest podejmowanie działań zmierzających do dalszego 

rozwoju sieci światłowodowych – jakość połączeń w dużej mierze jest determinowana dysproporcjami 

pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i integracja obszaru 



Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 
  

 
311 

jest warunkowana konsekwentnymi działaniami na rzecz modernizacji i rozbudowy infrastruktury 

technicznej (IT). 

15.2 Rozwój e-usług w instytucjach publicznych 

Aktualne trendy obserwowane w gospodarkach światowych wskazują,̨ że podstawą rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego jest powszechny dostęp do informacji i wiedzy. Jednym z istotnych 

czynników stymulujących wzrost gospodarczy jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia 

i wykorzystywania informacji, dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies – ICT). Również Strategia 

Europa 2020 przypisuje kluczowe znaczenie technologiom ICT jako motorowi wzrostu gospodarczego, 

konkurencyjności gospodarki i zatrudnienia. 

Obecną sytuację w obszarze e-administracji bardzo dobrze obrazuje przeprowadzone badanie  

E-administracja 2016 MC PBS (https://www.gov.pl/cyfryzacja/e-administracja-w-oczach-internautow-

raport-z-badania-2016). Uznano, że głównym celem odwiedzin stron internetowych urzędów bądź 

instytucji publicznych, jest pozyskanie danych adresowych, kontaktowych lub uzyskanie informacji 

o godzinach funkcjonowania instytucji (ze strony internetowej w tym celu klika razy w roku korzysta 

74% badanych). Na drugim miejscu wśród powodów odwiedzania stron urzędów znalazło się 

dowiedzenie, jak załatwić daną sprawę. Aż 57% badanych deklaruje, że odwiedza strony internetowe 

instytucji kilka razy w roku, by znaleźć informacje o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów 

prawnych. 

 
 

https://www.gov.pl/cyfryzacja/e-administracja-w-oczach-internautow-raport-z-badania-2016
https://www.gov.pl/cyfryzacja/e-administracja-w-oczach-internautow-raport-z-badania-2016
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Grafika 97 Poczucie bezpieczeństwa w sieci podczas załatwiania spraw urzędowych i usług ochrony zdrowia [2016] 

 
Źródło: E-administracja 2016. Ministerstwo Cyfryzacji. PBS https://www.gov.pl/cyfryzacja/e-administracja-w-oczach-
internautow-raport-z-badania-2016  

 
Średnia ocena poczucia bezpieczeństwa podczas załatwiania spraw urzędowych online jest najwyższa 

w województwie pomorskim i lubuskim (6,7), natomiast najniższą zanotowano w województwie 

podkarpackim (6,1).  W województwie łódzkim odnotowano wskaźnik na średnim poziomie 6,5.  

Obywatele polscy korzystają ze stron internetowych urzędów – a więc wchodzą w interakcję  

z e-administracją – w trzech głównych celach: aby pobierać wnioski, składać wypełnione wnioski oraz 

pozyskiwać informacje.  
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Tabela 123 Stopień korzystania z usług administracji publicznej za pomocą Internetu 

Wyszczególnienie 
2015 2016 2017 2018 

w % 

Osoby korzystające z usług administracji 
publicznej za pomocą Internetu 

26.6 30,2 30,8 35,5 

w celu:  

wyszukiwania informacji na stronach 
administracji publicznej 

19,1 22,8 20,6 24,4 

pobierania formularzy urzędowych 16,8 19,0 20,2 22,1 

wysyłania wypełnionych formularzy 15,7 18,8 21,0 24,6 

Źródło: GUS, Raport: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, 2018,  

Badanie GUS (Społeczeństwo informacyjne w Polsce) pokazało, iż w  2018 r. osoby korzystające w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet stanowiły ponad 35% populacji 

osób w wieku 16-74 lata. W ostatnich latach zwiększa się grupa osób, które korzystają z opcji 

pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W 2018 r. odsetek osób pobierających formularze 

wzrósł w stosunku do 2015 r. o 5,3 p. proc., a wysyłających – o 8,9 p. proc. 

Polscy obywatele mogą korzystać z kilkuset e-usług publicznych zlokalizowanych na różnych 

platformach i portalach rządowych. Administracja udostępnia, modernizuje oraz buduje nowe e-usługi, 

które umożliwiają załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez 

konieczności wychodzenia z domu. Z usług publicznych może korzystać każdy, kto może potwierdzić 

swoją tożsamość w Internecie, np. za pomocą profilu zaufanego. Profil zaufany to również bezpłatne 

narzędzie, które służy jako elektroniczny podpis w komunikacji z administracją publiczną. 

Przykładowo, analizując bardziej szczegółowo katalog usług oferowanych w ramach portalu 

obywatel.gov.pl, możliwe jest skorzystanie ze 182 usług, z czego 42 z nich są świadczone drogą 

elektroniczną. Istnieje również opcja wysłania pisma ogólnego. 

Obecnie tworzony jest również Portal Rzeczypospolitej Polskiej (Portal RP) – gov.pl, który docelowo 

będzie stanowił bramę do wszystkich informacji i e-usług publicznych. Zintegruje witryny internetowe 

ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz ułatwi dostęp do usług cyfrowych, 

które państwo oferuje obywatelom. Po zintegrowaniu portali tematycznych z Portalem RP, konto 

elektroniczne gov.pl będzie kluczem do wszystkich cyfrowych usług administracji. 

W województwie łódzkim od 2009 roku systematycznie rozwijany jest projekt związany 

z udostępnianiem e-usług administracji publicznej poprzez portal Wrota Regionu Łódzkiego. 

Platforma umożliwia korzystanie z elektronicznego załatwienia spraw pogrupowanych 

na 10 obszarów tematycznych:  
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1) Dowody osobiste, meldunki 

2) Działalność gospodarcza 

3) Geodezja, kartografia 

4) Komunikacja, transport 

5) Kultura, oświata, sport i turystyka 

6) Ochrona środowiska 

7) Podatki, opłaty 

8) Rolnictwo, leśnictwo 

9) Sprawy obywatelskie 

10) Zdrowie, pomoc społeczna 

Analizując stan obecny liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną na obszarze 

ŁOM, zgodnie z informacją aktualną na 01.10.2019 r. (www.elodzkie.pl), liczba ta wynosi łącznie 

178, przy czym rodzaje usług różnicują się na poziomie poszczególnych podmiotów. Poniżej 

na wykresie przedstawiono informacje o liczbie spraw świadczonych drogą elektroniczną 

za pośrednictwem portalu Wrota Regionu Łódzkiego. 

Wykres 17 Liczba e-usług świadczonych poprzez platformę Wrota Regionu Łódzkiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie: www.elodzkie.pl.  

Spośród 28 jednostek administracyjnych należących do ŁOM, 12 JST bezpośrednio świadczy e-usługi 

dla interesariuszy poprzez rozbudowany portal Wrota Regionu Łódzkiego. Spośród 178 możliwych 

do oferowania e-usług, Miasto Pabianice realizuje ich najwięcej – 43, co stanowi 24% spośród pełnego 

katalogu formularzy elektronicznych.  

Oprócz ww. portalu, niektóre jednostki oferują możliwość załatwienia spraw poprzez własne strony 

internetowe poprzez możliwość pobrania danych formularzy lub poprzez formularze elektroniczne 

skonfigurowane z portalem e-PUAP.  

Najwięcej e-usług za pomocą takiego rozwiązania oferuje Miasto Łódź – 77 e-usług. Pozostałe jednostki 

na swoich stronach internetowych zamieszczają bezpośredni link do portalu e-PUAP. Składanie 
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deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony 

epuap.gov.pl. 

Dualizm związany ze świadczeniem e-usług (cześć podmiotów przyłączyła się do portalu Wrota Regionu 

Łódzkiego, natomiast część jednostek świadczy usługi administracyjne w sposób cyfrowy za pomocą 

własnych narzędzi lub rozwiązań) powoduje chaos informacyjny związany z dostępnością tych 

udogodnień.  

Analizując powyższe dane, rekomenduje się: 

1) Podjęcie działań na rzecz ograniczenia występowania tzw. czarnych dziur, czyli obszarów 

związanych z brakiem dostępu do szerokopasmowego Internetu.  

2) Poprawę dostępności do infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Internet,  

e-administracja) głównie na obszarach wiejskich ŁOM. 

3) Dalszego rozwoju portalu Wrota Regionu Łódzkiego poprzez przyłączanie się pozostałych gmin 

ŁOM do ww. platformy. 

4) Ujednolicenie sposobu świadczenia e-usług na całym obszarze ŁOM.  

5) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej promującej e-usługi.  

Zarówno dla prywatnych użytkowników, jak i dla firm czy innych instytucji (JST, NGO itd.) 

szerokopasmowe łącze internetowe stanowi ważny czynnik lokalizacyjny. Z tego powodu władze 

lokalne starają się stworzyć możliwości techniczne, by powszechnie udostępnić jak najszybsze łącze 

szerokopasmowe. Ponieważ na terenach wiejskich zaopatrzenie w szybkie łącza internetowe jest 

trudne i wymaga wysokich inwestycji dostawców internetowych, lepszy dostęp do szerokopasmowego 

Internetu odnotowuje się na obszarach miejskich. 

Tabela 124 Mocne i słabe strony infrastruktury teleinformatycznej na terenie ŁOM 

+ – 
Portal Wrota Regionu Łódzkiego, który jest 

związany  
z udostępnianiem e-usług administracji publicznej 

Dostępność do szerokopasmowego Internetu  
w ŁOM jest niższa niż w innych obszarach 

metropolitalnych w Polsce 

 
Częste występowanie tzw. czarnych dziur, czyli 

obszarów związanych z brakiem dostępu do 
szerokopasmowego Internetu 

 
Niedostateczne nakłady w zakresie rozwoju 

teleinformatyki 
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16. Samorząd terytorialny – analiza prawna SŁOM – obszary działania 

i współpracy. 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny stanowi zinstytucjonalizowany wyraz chęci współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z służący między innymi realizacji wspólnych działań w ramach ZIT 

i jest związkiem ZIT.  

Geneza powstania organizacji sięga roku 2012, kiedy to w dniu 14 grudnia z inicjatywy Miasta Łodzi 

podpisany został list intencyjny w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz podjęcia działań, zmierzających do efektywnego wykorzystania 

środków europejskich w perspektywie 2014-2020 na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

W liście wyrażono wolę współpracy jednostek samorządu terytorialnego w związku potrzebą 

i możliwościami realizacji przedsięwzięć na terenie ŁOM w obliczu priorytetów Unii Europejskiej dla 

zintegrowanego rozwoju oraz współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego. Ponadto wyrażono wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do opracowania 

oraz przyjęcia Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz uznano, iż pożądane jest 

powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego celem 

przygotowania analiz, projektów, wniosków o dofinansowanie z dostępnych funduszy zewnętrznych. 

Sygnatariuszami listu było 30 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z pięciu powiatów: 

łódzkiego, brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego i zgierskiego, oraz marszałek 

województwa łódzkiego i wojewoda łódzki. List intencyjny stanowił źródło partnerstwa, które 

zawiązało 21 jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W efekcie, 22 lipca 

2014 r. już po sformalizowaniu powstania Stowarzyszenia przyjęta została Strategia Rozwoju Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego 2020+, która wskazała wspólne kierunki działań oraz sposoby rozwiązania 

głównych problemów obszaru i miała pełnić funkcję strategii ZIT. 

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny zostało założone w dniu 15 kwietnia 2014. Członkami 

założycielami zostali: Miasto Łódź – Lider i inicjator utworzenia stowarzyszenia, Powiat Brzeziński, 

Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Pabianicki, Powiat Zgierski, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina 

Andrespol, Gmina Brójce, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny, Gmina Dmosin, Gmina Dobroń, Miasto 

Głowno, Gmina Koluszki, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Ksawerów, Gmina Nowosolna, Gmina 

Ozorków, Miasto Ozorków, Gmina Pabianice, Miasto Pabianice, Gmina Parzęczew, Gmina Rzgów, 

Gmina Miasto Stryków, Gmina Tuszyn, Gmina Zgierz, Miasto Zgierz. W kolejnym okresie do 

Stowarzyszenia dołączyli nowi członkowie: Gmina Jeżów, Gmina Lutomiersk oraz Rogów (czerwiec 
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2016 r.). W chwili obecnej gmina Jeżów nie jest formalnym członkiem Stowarzyszenia, jednakże jest 

położona na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

Na zebraniu założycielskim uchwalono Statut Stowarzyszenia – bazę prawną, na której organizacja 

opiera swoją aktywność. Powołano organy stowarzyszenia: Radę Stowarzyszenia (organ stanowiący), 

Zarząd Stowarzyszenia (organ wykonawczy, składający się z 6 osób Prezesa, Wiceprezesa oraz 4 

członków z których każdy jest przedstawicielem jednostek samorządu terytorialnego wchodzących 

w skład innego powiatu: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego) i Komisję 

Rewizyjną (organ kontrolny) na kadencję czteroletnią (paragraf 18 Statutu). Statut Stowarzyszenia 

przewiduje ponadto możliwość powołania przez Radę - Komitetu Doradczego Stowarzyszenia (paragraf 

52 i53) składającego się z przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych 

wskazanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego oraz przedsiębiorców 

wskazanych przez Konfederację Lewiatan. Do jego zadań należy opiniowanie projektów dokumentów 

przygotowywanych przez Zarząd. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pochodzące ze: składek 

członkowskich, dochodów Stowarzyszenia, dotacji, darowizn i zapisów, z pożyczek i innych źródeł. 

Bieżącą obsługę administracyjną, organizacją konferencji, zgromadzeń, realizację projektów, 

współpracę z Instytucją Zarządzającą RPOWŁ w sprawie realizacji ZIT, współpracę z koordynatorami 

lokalnymi wdrażającymi ZIT zapewnia Biuro Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada osobowość 

prawną. Jest zawiązane na czas nieokreślony. W Statucie Stowarzyszenia nie ujęto kwestii prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie ŁOM przyjęło formę stowarzyszenia gmin i powiatów w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571). Podstawę prawną 

działania stanowią: Ustawa o stowarzyszeniach, wspomniane wyżej ustawy samorządowe oraz Statut. 

Zgodnie z Art.84.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 

1309, 1571, 1696) w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, 

gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami. Organizację, 

zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut. Do stowarzyszeń gmin stosuje się 

odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych 

jest co najmniej 3 założycieli.  

W Statucie w paragrafie 9 wskazano iż celem Stowarzyszenia jest m.in. wspierania idei samorządu 

terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia. Zgodne jest to 

z założeniem prawnym, iż stowarzyszenia gmin mogą być tworzone wyłącznie w ww. celach i cele takie 

muszą znaleźć się w statucie. Cele te mają charakter uniwersalny i ze względu na swą ogólnikowość 

dopuszczają stosunkowo dużą swobodę samorządu w wyznaczaniu rozwoju stowarzyszonych gmin, 

a także pośrednio powiatów i decydowaniu o kierunkach ich zamierzeń i działań. Katalog celów 
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działania Stowarzyszenia został jednakże doprecyzowany i rozszerzony o tematykę związaną 

z realizacją m.in. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jako cele uzupełniające obligatoryjne cele 

powstania każdego stowarzyszenia gmin i powiatów, statut Stowarzyszenia ŁOM wskazał: sprzyjanie 

rozwojowi współpracy i integracji jednostek samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego, promowanie partnerskiego modelu działania, wspieranie rozwoju społeczno – 

gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, kształtowanie wspólnej polityki stowarzyszonych 

jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo ujęto w zapisie: prowadzenie działań zintegrowanych 

na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w szczególności poprzez realizację ZIT oraz 

zwiększenie wpływu ŁOM na kształt i sposoby realizacji działań na obszarze wspieranym w ramach 

polityki spójności.  

Statut Stowarzyszenia w paragrafie 10 wskazuje sposoby realizacji wyznaczonych celów, począwszy od 

założeń ogólnych takich jak inspirowanie działań umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie 

ŁOM, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach, 

inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, 

propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych gmin i powiatów oraz 

zadań zleconych, inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych mających wpływ 

na rozwój jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Stowarzyszenia, prowadzenie 

działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej w zakresie m.in. rozwiązywania problemów 

a także wspieranie prac naukowo – badawczych dotyczących funkcjonowania ŁOM.  

Natomiast cele związane z ZIT zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia realizowane są poprzez: wdrażanie 

Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego będącej jednocześnie Strategią 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wykonywanie zadań określonych w porozumieniu lub 

umowie pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w sprawie realizacji ZIT, opracowanie, przyjmowanie, 

zmiany i uzgodnienia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach procesu 

pozytywnego opiniowania tej Strategii zarządzanie i wdrażanie ZIT zgodnie z przepisami, zawieranie 

i wykonywanie porozumień z Instytucją Zarządzającą.  

Podsumowując, zapisane w Statucie cele i sposoby ich realizacji dotyczą ogólnie rzecz ujmując dwóch 

obszarów działania podmiotów stowarzyszonych: wspierania idei samorządu terytorialnego i obrony 

wspólnych interesów oraz realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pierwszy z nich, zakłada 

i zostało to ujęte w statutowych sposobach realizacji - współpracę w zakresie: np. wspólnej wymiany 

doświadczeń w realizacji zadań własnych i zadań zleconych przez gminę czy powiat,  uprawnienie 

wypowiadania się stowarzyszenia w sprawach publicznych dotyczących obrony wspólnych interesów 

podmiotów stowarzyszonych. Przy czym działania podejmowane przez Stowarzyszenie dotyczą 
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możliwości także wypowiadania się w przedmiocie projektowanych aktów normatywnych związanych 

z działalnością gmin oraz  polegają na prezentowaniu stanowisk w środkach masowego przekazu, jak 

również podejmowaniu działań informacyjnych, czy konstruowaniu opinii w zakresie obrony interesów 

np. gmin. Jednocześnie podmioty te mogą podejmować aktywne działania zmierzające do zmiany 

przepisów stanowiących podstawę prawną działań jednostek samorządu terytorialnego. Drugi obszar 

działania i sposoby realizacji celów dotyczy wdrażania przyjętej Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego (Strategii ZIT) czy realizacji zadań w zakresie wyboru projektów w ramach ZIT. Ten 

obszar działania wynika z faktu, iż Stowarzyszenie jest formalnoprawną formą partnerstwa – związkiem 

ZIT. Zgodnie z wytycznymi dot. ZIT dopuszczonymi prawem formami partnerstwa mogą być związek 

gminny lub powiatowy, porozumienie międzygminne, stowarzyszenie czy spółka założona wspólnie 

przez jednostki samorządu terytorialnego. Forma prawna stowarzyszenia właściwa jest dla związku ZIT 

przy przekazaniu jemu zadań wykraczających poza wybór projektów. Organem wykonawczym takiego 

związku jest zarząd związku ZIT. Według Statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 

organem wykonawczym stowarzyszenia jest Zarząd (paragraf 29.1). Prezesem Zarządu stowarzyszenia 

jest Prezydent Miasta Łodzi – co jest zgodne z założeniami ZIT gdzie przewodniczącym Zarządu ma być 

prezydent miasta wojewódzkiego realizującego dany ZIT. 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą podejmować współdziałania nie tylko w celu wspierania idei 

samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów poprzez zakładanie stowarzyszeń gmin 

czy powiatów, ale także w celu realizacji określonych zadań publicznych. Cel leżący u podstaw 

współpracy determinuje formę współdziałania. Jeżeli samorządy terytorialne nawiązują współpracę 

w celu realizacji zadań publicznych, współdziałanie przyjmuje formę związków międzygminnych 

czy związków powiatowych lub porozumień międzygminnych.  

Artykuł 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż w celu wspólnego wykonywania zadań 

publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W ramach tych związków gminy wykonują 

zadania własne oraz zlecone (zarówno z zakresu administracji samorządowej, jak i rządowej). Uchwały 

o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Związek międzygminny może być 

tworzony również w celu wspólnej obsługi wymienionych w ustawie jednostek. Analogiczną regulację 

zawiera art. 65 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym: „W celu wspólnego wykonywania zadań 

publicznych, w tym wydawania decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, 

powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami". Związek może być tworzony również w celu 

wspólnej obsługi, o której mowa w art.6a ustawy o samorządzie powiatowym. Uchwały o utworzeniu 

związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku podejmują rady zainteresowanych 

powiatów. 



Diagnoza strategiczna. Samorząd terytorialny

 
 

 
320 

Gminy i powiaty wchodzące w skład Stowarzyszenia uczestniczą w związkach, zarówno gminnych jak 

i w związku powiatowym. Poniżej, w tabeli zaprezentowano wykaz związków międzygminnych 

z udziałem gmin będących członkami SŁOM oraz związków powiatów z udziałem powiatów 

wchodzących w skład SŁOM. Obszary współpracy dotyczą głównie tematyki ochrony środowiska, 

ekologii, polityki regionalnej, rozwoju gospodarczego, promocji i turystyki. Ponadto wskazana forma 

współpracy dotyczy wzajemnego współdziałania gmin czy powiatów SŁOM, ale także wykracza poza 

obszar ŁOM angażując pozostałe gminy województwa łódzkiego czy gminy innych województw 

w kraju. 
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Tabela 125 Wykaz związków międzygminnych do których należą członkowie SŁOM (stan na 30 września 2019 r.). 

nazwa związku i jego 
siedziba 

oznaczenie gmin uczestniczących  
w związku międzygminnym 

zadania związku międzygminnego 

czas trwania 
związku 
między-

gminnego 

data 
rejestracji 
związku 
między-

gminnego 

data ogłoszenia statutu 
związku międzygminnego 

oraz jego zmian 

data 
likwidacji albo 

przekształcenia 
związku między-

gminnego 

Związek Komunalny Gmin 
Nadpilicznych z siedzibą w 
Tomaszowie 
Mazowieckim 

gm. Inowłódz, m. Łódź, gm. Mniszków, 
m. i gm. Sulejów, m. Tomaszów 

Mazowiecki, gm. Tomaszów 
Mazowiecki, gm. Wolbórz 

ochrona środowiska (ochrona Zalewu Sulejowskiego i 
rzeki Pilicy, edukacja ekologiczna), promocja 
turystyczna, kulturalna i gospodarcza gmin 

nieoznaczony 29.05.1992 

Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego 
Nr 4 z 29.07.1992r., poz. 36, 

zm.: Nr 21 z 11.12.1998r., 
poz. 333 i Nr 22 z 1998r., 

poz. 357 

 

Związek Gmin „Pilica” z 
siedzibą w Nowym 
Mieście (woj. 
mazowieckie) 

m. gm. Białobrzegi, gm. Bliżyn, gm. 

Czarnocin, m. i gm. Drzewica, gm. 

Gielniów, gm. Gowarczów, gm. 

Kluczewsko, gm. Klwów, m. i gm. 

Koniecpol, m. i gm. Mogielnica, m. i gm. 

Nowe Miasto n/Pilicą, gm. Nowosolna, 

gm. Odrzywół, gm. Paradyż, gm. 

Poświętne, gm. Promna, m. i gm. 

Przedbórz, gm. Ręczno, gm. Rzeczyca n/ 

Pilicą, gm. Sadkowice, gm. Stromiec, m. 

i gm. Warka, gm. Wielgomłyny, m. i gm. 

Wyśmierzyce 

– gminy z terenu woj. świętokrzyskiego 

– gminy z terenu woj. łódzkiego 
– gminy z terenu woj. śląskiego 

ochrona środowiska, usuwanie i oczyszczanie ścieków 
komunalnych, budowa i eksploatacja urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów 
komunalnych, rozwój gospodarczy regionu, gospodarka 

zasobami naturalnymi 

nieoznaczony 20.11.1992 

Dz. Urz. Woj. Radomskiego 
Nr 19 z 25.11.1992r., poz. 

141, zm.: Nr 3 z 9.03.1993r., 
poz. 16, Nr z 1993r., Nr z 

1995r. 

27.03.2009r. 
Dziennik 

Urzędowy 
Województwa 

Mazowieckiego Nr 
53 z 19.04.2009r., 

poz. 1331 

Związek Gmin Regionu 
Łódzkiego z siedzibą w 
Łodzi 

m. Bełchatów, gm. Bełchatów, gm. 
Będków, gm. Biała, gm. Bielawy, m. 

Brzeziny, gm. Brzeziny, gm. Buczek, gm. 
Czarnocin, gm. Czarnożyły, gm. Daszyna, 
gm. Dmosin, gm. Dobroń, gm. Góra Św. 

Małgorzaty, gm. Grabów, gm. 
Konopnica, m. Konstantynów Łódzki, 

gm. Krzyżanów, gm. Kutno, gm. 
Lutomiersk, m. Łęczyca, gm. Łęczyca, m. 

Łódź, gm. Piątek, m. i gm. Poddębice, 
gm. Sędziejowice, gm. Siemkowice, m. i 

gm. Tuszyn, gm. Widawa, gm. 
Wodzierady 

polityka regionalna, ochrona środowiska, rozwój 
produkcji roślinnej i zwierzęcej a także przemysłowej, 

przetwórstwa rolno-spożywczego i zaopatrzenia, 
wodociągowanie i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, 

wysypiska i utylizacja odpadów, cmentarze, 
zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gazową, 

komunikacja pasażerska, targowiska, ochrona zdrowia, 
oświata i nauka, upowszechnianie kultury 

nieoznaczony 12.05.1993 
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 6 

z 21.06.1993r., poz. 67 

26.02.2009r. 
Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego Nr 57 z 
19.03.2009r., poz. 

567 

Związek Gmin 
Nadnerzańskich z siedzibą 
w Poddębicach (woj. 
łódzkie) 

gm. Dąbie (*), gm. Grabów, m. 

Konstantynów Łódzki, gm. Lutomiersk, 

gm. Łęczyca, m. i gm. Poddębice, gm. 

Świnice Warckie, gm. Wartkowice 

przywracanie i zachowanie ładu ekologicznego wód 
powierzchniowych, zaopatrzenie w wodę 

nieoznaczony 27.10.1993 

Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 
18 z 8.12.1993r, poz. 56, zm.: 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 
89 z 5.07.2000r., poz. 486, Nr 
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nazwa związku i jego 
siedziba 

oznaczenie gmin uczestniczących  
w związku międzygminnym 

zadania związku międzygminnego 

czas trwania 
związku 
między-

gminnego 

data 
rejestracji 
związku 
między-

gminnego 

data ogłoszenia statutu 
związku międzygminnego 

oraz jego zmian 

data 
likwidacji albo 

przekształcenia 
związku między-

gminnego 
(*) – gmina  terenu woj. 

wielkopolskiego 
128 z 19.04.2006r., poz. 

1012-1015 

Związek Komunalny z 
siedzibą w 
Konstantynowie Łódzkim 
(woj. łódzkie) 

gm. Nowosolna, gm. Ozorków, gm. 
Pabianice, gm. Rzgów, m. i gm. Stryków, 

gm. Zgierz 

zaopatrzenie w wodę, obsługa i eksploatacja urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

nieoznaczony 9.08.1994r. 
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 
11 z 30.08.1994r., poz. 90 

 

Międzywojewódzki 
Komunalny Związek Gmin 
d/s Gazyfikacji z siedzibą 
w Strykowie (woj. łódzkie) 

gm. Dmosin, gm. Domaniewice, m. 
Głowno, gm. Głowno, m. i gm. Stryków 

budowa gazociągu, obsługa i eksploatacja urządzeń 
sieci gazowniczej 

utworzony na 
czas budowy 

gazociągu 
15.04.1994 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 7 
z 14.05.1994r., poz. 47 

 

Związek Międzygminny 
„Bzura” z siedzibą w 
Łowiczu (woj. łódzkie)  

gm. Aleksandrów Łódzki, m. Głowno, m. 
Stryków oraz gm. Bielawy, gm. Brzeziny, 

gm. Budziszewice, gm. Chąśno, gm. 
Dmosin, gm. Domaniewice, gm. Jeżów, 

gm. Kiernozia, gm. Kocierzew 
Południowy, gm. Łowicz, gm. 

Łyszkowice, gm. Nieborów, gm. 
Parzęczew, gm. Piątek, gm. Ujazd, gm. 

Wartkowice, gm. Zduny 

utworzenie i prowadzenie kompleksowego 
regionalnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi (odbiór, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów, budowa i eksploatacja Zakładu 

Zagospodarowywania Odpadów), rekultywacja 
wyeksploatowanych składowisk odpadów 

nieoznaczony 5.06.2009r. 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 
180 z 27.06.2009r., poz. 
1660, z 8.10.2014r., poz. 

3519, 
z 1.10.2015r., poz. 3751, 
z 6.09.2016r., poz. 3810 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru: www.gov.pl 

Tabela 126 Wykaz związków powiatów ziemskich wchodzących w skład SŁOM. (stan na 30 września 2019 r.). 

nazwa związku powiatów i jego 
siedziba 

oznaczenie powiatów 
uczestniczących w związku 

powiatów 
zadania związku powiatów 

czas trwania 
związku 

powiatów 

data 
rejestracji 
związku 

powiatów 

data ogłoszenia statutu 
związku powiatów oraz 

jego zmian 

data 
likwidacji albo 

przekształcenia 
związku powiatów 

Związek Powiatów 
Województwa Łódzkiego z 

siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim 

bełchatowski, brzeziński, 
kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki 

wschodni, opoczyński, pabianicki, 
piotrkowski, poddębicki, 
radomszczański, rawski, 
wieruszowski i zgierski 

cyfryzacja baz danych EGiB, w tym tworzenie 
numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz 

pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali; 
przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do 

numerycznej obiektowej mapy zasadniczej i utworzenia 
cyfrowych baz danych obiektów topograficznych 
(BDOT500); założenie geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu (GESUT);  informatyzacja zbiorów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 
obszarach wskazanych przez powiaty będące członkami 

Związku 

nieoznaczony 9.01.2017r. 

Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 26.01.2017r., poz. 590, 
z 9.10.2017r., poz. 4206, 

z 30.03.2018r., 1630 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru: www.gov.pl 
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Kolejnym rodzajem współpracy samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań publicznych, 

wymienionym w ustawach samorządowych jest porozumienie międzygminne. Zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia 

jednej z nich określonych przez strony porozumienia zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania 

publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane 

z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego 

zadania. 

Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia nawiązują współpracę w oparciu o zawarte porozumienia, 

zarówno pomiędzy sobą jak i z innymi gminami nie będącymi członkami SŁOM. Obszary współdziałania 

dotyczą najczęściej takich dziedzin jak: transport – komunikacja miejska, wspólny bilet, połączenia 

autobusowe, gospodarka wodna, odprowadzanie ścieków i odpadów komunalnych, opieka zdrowotna 

– nocna i świąteczne, a także pomoc społeczna. 

Poniżej, przedstawiono porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład SŁOM z podziałem 

na obszary tematyczne działania. 

Porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład SŁOM zawarte do września 2019 r.: 

Transport zbiorowy 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Andrespol z dnia 31 lipca 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych ulg w środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego dla 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

Pomoc społeczna 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Ksawerów z dnia 12 września 2019 r. 
w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Ksawerów do środowiskowego domu samopomocy typu C 
prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi. 

Porozumienie międzygminne nr ZJ/188/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny; Wójta Gminy Jeżów z dnia 24 lipca 
2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Jeżów w zakresie pomocy 
społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego  
- Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy Jeżów 

Porozumienie międzygminne nr ZJ/182/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny; Wójta Gminy Brzeziny z dnia 22 lipca 
2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Brzeziny w zakresie 
pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego  
- Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy Brzeziny. 

Porozumienie międzygminne nr ZJ/181/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny; Wójta Gminy Rogów z dnia 22 lipca 
2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Rogów w zakresie 
pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego  
- Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy Rogów. 

Porozumienie międzygminne nr ZJ/164/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny; Wójta Gminy Dmosin z dnia 27 
czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego Gminy Dmosin 
w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia 
dziennego - Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzezinach, dla mieszkańców Gminy Dmosin. 

Gospodarka odpadami i odprowadzanie ścieków  

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ozorkowa; Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 lipca 2019 r. 
zawarte pomiędzy Gminą Miasto Ozorków a Gminą Ozorków w zakresie powierzenia zadań z zakresu 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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Porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład SŁOM zawarte do września 2019 r.: 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ozorkowa; Wójta Gminy Ozorków z dnia 4 lipca 2019 r. 
zawarte pomiędzy Gminą Miasto Ozorków a Gminą Ozorków w zakresie powierzenia zadań z zakresu 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład SŁOM a gminami województwa łódzkiego nie 
będącymi członkami SŁOM, podpisane do października 2019 r. 

Pomoc społeczna 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Buczek z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Buczek do środowiskowego domu samopomocy typu C 
prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 14 czerwca 2019 r. 
w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Moszczenica do środowiskowego domu samopomocy typu C 
prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Łowicz; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 czerwca 2019 r. 
w sprawie skierowania mieszkańców Miasta Łowicza do środowiskowego domu samopomocy typu C 
prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Czarnocin z dnia 11 czerwca 2019 r. 
w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Czarnocin do środowiskowego domu samopomocy 
prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 
skierowania mieszkańców Gminy Rzgów do środowiskowego domu samopomocy typu C prowadzonego  
na zlecenie Miasta Łodzi. 

 

Pozostałe porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład SŁOM podpisane do 2018 r.z podziałem  
na obszary tematyczne działania. 

Transport zbiorowy 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Andrespol z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie 
międzygminnej komunikacji autobusowej. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Brzeziny; Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Brzeziny; Wójta Gminy 
Nowosolna z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. 

Porozumienie komunalne Burmistrza Łasku; Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Dobroń z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
w sprawie międzygminnej komunikacji samochodowej. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Pabianic; Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 
maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Koluszek; Wójta Gminy Brzeziny z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie 
powierzenia zadania polegającego na utrzymaniu dróg gminnych. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego; Burmistrza Miasta i Gminy Stryków; Prezydenta Miasta 
Zgierza; Wójta Gminy Zgierz z dnia 5 września 2013 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A, 
łączącej Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Gminę Zgierz – Stryków. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie 
międzygminnej komunikacji tramwajowej. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ozorkowa; Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Zgierza; Wójta 
Gminy Ozorków; Wójta Gminy Zgierz z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Ksawerów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów". 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Ksawerów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów". 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Ksawerów z dnia 13 
stycznia 2015 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. 
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Pozostałe porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład SŁOM podpisane do 2018 r.z podziałem  
na obszary tematyczne działania. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Ksawerów z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
międzygminnej komunikacji autobusowej. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Pabianic; Wójta Gminy Pabianice z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie 
międzygminnej komunikacji autobusowej. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lutego 2016 r. 
w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego; Burmistrza Miasta-Gminy Stryków; Prezydenta Miasta 
Zgierza; Wójta Gminy Zgierz z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2, łączącej 
Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz - Gminę Zgierz – Stryków. 

Porozumienie międzygminne nr 1/2015 Wójta Gminy Dmosin; Wójta Gminy Rogów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie 
przebudowy drogi nr 121054E na odcinku 28,83 m. 

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Stryków; Wójta Gminy Głowno z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie 
międzygminnej komunikacji autobusowej łączącej Gminę Stryków z Gminą Głowno. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego; Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Lutomiersk 
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Stryków; Wójta Gminy Głowno z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 
międzygminnej komunikacji autobusowej łączącej Gminę Stryków z Gminą Głowno. 

Pomoc społeczna 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Tuszyna; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
umieszczenia i ponoszenia opłat przez Gminę Tuszyn z tytułu pobytu mieszkańca Gminy Tuszyn w Domu Dziennego Pobytu 
dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a z Filią przy ul. Piotrkowskiej 121. 

Porozumienie międzygminne nr 12/2011 Burmistrza Miasta Tuszyna; Wójta Gminy Dłutów z dnia 12 sierpnia 2011 r. 
w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na dowozie ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32. 

Porozumienie międzygminne nr 21/01P/2013 Burmistrza Miasta Tuszyna; Wójta Gminy Dłutów z dnia 11 stycznia 2013 r. 
w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na dowozie ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół 
Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Tuszyna; Wójta Gminy Dłutów z dnia 3 września 2012 r. w sprawie 
realizacji zadania publicznego polegającego na dowozie ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 
w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 
powierzenia przez Miasto Zgierz Miastu Łódź realizacji zadania publicznego – prowadzenia środowiskowego domu 
samopomocy typu C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Parzęczew z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie 
powierzenia przez Gminę Parzęczew Miastu Łódź realizacji zadania publicznego – prowadzenia środowiskowego domu 
samopomocy typu C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

Gospodarka wodna, gospodarka odpadami i odprowadzanie ścieków 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Brójce z dnia 8 października 2018 r. w sprawie 
powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia 
w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Brójce, poprzez łódzką infrastrukturę wodociągową. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 
powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Zgierz, poprzez infrastrukturę wodociągową Miasta Łodzi. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Ksawerów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Ksawerów wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie 
zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości położonych na terenie Miasta Łodzi przy granicy z Gminą 
Ksawerów, zlokalizowanych po północnej stronie ulicy Mały Skręt w Gminie Ksawerów, na odcinku od ulicy Zachodniej 
w Gminie Ksawerów do ul. Długiej w Łodzi oraz z nieruchomości przy ul. Ksawerowskiej 44b w Łodzi, poprzez infrastrukturę 
wodociągową i kanalizacyjną Gminy Ksawerów. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Ozorkowa; Wójta Gminy Ozorków z dnia 14 marca 2018 r. zawarte 
pomiędzy Gminą Ozorków a Gminą Miasto Ozorków w zakresie powierzenia sobie nawzajem zadań z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Rzgów wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia 
w wodę nieruchomości położonych na terenie Miasta Łodzi, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Gminą Rzgów, poprzez 
infrastrukturę wodociągową Gminy Rzgów. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego; Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
w sprawie powierzenia zadań z zakresu zaopatrzenia mieszkańców ulic: Lutomierskiej, Mirosławice i Wodociągowej 
w Konstantynowie Łódzkim, w wodę do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych z lutomierskiej sieci wodociągowej. 
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Pozostałe porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład SŁOM podpisane do 2018 r.z podziałem  
na obszary tematyczne działania. 

Porozumienie międzygminne nr 245/8/2016 Burmistrza Koluszek; Wójta Gminy Andrespol z dnia 8 sierpnia 2016 r. 
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przejęcia przez Miasto Łódź od Gminy Nowosolna zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie 
powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków 
dostarczanych z Miasta Pabianice do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM). 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 
powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków 
dostarczanych przez Miasto Pabianice do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ ŁAM). 

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Miastu Zgierz wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie 
zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków z nieruchomości, które stanowią działki gruntu o nr ewid.: 28/1, 28/2, 28/3, 
29, 30, 31,32 obręb B-10, usytuowanych na terenie Miasta Łodzi na odcinku od ul. Przepiórczej do ul. Marczyńskich 
i przylegających do ulicy Porzeczkowej w Zgierzu poprzez zgierską infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Koluszek; Wójta Gminy Rogów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie hurtowego 
odprowadzania ścieków przez Gminę Rogów do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Koluszki  

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie 
powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie odbioru 
ścieków z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna, poprzez łódzką infrastrukturę kanalizacyjną sanitarną 

Ochrona zdrowia i świąteczna opieka zdrowotna 

Porozumienie międzygminne nr 336/10/2013 Burmistrza Koluszek; Wójta Gminy Andrespol z dnia 1 października 2013 r. 
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej 

Porozumienie międzygminne nr 164/2017 Burmistrza Koluszek; Wójta Gminy Andrespol z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie 
powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej 

Porozumienie międzygminne nr 32/01/2015 Burmistrza Koluszek; Wójta Gminy Andrespol z dnia 22 stycznia 2015 r. 
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej 

 

Porozumienia pomiędzy gminami wchodzącymi w skład SŁOM a gminami województwa łódzkiego nie będącymi 
członkami SŁOM, podpisane do roku 2018. 

Transport zbiorowy 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 4 stycznia 2013 r. 
w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Łasku; Wójta Gminy Dobroń z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Łask przez Gminę Dobroń zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
Pomoc społeczna 

Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Brójce; Wójta Gminy Rokiciny z dnia 5 stycznia 2011 r. 
w sprawie ustalenia warunków wykonywania przez Gminę Brójce zadania własnego Gminy Rokiciny w zakresie 
zapewnienia dowozu dzieci z gminy Rokiciny do Szkoły Specjalnej w Łodzi ul. Niciarniana 2 

Porozumienie międzygminne Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie 
skierowania mieszkańców Gminy Rzgów do środowiskowego domu samopomocy typu C prowadzonego na 
zlecenie Miasta Łodzi 

 

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich określa koleją formę współpracy pomiędzy gminami. 

Stanowi ona o podstawach prawnych lokalnych grup działania i daje możliwość wykonywania zadań 
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z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, a co za tym idzie korzystania ze środków publicznych dla 

instytucji lokalnej grupy działania. Lokalne grupy działania są formą współdziałania jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o trwałym charakterze, wyodrębnionej 

instytucjonalnie organizacji i wyposażone są w przymiot osobowości cywilnoprawnej. Lokalna grupa 

działania funkcjonuje w formie stowarzyszenia, ale jest jego szczególną odmianą. W jej ramach 

nawiązane mogą być więzi kooperacji pomiędzy wieloma gminami (możliwe jest współdziałanie między 

wieloma gminami w układzie ponadgminnym lub ponadwojewódzkim). Jednocześnie warunkiem 

koniecznym jej istnienia, jest nawiązanie więzi współdziałania pomiędzy gminą a podmiotami 

prywatnymi działającymi lokalnie – organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami139. Na terenie 

Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego swoją siedzibę ma 5 lokalnych grup działania: Stowarzyszenie - 

Lokalna Grupa Działania „STER” z siedzibą w Andrespolu, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Społeczności Lokalnej „Mroga” z siedzibą w Koluszkach, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„POLCENTRUM z siedzibą  w Strykowie, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie, 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” z siedzibą w Parzęczewie . Stowarzyszenia te w szeregach 

swoich członków mają przedstawicieli gmin będących członkami Stowarzyszenia Łódzki Obszar 

Metropolitalny. 

                                                            
139 Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, monografia LEX pod red. Bogdana Dolnickiego, 
Warszawa, 2012 
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16.1 Zidentyfikowane potrzeby ŁOM w obszarze ZIT 

Zidentyfikowane potrzeby ŁOM w obszarze ZIT przedstawiono w poniższej matrycy. 

Tabela 127 Zidentyfikowane potrzeby ŁOM w obszarze ZIT 

Kluczowe 
wyzwania  

w obszarze ZIT 
Potrzeby ZIT Uzasadnienie Oczekiwane rezultaty 

Poprawa stanu 
środowiska 
naturalnego 

Poprawa jakości powietrza 

Rozwój infrastruktury 
kanalizacyjnej i oczyszczania 
ścieków 

Rozwój systemu zarządzania  
i dostarczania wody  

Termomodernizacja obiektów 
publicznych i prywatnych  

Wymiana oświetlenia 
drogowego  

Wzrost wykorzystania OZE  
w sektorze publicznym i 
prywatnym 

Rozwój obszaru ŁOM, a w szczególności jakość życia mieszkańców zależy w dużym 
stopniu od poprawy stanu środowiska naturalnego. ŁOM ze względu na swoją 
rozległość terytorialną znacznie różnicuje się pod względem wyzwań środowiskowych  
i klimatycznych, którym muszą sprostać lokalne samorządy. Wskazać tu jednak należy 
kilka kluczowych zagrożeń, które w większości dotyczą całego omawianego obszaru: 
1. Ograniczone zasoby wód powierzchniowych i niewydolny system zarządzania 

wodami. ŁOM wyróżniają negatywnie braki w zakresie dostępu do wody,  
co wynika w dużej mierze z braku systemu zatrzymania wody w postaci sprawnego 
systemu dużej i małej retencji. Część gmin ŁOM zaczyna dotykać brak wody, czego 
wyrazem są między innymi apele do mieszkańców o jej oszczędzanie w kluczowych 
okresach. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, znacznego spadku poziomu opadów 
atmosferycznych, w części gmin opady roczne osiągają wartość około 400 mm 
(zagrożenie takie występuje na 90% powierzchni regionu140). W dodatku 
przewiduje się zmiany ich charakteru, dłuższe okresy bez opadów będą 
przerywane gwałtowanymi opadami.  
Kluczowe wyzwania w tym obszarze dla lokalnych samorządów to: zapewnienie 
dostaw wody, zapewnienie czystości posiadanych zasobów wody, usprawnienie 
systemu małej retencji (duża retencja pozostaje w zakresie polityki na poziomie 
krajowym), wprowadzenie systemu zarządzania wodami opadowymi, w tym przez 
mieszkańców, usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego. 

2. Jakość powietrza. Dane z monitoringu powietrza w obszarze ŁOM wskazują na 
znaczne przekroczenie norm i nie osiąganie zakładanych celów w zakresie: pyłu 
zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu w pyle PM10, pyłu zawieszonego PM2,5  
i  ozonu. Sytuacja ta różnicuje się na obszarze, co wskazano w opracowaniu. 
Problem związany z jakością powietrza został podjęty przez lokalne samorządy, 
realizujące szereg inwestycji i programów mających na celu ograniczenie emisji.  
Zestawienie zmian całkowitej wielkości emisji gazowej i pyłowej z obszaru 
poszczególnych gmin i powiatów zlokalizowanych na terenie ŁOM wskazuje,  

W omawianym obszarze potrzeb ZIT 
wskazać można następujące rezultaty: 
1. Poprawa jakości wód 

powierzchniowych. 
2. Rozwój systemu małej retencji. 
3. Ograniczenie występowania wysp 

ciepła w miastach. 
4. Zwiększenie udziału odnawialnych 

źródeł energii w produkcji energii. 
5. Stworzenie sprawnego systemu 

zarządzania wodami opadowymi.  
6. Wypracowanie wspólnego systemu 

zarządzania kryzysowego na 
obszarze ŁOM. 

7. Opracowanie przez gminy SŁOM 
programów przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym. 

8. Poprawa jakości powietrza 
mierzona osiągnięciem celów  
z zakresu emisji. 

9. Dostosowanie systemu 
wytwarzania ciepła do norm 
emisyjnych wchodzących w życie  
w 2023 r.  

10. Osiągnięcie możliwie wysokiego 
stopnia niezależności energetycznej 
poprzez inwestycje w wytwarzanie 
energii oraz zmniejszanie 
zapotrzebowania na nią.  

                                                            
140 Polityka ekologiczna państwa 2030, Ministerstwo Środowiska, 2019 
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Kluczowe 
wyzwania  

w obszarze ZIT 
Potrzeby ZIT Uzasadnienie Oczekiwane rezultaty 

że podejmowane działania na rzecz ograniczenia emisji dają wymierne rezultaty. 
Pomimo tego emisja ciągle nie zbliżyła się do przyjętych norm.  
Kluczowe wyzwania: zmiana systemu wytarzania energii cieplnej przez 
mieszkańców na ekologiczne, w tym rozwój sieci ciepłowniczej na obszarach 
miejskich, dostosowanie zakładów wytwarzających energię cieplną do norm 
wchodzących w życie w 2023 r., rozwój systemu transportu zbiorowego.  

3. Odnawialne źródła energii i działania na rzecz ograniczenia energochłonności 
budynków oraz systemów oświetlenia ulicznego. Podstawowe wyznania  
w tym obszarze pokrywają się z wyzwaniami wskazanymi w jakości powietrza, 
dodać jednak należy wzrost kosztów energii elektrycznej, co przekładać się będzie 
na zwiększenie kosztów funkcjonowania sektora publicznego, obniżenie jakości 
życia mieszkańców, jak również konkurencyjność przedsiębiorstw,  
w tym sektora MŚP.  
Kluczowe wyzwania: promocja i wsparcie wykorzystania OZE, termomodernizacja 
budynków publicznych i prywatnych, wdrożenie nowoczesnych systemów 
oświetlenia i zarządzania tym systemem, dążenie do samodzielności energetycznej.  

11. Rozwój transportu zbiorowego, jako 
środka do ograniczenia transportu 
indywidualnego. 

Wzmocnienie 
spójności obszaru 
ŁOM 

Planowanie przestrzenne 

Zintegrowany transport 
publiczny 

Gospodarka komunalna  

Rozwój sieci dróg rowerowych 

 

Działania na rzecz spójności ŁOM wymagają koordynacji szeregu polityk realizowanych 
przez lokalne samorządy. Przedmiotowy dokument skupia się w dużej mierze na tych 
obszarach, które mogą być finansowane ze środków RPO WŁ oraz, co do których 
samorządy mają stosowne umocowanie prawne. Wskazać tu można: 
1. Planowanie przestrzenne. Kwestie związane z planowaniem przestrzennym  

w obszarze ŁOM znajdują swoje odzwierciedlenie w przyjętym w 2018 r. Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi. 
Dokument stanowi ważne narzędzie do koordynacji polityki planowania 
przestrzennego w ŁOM i powinien zostać wykorzystany dla podejmowania 
kolejnych kroków mających na celu integrację procesów planistycznych.  

Kluczowe wyzwania: koordynacja planowania przestrzennego, rozwój usług cyfrowych 
w obszarze planowania.  
2. Zintegrowany transport publiczny. Działania w omawianym obszarze powinny 

skupiać się na budowaniu ponadlokalnego i intermodalnego układu komunikacji 
publicznej. Zakres inwestycji już obecnie jest znaczący i związany w dużej mierze  
z rozwojem transportu kolejowego, tramwajowego oraz zakupu niskoemisyjnych 
środków transportu. Zgodnie z uzyskanymi danymi konieczny jest dalszy rozwój 
związany przede wszystkim ze zwiększeniem dostępności transportu publicznego, 
rozbudową infrastruktury transportowej i okołotransportowej (dworce, przystanki, 
parkingi P+R, B+R itp.). Poszerzony musi zostać również zakres funkcjonowania 

Zakładane rezultaty: 
1. Zwiększenie liczby połączeń  

w ramach transportu publicznego. 
2. Wzrost znaczenia transportu 

intermodalnego.  
3. Rozwój infrastruktury 

okołotransportowej: dworce, 
przystanki, parkingi P+R. 

4. Zwiększenie integracji usług 
transportowych na terenie ŁOM 
poprzez rozwój systemu biletów 
zintegrowanych, dynamicznych 
systemów informacji pasażerskiej.  

5. Realizacja wspólnych programów 
zakupowych.  

6. Wypracowanie standardów usług 
publicznych umożliwiających 
koordynację ich realizacji na 
poziomie gmin ŁOM.  

7. Wprowadzenie zintegrowanych 
systemów informacji przestrzennej.  
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Kluczowe 
wyzwania  

w obszarze ZIT 
Potrzeby ZIT Uzasadnienie Oczekiwane rezultaty 

biletów zintegrowanych, koordynacja rozkładów jazdy i systemów dynamicznej 
informacji pasażerskiej.  

Kluczowe wyzwania: koordynacja działań w zakresie rozwoju sieci transportu 
publicznego, integracja systemów biletowych i informacji pasażerskiej, podjęcie działań 
na rzecz zwiększenia wpływu na organizatorów transportu w zakresie kolei. 
3. Gospodarka komunalna. ŁOM jest rozległym obszarem funkcjonalnym  

o znacznym zróżnicowaniu przestrzennym, zrzeszającym jednostki samorządu 
terytorialnego realizujące analogiczne zadania. Należy uznać, że znaczna część 
realizowanych polityk czy usług publicznych może być przez samorządy 
prowadzona wspólnie lub w ścisłej współpracy. Obecnie jak wskazano  
w opracowaniu gminy należą do szeregu związków i porozumień, w których 
realizują swoje cele. Proces integracji powinien w tym zakresie postępować,  
co szczególnie może dać dobre efekty na poziomie transportu, gospodarki 
odpadami czy zintegrowanych systemów zakupowych.  

Kluczowe wyzwania: stworzenie standardów usług publicznych, wdrożenie wspólnych 
systemów zakupowych, informatyzacja usług publicznych.  
4. Rewitalizacja społeczna. Potrzeby rewitalizacyjne w ŁOM należy określić jako duże 

i nie dotyczą one wyłącznie Łodzi, ale wszystkich ośrodków miejskich. Działania  
w tym zakresie tylko częściowo wpisują się w definicję zintegrowanych inwestycji, 
mają co do zasady charakter punktowy i w obecnie stosowanej definicji 
rewitalizacji dotyczą stosunkowo małych społeczności. Zauważyć tu należy duże 
zróżnicowanie doświadczeń poszczególnych samorządów w obszarze rewitalizacji 
społecznej. Praktyka wytworzona w prowadzeniu tych działań w Łodzi powinna być 
wykorzystywana w mniejszych ośrodkach miejskich ŁOM. 

Kluczowe wyzwania: koordynacja działań rewitalizacyjnych w formie dopuszczanej  
w ramach  ZIT, wykorzystywanie dobrych praktyk wypracowanych w ramach 
rewitalizacji w obecnym okresie programowania, dalsze zwiększenie znaczenia 
czynników społecznych w rewitalizacji. 
5. Ścieżki rowerowe. Obszar ŁOM ma doskonałe warunki do rozwoju systemu ścieżek 

rowerowych. Ich liczbę oraz zasięg ocenić należy, jako niewystarczający  
a integracja ma głównie wymiar lokalny i dotyczy co najwyżej kilku samorządów. 
Wydaje się, że konieczne jest podjęcie działań koordynujących na poziomie ŁOM 
oraz samorządu wojewódzkiego, które w perspektywie najbliższych lat powinny 
doprowadzić do znacznego wzrostu sieci zgodnie z przyjętymi standardami. 
Dodatkowo zwrócić tu należy uwagę na zwiększenie znaczenia rowerów jako 
środka przemieszczania się, który wymaga integracji z transportem publicznym.  

8. Uruchomienie procedur związanych 
z faktycznym włączaniem  
w planowanie przestrzenne 
partnerskich samorządów.  

9. Rozwój infrastruktury rowerowej  
w oparciu o wspólne standardy.  
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Kluczowe 
wyzwania  

w obszarze ZIT 
Potrzeby ZIT Uzasadnienie Oczekiwane rezultaty 

Kluczowe wyzwania: wypracowanie standardu projektowania i budowy ścieżek 
rowerowych, jednolitego systemu oznakowania i informacji, włączenie transportu 
rowerowego jako ważnego elementu systemu transportowego do katalogu 
publicznych usług w tym obszarze.  

Niekorzystna 
sytuacja 
demograficzna  
i zdrowotna na 
obszarze ŁOM 

Polityka senioralna  

Usługi zdrowotne  
i profilaktyczne 

1. Polityka senioralna. Sytuacja demograficzna w ŁOM jest wyzwaniem o charakterze 
podstawowym. Prezentowane dane wprost wskazują na postępującą redukcję 
liczby ludności, rosnący wskaźnik obciążenia demograficznego, ubytek ludności  
w wieku produkcyjnym, dodatkowo wysokie ujemne saldo migracji w Łodzi. 
Większość tych procesów przebiega szybciej niż ma to miejsce w regionie i kraju. 
Kumulacja tych negatywnych zjawisk prowadzi do powstania wyzwań,  
z którymi w Polsce nie miały do czynienia lokalne samorządy, w dodatku są one 
wpisane w szerszy kontekst zmian społecznych, na które JST nie mają wpływu, 
takich jak rozluźnienie więzi społecznych i rodzinnych, późne rodzicielstwo itp. 
Przyjąć należy, iż zaistniała sytuacja będzie miała bardzo duży i chyba ciągle 
niedoceniany wpływ na funkcjonowanie poszczególnych samorządów.  

Kluczowe wyzwania: dostosowanie usług publicznych do starzejącego się 
społeczeństwa, ponoszenie znaczących kosztów związanych z koniecznością 
zapewnienia opieki osobom starszym, wprowadzenie nowych form świadczenia 
wsparcia dla osób starszych, przeciwdziałanie suburbanizacji ośrodków miejskich, 
zmniejszone wpływy do budżetu, prowadzenie aktywnej polityki w celu przyciągania 
mieszkańców.  
2. Sytuacja zdrowotna. Województwo łódzkie, w tym ŁOM wyróżnia negatywnie  

na tle kraju sytuacja zdrowotna mieszkańców, w znacznej mierze jest to efekt 
starzącej się populacji. Poziom poszczególnych wskaźników zachorowalności  
w odniesieniu do danych dla kraju należy uznać za niekorzystny. Do tego dochodzi 
utrudniony dostęp do usług medycznych, który dotyka zwłaszcza mieszkańców 
terenów wiejskich ŁOM. Przyjąć należy, iż w najbliższym czasie samorządy z terenu 
ŁOM, zmierzą się z koniecznością wsparcia znacznie większej niż obecnie liczby 
mieszkańców, którzy ze względu na choroby, nie będą w stanie funkcjonować 
samodzielnie. Na proces ten nałożą się dodatkowo zjawiska społeczne związane  
z procesami migracyjnymi, rozluźnieniem się więzi społecznych.  

Kluczowe wyzwania: prowadzenie aktywnej polityki senioralnej i rozbudowa systemu 
dziennego oraz całodobowego systemu wsparcia dla osób starszych, wdrażanie 
rozwiązań usprawniających system wsparcia dla osób starszych takich jak teleopieka. 
Przeciwdziałanie procesom suburbanizacji ośrodków miejskich, w szczególności Łodzi. 
Prowadzenie działań profilaktycznych i zwiększających dostęp do usług medycznych 
oraz rehabilitacyjnych. Ponoszenie nakładów na ograniczenie czynników cywilizacyjnych 

Zakładane rezultaty: 
1. Poprawa jakości życia mieszkańców. 
2. Ograniczenie negatywnych 

tendencji w procesach 
demograficznych.  

3. Poprawa dostępności do usług 
medycznych i rehabilitacyjnych.  

4. Wzrost liczby realizowanych 
programów profilaktycznych.  

5. Zwiększenie dostępności usług 
opiekuńczych dla osób starszych, 
w tym formach przedłużających ich 
samodzielność.  

6. Dostosowanie usług publicznych  
do zmieniającej się struktury 
demograficznej.  
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w obszarze ZIT 
Potrzeby ZIT Uzasadnienie Oczekiwane rezultaty 

mających negatywny wpływ na stan zdrowia mieszkańców. Realizacja działań 
opiekuńczych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w ramach PPP.  

Rozwój 
gospodarczy 

Promocja gospodarcza  

Turystyka i rekreacja  

Rozwój gospodarczy regionu w zakresie potrzeb ZIT może być realizowany 
w ograniczonym zakresie, przy czym przyjąć można, że pośrednio realizowany jest przez 
szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury czy integrację obszaru. W tym 
miejscu zwrócono uwagę na dwa zagadnienia, które mogą być szczególnie 
predysponowane do realizacji w formie porozumień między samorządami ŁOM.  
1. Promocja gospodarcza. Szczególnie aktywną politykę w tym obszarze prowadzi 

Łódź, wyróżniana za swoje działania na poziomie międzynarodowym. Obserwując 
tendencje w światowej gospodarce, stwierdzić należy, iż coraz większe znaczenie 
odgrywa promocja określonych regionów, które same w sobie są mocno 
powiązane. Mają one bowiem zdolność do zapewnienia odpowiedniego potencjału 
ludzkiego, czyli tym samym kadry dla nowych firm. Rozwój gospodarczy ŁOM jest 
bezpośrednio powiązany z rozwojem stolicy regionu, co za tym idzie powinien 
również łączyć się na poziomie promocji potencjału gospodarczego. Zwłaszcza, że 
inwestycje zagraniczne lokalizowane są głównie w Łodzi, a liczba wolnych terenów 
inwestycyjnych jest znaczna w gminach graniczących ze stolicą regionu. 

2. Rozwój turystyki i rekreacji. W ŁOM możliwe jest wyodrębnienie potencjalnych 
produktów turystycznych, które służyć będą wzrostowi liczby przyjeżdżających, jak 
również zwiększeniu możliwości rekreacji dla mieszkańców. Produkty te powinny 
skupiać się na potencjale przyrodniczym obszaru i bazować na rozwoju turystyki 
aktywnej oraz z drugiej strony turystyki industrialnej. Obserwowany rozwój 
turystyki doświadczeń, zwiększająca się mobilność Polaków wskazuje na duże 
możliwości rozwoju w tych obszarach, pomimo znaczącego przekształcenia przez 
człowieka terenu ŁOM. Tereny poza Łodzią, która rozwija turystykę w kierunkach 
dostępnych głównie dla dużych miast, mogą wykorzystać swój potencjał  
w pierwszej kolejności na poziomie budowy oferty rekreacyjnej dla mieszkańców. 
Powiązanie tych czynników – rekreacji i turystyki, stwarza duże możliwości  
w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców i wspierania działań z obszaru 
profilaktyki zdrowia.  

Zakładane rezultaty 
1. Zwiększenie inwestycji 

zewnętrznych na terenie ŁOM. 
2. Zwiększenie rozpoznawalności 

regionu jako lokalizacji inwestycji 
gospodarczych. 

3. Rozwój infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej.  

4. Poprawa jakości życia mieszkańców 
poprzez zwiększenie dostępu  
do rekreacji i aktywnego 
wypoczynku.  

5. Wykorzystanie potencjału 
przyrodniczego ŁOM.  

6. Utworzenie nowych produktów 
turystycznych na terenie ŁOM. 
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17. Trendy rozwojowe 

Przeprowadzając diagnozę strategiczną Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego należy zwrócić uwagę 

na tendencje rozwojowe, które będą tworzyły zakres uwarunkowań determinujących sytuację na 

terenie SŁOM w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (lata 2021-2027). Tym samym 

tytułowe trendy rozwojowe to przede wszystkim zjawiska, z którymi będą musiały się zmierzyć 

samorządy tworzące obszar funkcjonalny. W diagnozie strategicznej dla poszczególnych obszarów 

wskazywano wnioski obrazujące podstawowe problemy czy też wyzwania rozwojowe, które 

potencjalnie mogą stanowić agendę dla działań w ramach SŁOM w zbliżającym się okresie 

planistycznym. Ażeby poprawnie wskazać główne trendy rozwojowe skoncentrowano się na 

uwarunkowaniach prawno-instytucjonalnych wynikających z przyjętych i obowiązujących przepisów, 

jak również zwrócono uwagę na najważniejsze tendencje / trendy charakterystyczne dla badanego 

obszaru w wymiarze statystycznym.  

W kontekście wspomnianych uwarunkowań prawno-instytucjonalnych fundamentalne znaczenie mają 

dokumenty przede wszystkim krajowe, jak również regionalne nadające rangę strategiczną ŁOM. 

Kluczowe w tym kontekście jest zoperacjonalizowanie instrumentu ZIT w perspektywie 2021-2027 

przez Urząd Marszałkowski, jak również dbałość o zachowanie zgodności poszczególnych 

projektowanych i planowanych działań z Krajową Polityką Miejską 2023 (dokumentem przyjętym 

uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r.).  

1. Definicyjnie „miejski obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, 

złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz 

powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną”. Co warte szczególnego podkreślenia 

„fakt adresowania polityki miejskiej nie tylko do samych miast, ale i ich obszarów 

funkcjonalnych wynika z dostrzeżenia siły powiązań pomiędzy nimi, a nie z dążenia do 

intensyfikacji urbanizacji na całych tych obszarach, KPM 2023 traktuje o konieczności 

kształtowania miasta zwartego i przeciwdziałania żywiołowej suburbanizacji”. Tendencje 

opisane w diagnozie strategicznej wskazują na pogłębianie się procesów migracyjnych 

i nasilanie się zjawiska suburbanizacji w obrębie ŁOM. Tym samym podstawowym aspektem 

jest podkreślenie konieczności współpracy w ramach SŁOM na rzecz realizacji celu 

strategicznego polityki miejskiej, jakim jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów 

zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości 

życia mieszkańców. Uznaje się, iż z punktu widzenia uwarunkowań ŁOM, w pierwszym etapie 

samorządy tworzące SŁOM muszą niwelować problemy, które generuje proces 
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suburbanizacji, a w drugim przeciwdziałać niekontrolowanemu rozlewaniu się miast 

i obszarów silnie zurbanizowanych w ŁOM.  

2. Warto przywołać główne kierunki polityki miejskiej, które definiuje Krajowa Polityka Miejska 

2023. W istocie wyselekcjonowane poniżej cele szczegółowe wskazują na kluczowe / 

potencjalne obszary interwencji możliwej do zrealizowania przez SŁOM. 

a. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania 

rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych 

(miasto sprawne). W tym kontekście wyzwaniem i tendencją, w którą wpisze się SŁOM 

jest rozwijanie mechanizmów współpracy między samorządami. 

b. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji (miasto zwarte 

i zrównoważone). Kluczowe znaczenie ma ograniczenie dezurbanizacji i realizacja 

koncepcji miasta zwartego. 

c. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, 

ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich (miasto spójne). Rewitalizacja jako proces 

będzie stanowiła wyzwanie długoletnie ze względu na charakterystykę tkanki miejskiej 

i stopień jej degradacji, szczególnie na terenach mocno zurbanizowanych. 

d. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania 

rozwoju, wzrostu i zatrudnienia (miasto konkurencyjne). W tym kontekście kluczowe jest 

budowanie potencjału metropolitalnego ŁOM w wymiarze krajowym i europejskim.  

3. Sformułowane powyżej trendy stanowią ramy polityki rozwojowej dla struktury, jaką jest 

obszar funkcjonalny ŁOM w wymiarze strategicznym. Na poziomie realizacyjnym kluczowy jest 

m.in. wymiar finansowy szczególnie związany z realizacją instrumentu ZIT. Co ważne projekt 

rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zakłada tworzenie tak zwanych ZIT 

PLUS dla perspektywy finansowej 2021-2027. Uruchomienie dodatkowych środków będzie 

stanowiło impuls do poszerzania zakresu podejmowanych działań przez SŁOM.  

Poza uwarunkowaniami wynikającymi z przepisów prawa (warto podkreślić, że poziom operacyjny nie 

jest aktualnie znany i ich ostateczny kształt będzie podlegał negocjacjom) należy wskazać 

na podstawowe tendencje w wymiarze społeczno-gospodarczym. 

1. Aktualnie teren ŁOM zamieszkuje 1 073 085 osób. W perspektywie roku 2030 według 

Głównego Urzędu Statystycznego (Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030) obszar 

funkcjonalny będzie zamieszkiwało 1 007 622 osób co stanowi spadek aż o 6,1%. Depopulacja 

będzie stanowiła bardzo istotną determinantę procesów rozwojowych w obrębie ŁOM.  
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2. W perspektywie roku 2030 wzrośnie również liczba seniorów, osób w wieku poprodukcyjnym. 

Aktualnie osoby w wieku 65+ stanowią średnio przeciętnie 17,8% ludności ŁOM. Prognozy 

wskazują, że przyrost analizowanej grupy mieszkańców wyniesie aż 11,5%. Sumarycznie 

liczba seniorów będzie wynosiła 295 568 osób. Starzenie się to proces, który w perspektywie 

realizacji działań w ramach ZIT w bardzo mocnym stopniu dotknie samorządy lokalne.  

3. Ruchy migracyjne odbywające się w ŁOM koncentrują się głównie na Łodzi i okolicach, 

a procesy suburbanizacji pojawiają się przede wszystkim na wschód od ośrodka centralnego 

(Zgierz, Pabianice i Aleksandrów Łódzki). Suburbanizacja będzie procesem, który będzie 

w znacznym stopniu wymagał inwestycji ze strony gmin podmiejskich, stając się kluczowym 

wyzwaniem, biorąc pod uwagę zagrożenie dezurbanizacją ośrodków miejskich.  

4. Trwający od kilku lat spadek poziomu bezrobocia na terenie ŁOM zwiększa atrakcyjności rynku 

pracy w Polsce, także dla cudzoziemców. Wzrastająca ich liczba (w samej tylko Łodzi w 2018 

roku liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wyniosła 71 549) to wyzwanie 

istotne z punktu widzenia działań integracyjnych. Trwałość obserwowanych ruchów 

migracyjnych w perspektywie najbliższych lat wpływa na fakt, iż działania na rzecz 

cudzoziemców będą musiały być podejmowane w większym zakresie (głównie 

integracyjnym).  

5. W ostatnich latach konsekwentnie wzrasta aktywność obywatelska, świadczą o tym dane 

ilustrujące frekwencję wyborczą, jak również rosnąca liczba organizacji pozarządowych. 

Z punktu widzenia przemian demograficznych bardzo istotnym wyzwaniem będzie 

integrowanie społeczności zamieszkującej ŁOM i budowanie elementów tożsamości 

metropolitalnej.  

6. Warto zwrócić uwagę na dynamikę zmian wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. 

W latach 2010-2017 dla województwa wyniosła ona niecałe 8%, podczas gdy w powiatach 

ŁOM: brzezińskim 151%, łódzkim wschodnim 73%, pabianickim 56%, zgierskim 43% i mieście 

Łódź 31%). Co ważne dynamika zmian tego wskaźnika we wszystkich powiatach ŁOM poza 

miastem Łódź jest wyższa niż dynamika dla całej Polski (40%). Oznacza to, że statystycznie 

z roku na rok przedsiębiorstwa z ŁOM inwestują więcej w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca niż przeciętnie w województwie i w kraju. Na duży potencjał gospodarczy ŁOM 

składa się m.in. 134 032 firm sektora MŚP. Tendencje wzrostowe cechują się trwałym 

charakterem i stanowią bardzo korzystny prognostyk dla ŁOM.  

Z punktu widzenia trendów rozwojowych ich wpływ na funkcjonowanie ŁOM jest estymowany 

i ma prognostyczny charakter. W tym kontekście warto przywołać możliwość powstania metropolii 

binarnej Warszawa-Łódź. Jednym z trzech komponentów projektu związanego z Centralnym Portem 
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Komunikacyjnym jest, obok części lotniczej i kolejowej, funkcja miastotwórcza. Ten element 

akcelerowałby funkcjonalne związki Łodzi i Warszawy. W perspektywie 2027 jej powołanie do życia 

jest mało prawdopodobne, natomiast okoliczności związane z rozwojem obu obszarów funkcjonalnych 

mogą w naturalny sposób wpłynąć na powstanie takiego organizmu miejskiego o największym 

potencjale rozwojowym w kraju. Te okoliczności należy również brać pod uwagę realizując inwestycje 

w formule ZIT oraz planując rozwój ŁOM.  
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18. Analiza SWOT  

ANALIZA SWOT SFERA SPOŁECZNA  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Wyższy niż w kraju i woj. łódzkim przyrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym 
(szczególnie w Lutomiersku, Pabianicach i Aleksandrowie Łódzkim). 

 

Pogłębiająca się niekorzystna sytuacja demograficzna. 

Korzystne relacje przyrostu ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym  
z jednoczesnym przyrostem liczby osób w wieku produkcyjnym w Lutomiersku  
i Pabianicach. 

Wyższy niż w kraju i woj. łódzkim ubytek ludności w wieku produkcyjnym. 

Występowanie gmin z dodatnim przyrostem naturalnym (miasto Brzeziny, gminy 
wiejskie – Brójce, Pabianice, Dłutów, Nowosolna, Dobroń oraz gmina miejsko-wiejska 
Rzgów). 

Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych  
w liczbie bezrobotnych ogółem. 

W ŁOM odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej jest niższy 
niż średnio w województwie. 

Wysokie różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (w niektórych profesjach 
mężczyźni zarabiają o 38% więcej niż kobiety na tym samym stanowisku). 

Rozwinięty sektor techników, wzrost w latach 2008-2018 liczby uczniów (+22,04%),  
jak i oddziałów (+36,18%).  

Duże zróżnicowanie dostępności do usług społecznych. Najlepiej sytuacja wygląda  
w mieście Łódź, gorzej w gminach wiejskich ŁOM. 

Funkcjonowanie czterech publicznych szkół wyższych w Łodzi o uznanej reputacji.  
Dostępność do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 jest bardzo zróżnicowana wśród 

gmin ŁOM. W 10 gminach ŁOM nie ma żadnej placówki opieki nad dziećmi do lat 3, 
 a w kolejnych 9 jest tylko jedna jednostka. 

Rozpoznawalne w kraju i zagranicą uczelnie artystyczne. 
W żadnym z powiatów ŁOM (oprócz miasta Łódź) odsetek dzieci poniżej 3 roku życia 

objętych opieką w żłobkach nie był wyższy  
od średniej dla województwa.  

W mieście Łódź odsetek dzieci poniżej 3 roku życia objętych opieką  
w żłobkach jest wyższy niż średnio w województwie. 

Duże zróżnicowanie pod względem odsetka osób korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej.  

Średnio w ŁOM sytuacja w zakresie dostępu do opieki przedszkolnej jest statystycznie 
lepsza niż w całym województwie łódzkim. 

Koncentracja sektora NGO w Łodzi i obszarach miejskich. 

Wzrost liczby organizacji pozarządowych. 
Podmioty ekonomii społecznej rozmieszczone głównie w Łodzi i większych ośrodkach 

miejskich. 

Wysoki udział procentowy sektora NGO w ŁOM na tle całego województwa łódzkiego.  
Niewielka liczba podmiotów ekonomii społecznej - niewystarczająca liczba PES  

o charakterze reintegracji społecznej i zawodowej. 
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Wysoki udział fundacji wśród powstających organizacji sektora NGO. 
Wysokie wartości wskaźnika obciążenia demograficznego osobami starszymi. Wyższy 

niż w kraju i woj. łódzkim odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. 

Wskaźnik przeliczenia liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 000 
mieszkańców, nie odbiega od średniej liczby organizacji pozarządowych na 10 000 
mieszkańców w całym województwie. 

Nierównomierny rozkład terytorialny placówek ochrony zdrowia. 

Wysoka frekwencja wyborcza – wartości procentowe przekraczają wskaźniki krajowe  
i wojewódzkie. 

Zmniejszająca się liczba lekarzy. 

Podejmowanie wielu inicjatyw profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia na poziomie 
samorządów, uzupełniających działania diagnostyczne. 

Wysokie wskaźniki umieralności ze względu na choroby neurologiczne (1 miejsce 
województwa łódzkiego w rankingach ogólnopolskich) oraz 2 miejsce w kraju pod 

względem chorób wątroby, dróg żółciowych. 

Ponadprzeciętna liczba lekarzy pracujących na 10 000 mieszkańców.  

Wzrost liczby osób pracujących na terenie województwa łódzkiego.  

Wyższy wskaźnik zatrudnienia w województwie łódzkim w porównaniu ze wskaźnikiem 
ogólnopolskim 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Stosunkowo wysoki odsetek projektów społecznych w ramach działań 
rewitalizacyjnych, których realizacja może przyczynić się do rozwoju aktywności 
społecznej. 

 
Dalsze pogarszanie się sytuacji demograficznej w perspektywie roku 2030 o czym 

mówią prognozy GUS 

Wzrost poziomu umiędzynarodowienia szkół wyższych (duże wsparcie w tym zakresie 
ze strony funduszy UE). 

 

Spadek zainteresowania tworzeniem nowych organizacji pozarządowych - wykluczenie 
obszarów wiejskich.  

Pobudzenie aktywności społecznej m.in. poprzez działania rewitalizacyjne i aktywność 
podmiotów sektora NGO. 

Nierównomierny rozwój sektora NGO.  

Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym dzięki działaniom 
rewitalizacyjnym, również prowadzonym przez NGO’s.  

 
Możliwy wzrost liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

w kontekście zmian koniunktury rynkowej i ogólnej kondycji finansowej kraju 

  Wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne. 
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ANALIZA SWOT SFERA GOSPODARCZA 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Nastawienie gmin ŁOM na inwestycje i chęć przyciągnięcia inwestorów do 
lokalizowania się na ich terenie. 

 

Słaba dostępność do usług instytucji oferujących wsparcie dla biznesu. 

Szybszy rozwój przedsiębiorstw zlokalizowanych w ŁOM w stosunku do 
przedsiębiorstw województwa łódzkiego spoza ŁOM. 

Mimo dostępnych terenów inwestycyjnych w wielu gminach ŁOM, nie przyciągają 
one dużej liczby inwestorów. 

Opracowany i spójny plan rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych – powstająca 
struktura obwodnic miast. 

Brak dostatecznej infrastruktury parkingowej, w tym parkingów P&R. 

Rozbudowana sieć przystanków komunikacji lokalnej. 
Zły stan techniczny infrastruktury transportu tramwajowego, wiele zawieszonych 

linii międzygminnych. 

Dynamicznie rozwijają się usługi  transportu publicznego oferowane przez 
przewoźników miejskich. 

Niezadowalający stan techniczny wielu odcinków linii kolejowych wpływający na 
prędkość pociągów. 

Funkcjonowanie w regionie portu lotniczego o statusie międzynarodowym. Nierównomierny rozwój regionu w kwestii rozwoju systemu transportu. 

Centralna lokalizacja obszaru o znaczeniu strategicznym dla transportu w Polsce 
na skrzyżowaniu ważnych korytarzy transportowych. 

Brak spójności przestrzennej tras rowerowych oraz powiązanego układu 
rowerowego pomiędzy obszarem miejskim a wiejskim ŁOM. 

Funkcjonowanie Portalu Wrota Regionu Łódzkiego, który działa na rzecz 
udostępniania i rozwoju e-usług administracji publicznej. 

Dostępność do szerokopasmowego Internetu w ŁOM jest niższa niż w innych 
obszarach metropolitalnych w Polsce. 

Wyższy wskaźnik zatrudnienia w województwie łódzkim w tym w ŁOM  
w porównaniu ze wskaźnikiem ogólnopolskim. 

Częste występowanie tzw. czarnych dziur, czyli obszarów związanych z brakiem 
dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Wysoka liczba inkubatorów przedsiębiorczości. Niedostateczne nakłady w zakresie rozwoju teleinformatyki. 

 
Niska liczba szkoleń z zakresu nowych technologii organizowanych przez powiatowe 

urzędy pracy. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

Możliwy dalszy wzrost wydatków budżetu państwa na wsparcie sfery B+R. 

 

Niewystarczające, publiczne i prywatne, nakłady finansowe na badania i rozwój. 

Statystyczny i systematyczny wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw  
z ŁOM w przeliczeniu na jednego mieszkańca, większy niż przeciętnie 
w województwie i w kraju. 

Brak publicznych terenów inwestycyjnych (własności gminnej) w części 
samorządów, szczególnie w gminach wiejskich np. Nowosolna czy Ozorków. 

Wzrastająca świadomość roli nowoczesnych technologii i konieczności jej 
finansowania wśród decydentów. 

Chaos informacyjny związany z dostępnością e-usług dla mieszkańców ŁOM 
związany z brakiem ujednolicenia rozwiązań. 

Możliwość finansowania projektów z obszaru IT ze środków zewnętrznych, w tym 
ze środków UE. 

Brak zaspokojenia potrzeb na poszczególne zawody, co może prowadzić do odpływu 
inwestorów i zamykania zakładów pracy. 

Szansa na rozwój gospodarczy w związku ze wzrostem liczby osób pracujących  
i pracujących cudzoziemców. 

 

Możliwość rozwoju sektora kreatywnego dzięki inkubatorom przedsiębiorczości 
oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej.  

Mobilność pracowników stwarza szanse na bardziej zrównoważony rozwój sektora 
kreatywnego oraz nowych technologii. 

Zwiększająca się liczba obcokrajowców na rynku pracy. 
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ANALIZA SWOT ŚRODOWISKO  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Dobra jakość i wystarczające zasoby wód podziemnych. 

 

Duże przekształcenie środowiska naturalnego, niska lesistość. 

Opracowanie i sukcesywne wdrażanie programów naprawczych w zakresie jakości 
powietrza atmosferycznego. 

Zły ogólny stan wód powierzchniowych, zagrożenie nieosiągnięcia celów 
środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych. 

Wysoki stopień zwodociągowania obszaru. 
Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony 

powietrza. 

 

Słabo rozwinięty system kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem OZE w sektorze komunalnym. 

 

Zaopatrzenie w ciepło oparte na surowcach nieodnawialnych (głównie węgiel 
kamienny). 

Wzrost wykorzystania paliw gazowych w sektorze komunalno-bytowym. 
Bezpośrednie sąsiedztwo okręgów przemysłowych takich jak Piotrkowsko-

Bełchatowski Okręg Przemysłowy (górnictwo, energetyka). 

Wdrażanie programów i mechanizmów (prawnych, finansowych) zwiększających 
poziom dostępności i atrakcyjności rozwiązań niskoemisyjnych i zeroemisyjnych  
w gospodarce i sektorze komunalnym. 

Rosnąca presja środowiskowa ze strony transportu drogowego (emisja do 
powietrza, emisja hałasu). 

Wdrażanie strategii ukierunkowanych na wzrost poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

Ograniczenia prawno-administracyjne, przestrzenne i społeczne w zakresie 
rozwoju OZE. 

 
Postępująca degradacja środowiska, zanieczyszczenie wód gruntowych  
i powierzchniowych na obszarach wiejskich ze względu na niski poziom 

skanalizowania. 
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ANALIZA SWOT ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Wysoki odsetek ludności objęty działaniami rewitalizacyjnymi na terenie ŁOM. 

 

Zły stan techniczny, degradacja wielu obiektów kultury i ich wyposażenia. 

Wysoki odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej. 
Duże dysproporcje w dostępie do obiektów kultury w poszczególnych 

jednostkach terytorialnych ŁOM.  

Liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w instytucjach publicznych na 
terenie miasta Łódź. 

Niedostosowanie obiektów do potrzeb i oczekiwań 
odbiorców w jednostkach peryferyjnych ŁOM. 

Miasto Łódź - silne centrum kulturotwórcze z licznymi uczelniami wyższymi, 
muzeami, teatrami oraz pozostałymi instytucjami kultury. 

Niedostateczny poziom koordynacji działań w celu wytworzenia  
i wypromowania regionalnych produktów kulturalnych. 

Prężnie działające instytucje kultury na terenie ŁOM. Konieczne wysokie nakłady finansowe na realizację działań rewitalizacyjnych. 

Aktywność środowisk twórczych, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich. Zróżnicowane pokrycie gmin planami zagospodarowania przestrzennego.  

Różnorodność i bogactwo dziedzictwa kulturowego wyrażone w relatywnie dużej 
liczbie zabytków, pomników historii, parków kultury. 

Brak regulacji prawnych dotyczących związku metropolitalnego. 

Bogate dziedzictwo okresu rozwoju przemysłu włókienniczego stanowiące potencjał 
do rozwoju turystyki. 

Nierównomierne rozłożenie sieci elektroenergetycznej. 

 Postępujący proces suburbanizacji.  
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SZANSE ZAGROŻENIA 

Położenie i dostępność komunikacyjna w centralnej części Polski. 

 

Niskobudżetowe inwestycje, ukierunkowane na osiąganie zysków, a pomijające 
wartości przestrzenne, krajobrazowe, kulturowe i historyczne istniejącej 

zabudowy. 

Postępujący rozwój inicjatyw organizacji mających  
w swym polu działania m.in. upowszechnianie tożsamości kulturowej oraz troskę  
o substancję zabytkową, dziedzictwo kulturowe. 

Trudności z pozyskaniem funduszy na ochronę dziedzictwa kulturowego. 

Wzmocnienie i promocja obszaru poprzez organizację wielu wydarzeń kulturalnych, 
przekładająca się na wzrost zainteresowania kulturą i dziedzictwem kulturowym 
wśród turystów.  

Niska świadomość co do walorów kultury, dziedzictwa kulturowego oraz ich 
wpływu na kształtowanie rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych – w szczególności w centrach miast  
i gmin - może przyczynić się do budowy atrakcyjnego wizerunku ŁOM dla 
inwestorów. 

Postępująca degradacja tkanki miejskiej – w szczególności zabytków. 

 

Trudności w planowaniu inwestycji ze względu na braki MPZP. 

Występowanie awarii w zakresie sieci energetycznej ze względu na jej 
nierównomierne rozłożenie. 
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19. Wnioski 

1 Sytuacja demograficzna na terenie ŁOM jest niekorzystna. Wynika to zarówno z negatywnego 

ruchu naturalnego, jak również ujemnego bilansu migracji. W ostatnich dziesięciu latach populacja 

zamieszkująca obszar zmniejszyła się o blisko 48 tysięcy mieszkańców, co stanowi 4,3% . Co więcej 

z punktu widzenia demograficznego dostrzega się zachodzenie procesu starzenia społeczności 

lokalnej połączonej z ubytkiem ludzi w wieku produkcyjnym. Należy zwrócić również uwagę 

na prognozy demograficzne wskazujące, że niemal połowa gmin ŁOM odnotuje w 2030 r. spadek 

liczby ludności (w przypadku Łodzi -10,88%, a miasta Pabianice -10,41%).  

2 Łódzkie charakteryzuje się najwyższą wśród 16 województw liczbą zgonów na 100 tys. ludności wg 

grup wiekowych: w przedziale 25-64 lata oraz +65 lat (odpowiednio: 573,6 i 5 235,6). Ten stan 

rzeczy dotyczy w naturalny sposób również Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, jako obszaru 

silnie uprzemysłowionego. Warto zwrócić uwagę, że region w rankingach ogólnopolskich 

w zakresie umieralności zajmuje 1 miejsce pod względem chorób neurologicznych oraz 2 miejsce 

w kraju pod względem chorób wątroby, dróg żółciowych.  

3 W zakresie sytuacji na rynku pracy dostrzega się wysoki wskaźnik zatrudnienia, spadające 

bezrobocie (4,2% średnia wartość wskaźnika udziału bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w grudniu 2018 r. dla ŁOM) oraz wzrost liczby obcokrajowców pracujących 

na terenie ŁOM (w samej tylko Łodzi liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 

wyniosła w 2018 roku 71 549). Co istotne z punktu widzenia atrakcyjności rynku pracy na terenie 

ŁOM, pozytywnym zjawiskiem jest konsekwentny wzrost przeciętnego wynagrodzenie brutto. 

Z drugiej strony odnotowuje się koncentrację terytorialną inkubatorów przedsiębiorczości i start-

upów na terenie Łodzi – rdzenia obszaru funkcjonalnego.  

4 Z punktu widzenia edukacji należy zwrócić uwagę na dysproporcje w wartościach współczynnika 

skolaryzacji netto wskazujące na zróżnicowane poziomy kształcenia, ponadto obniża się 

zdawalność egzaminów maturalnych. Znacząco pozytywnie na tym tle wyróżnia się Łódź, która 

dysponuje znacznie wyższym potencjałem związanym z możliwościami świadczenia usług 

edukacyjnych na wysokim jakościowo poziomie.  

5 Rozwinięciem sfery edukacji jest obszar szeroko definiowanej działalności i potencjału naukowego 

oraz badawczo-rozwojowego w ŁOM. Poziom rozwoju tej sfery należy ocenić wysoko i upatrywać 

w niej istotnego potencjału rozwojowego ŁOM. Za tę dziedzinę w większości odpowiadają cztery 

uczelnie publiczne (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny i Akademia 

Sztuk Pięknych), kształcące łącznie ponad ¾ wszystkich studentów w ŁOM. Należy podkreślić 

wysoką pozycję Łodzi jako ośrodka akademickiego i umiędzynarodowienie łódzkich uczelni 
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wyższych, o czym świadczy chociażby odsetek obcokrajowców na Uniwersytecie Medycznym – 

10%, czy też Uniwersytecie Łódzkim 6,8%. Warto zwrócić uwagę na współpracę świata nauki i 

biznesu, na obszarze ŁOM w sektorze B+R działało 191 przedsiębiorstw, co stanowiło 68,71% tego 

typu podmiotów zlokalizowanych w całym województwie. Co więcej przeważająca część tych 

jednostek (76,96%) prowadziła działalność na terenie miasta Łódź. 

6 W kontekście szerokiego spektrum usług publicznych należy zwrócić uwagę, że ze środowiskowej 

pomocy społecznej skorzystało 4,74% ogółu ludności (odsetek ten spada konsekwentnie od 2014 

roku), co jest wartością niższą od średniej krajowej. Ponadto, jako wyzwanie należy zdefiniować 

dostępność placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (w 10 gminach ŁOM nie ma placówki opiekuńczej 

dla dzieci do lat 3, a w całym powiecie brzezińskim jest tylko jeden żłobek). Jeżeli chodzi 

o dostępność do usług społecznych, to wyraźnie są dostrzegane dysproporcje między terenami 

wiejskimi i miastami ŁOM na niekorzyść gmin wiejskich.  

7 Obszar ŁOM pokrywa się obszarowo z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Łodzi (MOF Łodzi). 

Za wyjątkiem dwóch gmin (Jeżów i Głowno), samorządy leżące na terenie ŁOM (MOF) należą 

do SŁOM. Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowy teren 

jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ponadregionalnym. Objęty analizą teren jest silnie 

zróżnicowany jeżeli chodzi o pokrycie gmin planami zagospodarowania przestrzennego 

(w przypadku Łodzi odsetek wynosi tylko 18,10%). Z punktu widzenia dostępności podstawowych 

instalacji dostrzega się niski poziom skanalizowania obszarów wiejskich oraz nierównomierne 

rozłożenie sieci elektroenergetycznej. Pozytywnym zjawiskiem jest wysoki odsetek mieszkańców 

korzystających z sieci wodociągowej.  

8 W zakresie działań rewitalizacyjnych należy zwrócić uwagę, że tylko 8 samorządów sporządziło i ma 

ważne programy rewitalizacji, większość z nich to miasta (m.in. Łódź, Brzeziny, Zgierz 

czy Pabianice). Łączna powierzchnia wszystkich obszarów rewitalizacji wynosi 3914,87 ha. Główne 

przyczyny delimitacji konkretnych obszarów zdegradowanych i następnie wyznaczenie obszarów 

rewitalizacji wiąże się m.in. z negatywnymi zjawiskami demograficznymi, stosunkowo wysokim 

poziomem bezrobocia, większą skalą ubóstwa, czy też niższym kapitałem społecznym. Tym samym 

należy zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki odsetek projektów społecznych, których realizacja 

może przyczynić się do rozwoju aktywności społecznej. Natomiast w zakresie działań 

infrastrukturalnych dostrzega się głównie elementy związane ze złym stanem budynków 

użyteczności publicznej, niską jakością rozwiązań komunikacyjnych, czy też złym stanem zabytków. 

9 Dostępność usług instytucji oferujących wsparcie dla biznesu jest najwyższa w Łodzi, a w dalszej 

kolejności w gminach: Brzeziny (3 jednostki), Stryków i Pabianice (po 2 jednostki) 

oraz Konstantynów Łódzki i miasto Pabianice (po 1 jednostce). Gminy ŁOM są zróżnicowane 
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pod względem ilości i wielkości terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, 

jednocześnie mimo dostępnych terenów inwestycyjnych w wielu gminach ŁOM, nie przyciągają 

one dużej liczby inwestorów. Warto zaznaczyć, że najwięcej wolnych terenów inwestycyjnych 

znajduje się m.in. w gminach Zgierz, Rzgów, Ksawerów, Stryków czy Konstantynów Łódzki, czyli 

na obszarach najlepiej skomunikowanych.  

10 Z punktu widzenia transportowego ŁOM jest obszarem o bardzo wysokim poziomie 

skomunikowania. Wpływa na to m.in. przebieg autostrad: A1 i A2 czy też funkcjonowanie 

w regionie portu lotniczego o statusie międzynarodowym. Dodatkowo istotnym aspektem są 

powstające plany obwodnic miast w ramach planu rozbudowy autostrad i dróg ekspresowych, czy 

też funkcjonowanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jako deficyty należy wskazać natomiast 

zawieszenie międzygminnych linii tramwajowych, brak spójności przestrzennej tras rowerowych 

oraz duże potrzeby w zakresie integracji transportu publicznego na terenie ŁOM.  

11 W zakresie środowiska naturalnego zwraca uwagę zły stan powietrza, niski poziom świadomości 

ekologicznej mieszkańców, czy też słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna na obszarach wiejskich. 

Czynnikami wpływającymi na złą ogólną jakość powietrza na terenie ŁOM są przede wszystkim 

przemysł i energetyka oparte na węglu kamiennym i węglu brunatnym, ale również niska emisja 

zanieczyszczeń z sektora komunalnego i emisja liniowa, której źródłem jest transport. Wyzwania 

związane z ochroną środowiska naturalnego upatrywane są w rozwijaniu technologii opierających 

się na potencjale OZE.  

12 Unikalne zasoby i walory dziedzictwa kulturowego oraz bogata oferta imprez kulturalnych Miasta 

Łodzi to istotne potencjały budujące markę ŁOM. Należy zwrócić uwagę na dziedzictwo 

industrialne i jego potencjał kulturotwórczy – szczególnie w przypadku miast tworzących ŁOM. 

Dodatkowo tereny wiejskie mają duże rezerwy w zakresie rozwijania funkcji turystycznych 

i rekreacyjnych, budując tym samym jakość i standard życia na badanym terenie. Ponadto 

aktualnie dostrzega się duże dysproporcje w dostępie do obiektów kultury w poszczególnych 

jednostkach terytorialnych ŁOM. 

13 W zakresie kapitału społecznego i aktywności obywatelskiej mieszkańców ŁOM warto odnotować 

systematyczny wzrost liczby organizacji pozarządowych (w latach 2013 – 2018 wzrost o blisko 

21%). Istotnym miernikiem jest również relatywnie wysoki współczynnik partycypacji społecznej, 

rosnąca frekwencja wyborcza do samorządu terytorialnego oraz widoczne zainteresowanie 

ekonomią społeczną i solidarną. Pewnym mankamentem jest powtarzająca się dysproporcja 

między miastami, głównie Łodzią, a terenami wiejskimi, o czym świadczy chociażby koncentracja 

sektora NGO wokół rdzenia obszaru funkcjonalnego ŁOM.  
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14 Z punktu widzenia dostępności do Internetu szerokopasmowego ważnym aspektem jest częste 

występowanie tzw. czarnych dziur, czyli obszarów związanych z brakiem dostępu. Jest to pochodna 

wskaźnika dostępności, który jest niższy w ŁOM niż w innych obszarach metropolitalnych w Polsce.  

15 W zakresie kluczowych wyzwań w obszarze ZIT wskazano w diagnozie: poprawę stanu środowiska 

naturalnego, wzmocnienie spójności obszaru ŁOM, niekorzystną sytuację demograficzną 

i zdrowotną oraz rozwój gospodarczy.  

16 Podstawowe tendencje w wymiarze społeczno-gospodarczym ŁOM to: depopulacja (spadek liczby 

mieszkańców do roku 2030 o 6,1%), starzenie się społeczności lokalnej, suburbanizacja, wyzwania 

związane z integracją oraz zachowaniem spójności obszaru. Zwraca się również uwagę 

na możliwość powstania metropolii binarnej Warszawa-Łódź w dłuższej perspektywie czasowej.  
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