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WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2006 
roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 
z późniejszymi zmianami) samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa.  

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 została przyjęta 
przez Sejmik Województwa Łódzkiego w styczniu 2006 roku, jednak ze względu 
na nowelizację w/w ustaw wymaga aktualizacji. Dnia 28 czerwca 2011 roku Sejmik 
Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr XII / 192 / 11 w sprawie określenia zasad, trybu 
i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1c ustawy o samorządzie województwa strategia rozwoju 
województwa zawiera: 

1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, 
2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa, 
3) określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla 

osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa. 

Jednocześnie art. 13 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
wskazuje, że strategia rozwoju województwa określa w szczególności: 

1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem 
strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań 
przestrzennych; 

2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią; 
3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią; 
4) wskaźniki realizacji; 
5) określenie kierunków interwencji (…) w ujęciu wojewódzkim lub terytorialnym; 
6) systemy realizacji i ramy finansowe. 

Opracowana diagnoza społeczno-gospodarcza jest częścią prac nad aktualizacją 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 i zgodnie z wymogami 
ustawowymi, jest diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 
z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych. 

 

Celem opracowania jest zobrazowanie istniejącego potencjału społeczno-
ekonomicznego regionu, z uwzględnieniem przestrzennych uwarunkowań 
środowiskowo-infrastrukturalnych, na tle kraju oraz identyfikacja głównych filarów 
rozwojowych województwa będących podstawą jego konkurencyjności. 
  
 

DD  IIAAGGNNOOZZAA    
SSPPOOŁŁEECCZZNNOO--GGOOSSPPOODDAARRCCZZAA  
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1. UWARUNKOWANIA ROZWOJU W WYMIARZE REGIONALNYM 
 
1.1. Społeczeństwo i jakość życia 

Liczba ludności województwa łódzkiego na koniec 2010 roku wynosiła 2 538 451 osób. 
Średnia gęstość zaludnienia w regionie wynosiła 139 osób / km2, przy czym dla miast 
1 428,1 osób / km2, natomiast dla obszarów wiejskich 53,4 osoby / km2. Problemy 
demograficzne w województwie należą do największych i stanowią poważne zagrożenie dla 
jego prawidłowego przyszłego rozwoju. W regionie obserwuje się jeden 
z najintensywniejszych w Polsce procesów depopulacji o utrwalonym trendzie i niekorzystnej 
prognozie. Województwo charakteryzuje się: 

 systematycznym zmniejszaniem się liczby ludności - od 2004 roku o 53 345 osób, 
 bardzo niskim przyrostem naturalnym wynoszącym – - 2,2%o 
 bardzo niekorzystną strukturą wieku – 56,8 osób w wieku nieprodukcyjnym / 100 

osób w wieku produkcyjnym, 
 najsilniejszą w kraju dysproporcją płciową ludności, widoczną szczególnie w miastach 

regionu – 110 kobiet / 100 mężczyzn, 
 intensywnym procesem depopulacji miast, połączonym z suburbanizacją terenów 

cennych przyrodniczo i krajobrazowo, szczególnie na obszarze Aglomeracji Łódzkiej. 
Przewiduje się, że proces wyludniania się województwa będzie się pogłębiał i w 2030 roku 
liczba ludności regionu zmniejszy się do 88,46% liczby z 2004 roku.  
Korzystnie wygląda sytuacja województwa pod względem poziomu zurbanizowania. Udział 
ludności miejskiej wynosił w 2010 roku 64,18%. Urbanizacja ta jest jednak bardzo 
nierównomierna i koncentruje się przede wszystkim w centralnej części województwa, 
na obszarze Aglomeracji Łódzkiej.  

 Województwo łódzkie charakteryzuje się najgorszymi w kraju wskaźnikami 
dotyczącymi poziomu zdrowotności społeczeństwa, co wynika m. in. z niekorzystnej struktury 
demograficznej. Dotyczy to przede wszystkim Łodzi oraz powiatów położonych w północnej 
części regionu. Zła kondycja zdrowotna mieszkańców województwa ma niekorzystny wpływ 
na jego wizerunek i ogranicza możliwości rozwojowe regionu. Do negatywnych zjawisk 
w zakresie stanu zdrowia mieszkańców należą: 

 najkrótsze w kraju przeciętne trwanie życia kobiet  i mężczyzn – odpowiednio 79,4 lat 
i 70,1 lat – przeciętny mieszkaniec regionu żyje najkrócej w Unii Europejskiej, 

 najwyższy w Polsce współczynnik umieralności ogółem (125,6 / 10 tys. ludności) oraz 
z powodu chorób cywilizacyjnych (choroby układu krążenia, nowotwory) – 
odpowiednio 123,2 / 10 tys. ludności, 57,4 / 10 tys. ludności, 28,1 / 10 tys. ludności, 

 najwyższy w kraju wskaźników zachorowalności na gruźlicę (3,2 / 10 tys. ludności);  
 niezdrowy styl życia mieszkańców i niska świadomość prozdrowotna. 

Jedynym pozytywnym zjawiskiem jest niższa niż przeciętnie w Polsce umieralność 
niemowląt / 1000 urodzeń żywych wynosząca 4,0. 

 Istotnym elementem kapitału intelektualnego społeczeństwa jest poziom 
wykształcenia. Społeczeństwo lepiej wykształcone może stanowić mocne podstawy dla 
prawidłowego rozwoju regionu i wpływać znacząco na jego atrakcyjność. Region łódzki 
charakteryzuje się wysokim odsetkiem najlepiej wykształconych mieszkańców oraz 
przeciętną dynamiką przyrostu ludności z wykształceniem wyższym (10 miejsce w kraju).  
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Województwo charakteryzuje się: 
 dość dobrym upowszechnieniem edukacji przedszkolnej, zwłaszcza w miastach i na 

obszarze Aglomeracji Łódzkiej – 6 miejsce w kraju, 
 korzystnymi wartościami wskaźników skolaryzacji szkolnej i gimnazjalnej, 

odpowiednio 96,89% i 94,92%;  
 dużą liczbą studentów (114 942 osób, 6 miejsce w kraju); 
 bogatą ofertą kształcenia na uczelniach wyższych oraz wysoką dostępnością 

do kadry nauczycielskiej, 
 specjalizacją medyczną oraz artystyczną szkolnictwa wyższego. 

Zjawiskami niekorzystnymi są silna polaryzacja przestrzenna ludności pod względem 
wykształcenia oraz niedostosowanie struktury kształcenia do potrzeb nowoczesnego rynku 
pracy. Najniższym poziomem wykształcenia charakteryzuje się ludność peryferyjnych 
obszarów wiejskich. Także wyniki egzaminów kończących szkolę podstawową i gimnazjum 
świadczą o podziale na obszary miejskie o wysokim poziomie urbanizacji, gdzie osiągane są 
lepsze wyniki, oraz na obszary wiejskie, słabiej zurbanizowane, gdzie wyniki egzaminów są 
gorsze. Problemem jest także nierównomierność regionalna pod względem edukacji 
przedszkolnej, przejawiająca się niską uczęszczalnością do przedszkoli dzieci na 
peryferyjnych obszarach wiejskich. 

Czynnikiem umożliwiającym proces akumulacji kapitału ludzkiego i eliminację barier 
w mobilności związanej z awansem społecznym i zawodowym mieszkańców regionu jest 
spójność społeczna. Wysoki poziom spójności społecznej przeciwdziała jednocześnie 
procesowi wykluczenia społecznego. Na podstawie analizy m. in. poziomu zdawalności 
egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, dostępności do Internetu, poziomu zdrowia 
mieszkańców, bezrobocia oraz poziomu przestępczości można stwierdzić, że region łódzki 
cechuje: 

 średni, ale rosnący, poziom akumulacji kapitału społecznego, wykazujący jednak 
silne zróżnicowanie wewnątrzregionalne, 

 malejący i wyrównujący się w skali województwa poziom wykluczenia społecznego, 
głównie w zakresie długotrwałego bezrobocia, 

 malejące zagrożenie ubóstwem – zmniejszenie się udziału ludności żyjącej poniżej 
poziomu egzystencji z 10% w 2005 roku do 3,8% w 2010 roku, 

 malejący odsetek młodzieży używającej nielegalne środki psychoaktywne i napoje 
alkoholowe. 

Jednocześnie północno-zachodnie i południowo – wschodnie obszary województwa 
zagrożone są wykluczeniem cyfrowym ze względu na niewystarczający poziom wyposażenia 
w Internet szerokopasmowy, wzrasta ogólna liczba osób uzależnionych od środków 
psychoaktywnych i pogłębia się rozwarstwienie społeczeństwa pod względem wykształcenia. 
Znaczny odsetek ludności województwa (14% w 2002 roku) zmaga się z problemem 
niepełnosprawności. Zjawiska te w przyszłości mogą skutkować zwiększeniem się liczby 
osób wykluczonych. 

 Niezwykle istotny dla kształtowania spójności i świadomości społecznej jest poziom 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Na tle kraju, województwo łódzkie charakteryzuje 
średni, ale wykazujący tendencję wzrostową, poziom obywatelskości społeczeństwa. 
Wzrasta zarówno frekwencja wyborcza, jak i liczba organizacji pozarządowych.  
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Frekwencja w wyborach jest w regionie na średnim, ogólnopolskim poziomie, natomiast 
nasycenie organizacjami pozarządowymi w 2010 roku było dosyć niskie (13 miejsce 
w Polsce), jednak od 2004 roku systematycznie rosło i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
było zbliżone do średniej dla kraju (województwo 2,6, Polska 2,7). Województwo cechuje 
duże zróżnicowanie pod względem obywatelskości społeczeństwa, przy czy wysoki poziom 
wykazują powiaty w zachodniej, środkowej i północno-wschodniej części regionu, natomiast 
niski, chociaż wzrastający, w południowej, południowo-wschodniej części województwa. 

 Bardzo ważna dla budowania spójności jest tożsamość regionalna. Region łódzki pod 
względem kulturowym nie jest obszarem jednorodnym, o czy świadczą więzi nawiązujące 
do prowincji i ziem historycznych. Obecnie województwo obejmuje części trzech prowincji 
historycznych Polski: wschodnie ziemie Wielkopolski, zachodnie Mazowsza oraz północno-
wschodnie Małopolski. Takie położenie skutkuje nakładaniem się różnych wpływów 
kulturowych i budowaniem tożsamości regionalnej w oparciu o walory wielokulturowości. 
W ostatnich latach nastąpił duży wzrost poziomu identyfikacji mieszkańców województwa 
z kulturą regionu oraz wzrost aktywności w zakresie propagowania i kultywowania tradycji 
regionalnych: 

 postępuje proces reaktywacji i wzmacniania wizerunku etnograficznych podregionów 
kulturowych – łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, 
siemkowickiego, sieradzkiego - a podregion łowicki jest rozpoznawalny w skali kraju 
i traktowany jako element identyfikacyjny folkloru Polski na arenie międzynarodowej, 

 zaobserwowano wzrost liczby działających zespołów ludowych oraz liczby twórców 
ludowych, 

 utworzono znaczną liczbę lokalnych grup działania, które stają się szansą wspólnego 
pozyskiwania środków finansowych na kultywowanie tradycji i rozwój ośrodków 
regionalnych (w 2010 roku działały 23 LGD co lokowało region na 7 miejscu w kraju).  

Najbardziej widoczne formy identyfikacji mieszkańców z regionem i przejawy wzmacniania 
tożsamości regionalnej cechują północno – wschodnie i południowo – zachodnie części 
województwa. Działania te koncentrują się m. in. na tworzeniu skansenów, poszerzaniu 
oferty produktów regionalnych oraz organizacji imprez kulturalnych o charakterze 
międzynarodowym i krajowym. Jednocześnie zauważalna jest słaba promocja ważnych 
ośrodków tożsamości regionalnej oraz dziedzictwa niematerialnego regionu. Brak jest 
informatorów i folderów promocyjnych, niewystarczające jest oznakowanie kulturowych 
atrakcji turystycznych. 

Ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności obszaru i jego poziomie 
cywilizacyjnym są warunki życia mieszkańców wyrażone m. in. poprzez warunki 
mieszkaniowe, wyposażenie w obiekty infrastruktury społecznej oraz stan i jakość 
środowiska. 

Rynek mieszkaniowy województwa zapewnia mieszkańcom relatywnie dużą liczbę 
mieszkań o wysokim standardzie wyposażenia, jednak problemem pozostają wciąż 
przeważające stare zasoby mieszkaniowe. Pod względem liczby mieszkań w przeliczeniu na 
1 000 mieszkańców województwo w 2010 roku zajmowało 2 miejsce w kraju ze wskaźnikiem 
384,2. Jednak tempo oddawania do użytku nowych mieszkań jest bardzo niskie i wynosiło 
jedynie 2,7 mieszkania na 1 000 ludności, przy średniej krajowej 4,5.  
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Do 2030 roku w skali regionu przewidywane jest powstanie deficytu mieszkaniowego, 
którego wielkość może przekroczyć 270 tys. mieszkań. Pod względem liczby brakujących 
mieszkań ogółem najdotkliwiej będzie on odczuwany na obszarze Aglomeracji Łódzkiej. 
Znaczna część zasobów mieszkaniowych charakteryzuje się złym i stale pogarszającym się 
stanem technicznym, co wynika przede wszystkim z wieku mieszkań oraz niewystarczającej 
skali remontów (16 miejsce w kraju). Region cechuje ponadto: 

 niska atrakcyjność rynku mieszkaniowego, wynikająca m. in. z przeciętnej 
zasobności mieszkańców województwa, 

 niewielka przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (15 miejsce w kraju), 
 niski udział lokali mieszkaniowych we władaniu osób fizycznych (64,0%).  

W kontekście uwarunkowań demograficznych i stanu zdrowia mieszkańców, istotnym 
miernikiem jakości życia jest dostępność do podstawowych i specjalistycznych placówek 
służby zdrowia. Poziom służby zdrowia w województwie, zarówno w zakresie personelu 
medycznego, jak i infrastruktury jest wysoki, chociaż niewystarczający do potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców:  

 pod względem liczby szpitali w 2010 roku region zajmował 6 miejsce w kraju, 
natomiast pod względem liczby łóżek w szpitalach / 10 tys. ludności pozycję 2, 

 pod względem dostępności do zakładów opieki zdrowotnej / 10 tys. mieszkańców 
województwo znajdowało się na 2 miejscu w Polsce, 

 od 2004 roku nastąpił znaczny wzrost liczby zespołów ratownictwa medycznego 
(o 92%), szczególnie szpitalnych oddziałów ratunkowych, 

 wzrosła również liczba lekarzy / 10 tys. ludności (1 miejsce w kraju), 
 pod względem liczby aptek / 10 tys. ludności województwo zajmowało 2 miejsce 

w Polsce ze wskaźnikiem 3,5. 
Zdecydowana koncentracja obiektów infrastruktury społecznej z zakresu ochrony zdrowia 
o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym występuje w Łodzi. Konieczne jest 
dostosowanie sieci szpitali i liczby łóżek na oddziałach szpitalnych do potrzeb ludności 
zamieszkującej różne rejony województwa, bowiem dostępność do służb medycznych jest 
zróżnicowana i w niektórych częściach regionu ograniczona. Szczególnie brakuje lekarzy 
specjalistów z zakresu: psychiatrii, reumatologii, ortopedii, onkologii, geriatrii i neonatologii. 

W zakresie bazy pomocy społecznej, w porównaniu z innymi województwami w Polsce, 
region łódzki wypada ponadprzeciętnie: 

 pod względem liczby miejsc w domach pomocy społecznej / 10 tys. mieszkańców 
województwo zajmowało 4 pozycję w kraju ze wskaźnikiem 29,16, 

 w regionie łódzkim w 2008 roku było najmniej osób oczekujących na miejsca w DPS; 
sytuacja ta powstała na skutek zmian zasad naliczania odpłatności za pobyt w DPS – 
zaostrzenie kryteriów oraz wprowadzenie współfinansowania ograniczyło znacznie 
możliwości ubiegania się o miejsce. 

Największą liczbą miejsc w całodobowych domach pomocy społecznej dysponowała Łódź. 
Żadnego domu pomocy społecznej nie było w powiatach: rawskim, skierniewickim 
i skierniewickim grodzkim. Na przestrzeni lat 2004 – 2008 we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej nastąpił wzrost zatrudnienia (największy w ośrodkach 
wsparcia – o 46,51%), ale w dalszym ciągu odczuwalne są braki pracowników socjalnych. 
Zarówno w ośrodkach interwencji kryzysowej, jak i placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych spadła liczba miejsc i liczba korzystających. Jedynie w ośrodkach wsparcia 
zwiększyła się liczba korzystających przy mniejszej liczbie ośrodków. 



6 
 

  

Edukacja i szkolnictwo wyższe w regionie stoją przed wyzwaniami związanymi z sytuacją 
demograficzną, czyli niżem roczników napływających do szkół wszystkich szczebli poza 
przedszkolami, oraz potrzebom związanym z tworzeniem gospodarki opartej na wiedzy, 
co wiąże się nierozerwalnie z zapotrzebowaniem na wysokiej klasy specjalistów 
i wykwalifikowane kadry na najwyższym poziomie. Region charakteryzuje: 

 systematyczny wzrost odsetka dzieci w wieku 3 – 6 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym, 

 poprawa warunków nauczania w szkołach, przejawiająca się spadkiem liczebności 
klas oraz liczby uczniów przypadających na 1 nauczyciela, 

 upowszechnienie nauczania języka angielskiego, 
 szybka komputeryzacja szkół, 
 upowszechnienie się wykształcenia średniego i znaczny wzrost liczby ludności 

z wykształceniem wyższym, 
 wzrost znaczenia Łodzi jako silnego ośrodka akademickiego oraz coraz większa 

koncentracja uczelni i studentów w stolicy województwa. 
Do zjawisk negatywnych należą przede wszystkim niedopasowanie kierunków kształcenia 
w szkołach średnich i wyższych do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy oraz zbyt 
mała skala kształcenia w zakresie kierunków technicznych i przyrodniczych. Szkoły wyższe 
są słabo powiązane z zewnętrznym otoczeniem społeczno – gospodarczym, a zwłaszcza ze 
sferą biznesu. Niekorzystny jest także fakt, że zaledwie 37,2% ogółu studentów kształci się 
w trybie stacjonarnym i wysoki odsetek studiujących (47,3%) uczy się na uczelniach 
niepublicznych, charakteryzujących się niższym poziomem kształcenia niż szkoły publiczne.  
Szkoły wyższe, na skutek malejącej liczby młodzieży w wieku 19 – 23 lata, będą 
rywalizowały o studentów m. in. poprzez poprawę warunków i jakości kształcenia. Słabszym 
uczelniom, szczególnie w mniejszych miejscowościach, może grozić likwidacja. 
W mniejszych ośrodkach powiatowych regionu dostęp do kształcenia na poziomie 
policealnym jest ograniczony. Szkół policealnych nie było w powiatach: brzezińskim, łódzkim 
wschodnim, pajęczańskim i łaskim. 

 Województwo  posiada duży potencjał w zakresie kultury, jednak nie buduje na nim 
swojej przewagi konkurencyjnej w skali kraju. Problemem jest również dostępność do usług 
kultury w południowo – zachodniej i centralnej części województwa, z wyłączeniem Łodzi, 
gdzie zlokalizowane są liczne instytucje kulturalne o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym. Koncentracja obiektów kulturalnych wyższego rzędu w stolicy regionu, 
przy jednoczesnych brakach w tym zakresie w innych ośrodkach miejskich, nie sprzyja 
zrównoważonemu rozwojowi województwa i pogłębia dysproporcje między potencjałami 
poszczególnych miast. Do głównych wyznaczników poziomu życia kulturalnego należą: kina, 
teatry, muzea, galerie sztuki i biblioteki. Jednym z głównych elementów bazy kulturalnej 
województwa jest kinematografia, której rozwój przez kilkadziesiąt lat stymulowała 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi. 
Z kinem związane jest również jedyne w kraju Muzeum Kinematografii. Kina, a zwłaszcza 
multipleksy, które dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i cyfryzacji obrazu przyciągają coraz 
większą liczbę widzów, są obecnie najpopularniejszym elementem infrastruktury kultury. 
W 2010 roku w województwie były 23 kina. Pozytywną tendencją jest zwiększająca się liczba 
widzów i słuchaczy w teatrach oraz instytucjach muzycznych mimo zmniejszającej się liczby 
tych instytucji (największa koncentracja placówek teatralnych i muzycznych występowała 
w Łodzi - 12) oraz zwiększenie liczby przedstawień (o 62).  
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Jednak pod względem uczestnictwa w spektaklach teatralnych i muzycznych w przeliczeniu 
na 1 000 mieszkańców województwo łódzkie zajmuje dopiero 11 miejsce w kraju. 
Do niepokojących zjawisk w regionie należą: 

 mniejsze zainteresowanie galeriami i salonami sztuki, przy jednoczesnym 
zwiększeniu się liczby tych placówek do 46 w 2010 roku (3 miejsce w Polsce), 

 zmniejszanie się liczby bibliotek (z 572 w 2004 roku do 559 w 2010 roku) 
i korzystających z nich czytelników, 

 zmniejszająca się liczba osób zwiedzających muzea oraz liczba imprez oświatowych 
organizowanych przez te placówki kultury. 

Elementami infrastruktury społecznej są również baza sportowa i rekreacyjna oraz baza 
turystyczna. Od 2004 roku nastąpił wzrost liczby obiektów sportowych (o 218). W 2010 roku 
funkcjonowało m. in. 1 395 boisk sportowych (w tym 123 kompleksy typu Orlik), 894 sal 
gimnastycznych, 109 hal sportowych, 103 stadiony, 45 pływalni krytych i 146 kortów 
tenisowych. Na obszarze województwa zlokalizowanych było szereg obiektów 
o szczególnym znaczeniu w skali kraju m. in. Centralny Ośrodek Sportu w Spale, hala 
sportowo – widowiskowa „Arena – Łódź” czy tor dla kajaków górskich w Drzewicy. 
Nieznacznie zwiększyła się liczba osób ćwiczących w klubach sportowych 
a najpopularniejszą dyscypliną sportową była piłka nożna. W województwie zauważalna jest 
również niewielka poprawa w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, jednak nadal 
poziom rozwoju usług turystycznych w niektórych obiektach jest niski: 

 zwiększyła się liczba hoteli, zwłaszcza trzygwiazdkowych, jednak brak jest obiektów 
o najwyższym standardzie, 

 najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem bazy noclegowej były 
gospodarstwa agroturystyczne, których liczba w latach 2004 - 2009 wzrosła 4-krotnie, 

 nastąpił nieznaczny wzrost liczby placówek gastronomicznych w obiektach 
zbiorowego zakwaterowania. 

Atrakcyjność regionu poprawia się poprzez nowe produkty turystyczne z certyfikatem POT, 
których liczba w latach 2004 – 2010 znacznie wzrosła (od 1 do 11). Potencjałem  
turystycznym są także zasoby i walory dziedzictwa kulturowego i bogata oferta imprez 
kulturalnych, walory przyrodnicze sprzyjające rozwojowi turystyki aktywnej oraz zasoby wód 
geotermalnych. Zjawiskiem negatywnym jest m. in. niedostateczna promocja miejsc 
atrakcyjnych turystycznie oraz słabe oznakowanie atrakcji i szlaków turystycznych. Pod 
względem liczby kilometrów wyznakowanych szlaków turystycznych województwo w 2009 
roku zajmowało dopiero 13 miejsce w Polsce. Od 2002 roku zostały wyznakowane trasy 
turystyczne o łącznej długości 3 481,4 km (najwięcej szlaków rowerowych).  

 Istotnymi elementami wpływającymi na jakość życia są ład przestrzenny oraz stan 
środowiska.  

Głównym problemem, od wielu lat obserwowanym w województwie łódzkim, jest 
nieadekwatne do potrzeb, nadmierne wyznaczanie przez gminy terenów pod nowe 
inwestycje. Skutkuje to niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się zabudowy, często na 
tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo, wzrostem kosztów infrastrukturalnych oraz 
chaosem przestrzennym. Jednocześnie sukcesywnie zwiększa się powierzchnia terenów 
objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (od 18,31% w 2004 roku 
do 30,18% w 2010 roku), głównie w centralnej i wschodniej części regionu. Największe 
pokrycie powierzchni miejscowymi planami mają powiaty: rawski, łęczycki i pajęczański, 
natomiast najmniejsze powiaty: piotrkowski, sieradzki, radomszczański, zduńskowolski, 
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poddębicki i wieruszowski. Niekorzystną tendencją jest częsta zmienność uchwalanych 
planów, prowadząca do niskiej stabilności polityki przestrzennej i inwestycyjnej na poziomie 
lokalnym. Do kształtowania ładu przestrzennego w znacznym stopniu przyczyniają się 
podejmowane działania w zakresie rewitalizacji i rewaloryzacji. Samorządy lokalne 
dostrzegają potrzeby rewitalizacji przestrzeni miejskich i realizują je w ramach Lokalnych 
Programów Rewitalizacji. W latach 2008 – 2010 na obszarze województwa podjęto 
99 działań rewitalizacyjnych. 

 Na obszarze województwa występuje szereg zagrożeń dla środowiska mogących 
w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływać na komfort i jakość życia. Do najważniejszych 
z nich zaliczono: 

 problemy związane z gospodarką odpadami: stosunkowo słabe wyposażenie 
w infrastrukturę do zagospodarowywania odpadów komunalnych w inny sposób niż 
składowanie, wpływające na powolny wzrost udziału tych odpadów poddawanych 
procesom odzysku;  znaczne ilości odpadów wytwarzanych ogółem i odpadów 
kierowanych na składowiska oraz powolny proces zamykania i modernizacji 
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne niespełniających wymagań 
technicznych, na których składowane są odpady komunalne; do zjawisk negatywnych 
należą również duża liczba niezrekultywowanych składowisk wyłączonych 
z eksploatacji, utrzymujące się praktyki nielegalnego składowania odpadów, niska 
efektywność selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz spadek udziału 
odzysku odpadów innych niż niebezpieczne przy zwiększającej się ilości tych 
odpadów unieszkodliwionych przez składowanie; pozytywnym zjawiskiem jest 
utrzymujący się wzrost udziału odzysku odpadów niebezpiecznych, przy 
zmniejszającej się ilości tych odpadów kierowanych na składowiska; 

 zanieczyszczenie wód oraz zagrożenie powodziowe; głównym źródłem 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych są ścieki komunalne i opadowe; istnieje 
dalsza potrzeba przebudowy systemów kanalizacji ogólnospławnej na systemy 
rozdzielcze; konieczne jest także zorganizowanie spływu ścieków opadowych i wód 
roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych i z obszarów użytkowanych rolniczo 
do wód płynących z zastosowaniem urządzeń podczyszczających; zauważalny jest 
również spadek sprawności funkcjonowania niektórych oczyszczalni ścieków (powiat 
poddębicki i pajęczański), co wskazuje na konieczność ich modernizacji lub budowy 
nowych; problem zagrożenia powodziowego dotyczy województwa łódzkiego tak, jak 
wielu innych regionów w Polsce; W regionie pojawiają się głównie wezbrania typu 
opadowego, roztopowego i zatorowego, co powoduje zagrożenie powodziowe 
na większych rzekach; województwo ma uregulowanych ok. 60% długości wszystkich 
rzek i cieków, zajmuje 15 miejsce w kraju pod względem długości wałów 
przeciwpowodziowych, która w latach 2004 – 2010 nie uległa zwiększeniu, oraz ok. 
50% obszaru możliwych zagrożeń powodziowych chronionego przed skutkami 
powodzi; jednocześnie ok. 1/3 długości wszystkich wałów ogółem wymagająca 
modernizacji lub odbudowy znajduje się w województwie łódzkim, co świadczy 
o istotnie obniżonym stopniu bezpieczeństwa; niezwykle istotne jest zwiększanie 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego poprzez budowę nowych urządzeń 
hydrotechnicznych 

 zanieczyszczenie powietrza, mające swe źródło przede wszystkim 
w emisji powierzchniowej (z lokalnych palenisk i kotłowni osiedlowych) 
skoncentrowanej w większych miastach oraz emisji pochodzenia liniowego 
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(komunikacyjnego) występującej w rejonie głównych węzłów komunikacyjnych 
dużych miast oraz wzdłuż głównych tras drogowych; działania naprawcze powinny 
polegać na centralizacji i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię cieplną, 
termoizolacjach budynków, budowie i modernizacji dróg i obwodnic eliminujących 
ruch tranzytowy z centrów miast, rozwoju systemów transportu publicznego oraz 
wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w jej wytwarzaniu; wielkości emisji 
pochodzącej z emitorów punktowych w latach 2004 – 2008 wykazywała tendencję 
malejącą, jednakże w roku 2010 odnotowano jej wzrost o 11%; 

 zagrożenie hałasem komunikacyjnym, który wykazuje tendencje wzrostowe i stanowi 
jeden z najbardziej odczuwalnych elementów degradujących środowisko; 
ponadnormatywne natężenie hałasu odnotowano we wszystkich punktach 
pomiarowych większych miast oraz ośrodków wiejskich w regionie; hałas 
pochodzenia przemysłowego nie jest znaczącym zjawiskiem ujemnym ze względu 
na bardzo restrykcyjne uwarunkowania prawne związane z jego emisją. 

Do potencjalnych zagrożeń zaliczono także promieniowanie elektromagnetyczne oraz 
działania związane z przechowywaniem i transportem substancji i materiałów 
niebezpiecznych. Wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego 
nie stanowią zagrożenia dla ludzi i organizmów żywych, natomiast awarie związane 
z przechowywaniem i transportem ładunków niebezpiecznych występowały sporadycznie 
i miały charakter lokalny.  

 
Wykres.  Wybrane wskaźniki dla sfery społecznej w relacji do średniej krajowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło : Opracowanie BPPWŁ na podstawie GUS 
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1.2. Gospodarka i rynek pracy 

Odzwierciedleniem struktury gospodarczej regionu jest struktura pracujących w czterech 
głównych sektorach gospodarki: rolnictwo, przemysł, usługi rynkowe, usługi nierynkowe, 
a także działów wchodzących w skład tych sektorów, jak np. branż przemysłowych 
w przetwórstwie przemysłowym. Województwo łódzkie jest regionem o charakterze 
przemysłowo-rolniczym, gdyż udział zatrudnienia w tych dwóch sektorach jest wyższy 
niż przeciętnie w Polsce. Na potencjał gospodarczy województwa składają się: 

 wysoki poziom uprzemysłowienia i tradycje w zakresie określonych gałęzi przemysłu 
(przemysł włókienniczy i odzieżowy); 

 duże zasoby ziemi i znaczący potencjał rolniczy z obszarami intensywnej produkcji 
ogrodniczej (sadowniczej,  warzywniczej) i stosunkowo wydajnym rolnictwem, mimo 
niezbyt korzystnej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

 postępujący rozwój rolnictwa ekologicznego,  bazującego na naturalnym potencjale 
wytwórczym agroekosystemów, produkującego zdrową i wysokiej jakości żywność ; 

 bogata baza surowcowa pochodząca z produkcji roślinnej i zwierzęcej stanowiąca 
istotny impuls dla rozwijania rodzimego przemysłu artykułów spożywczych ; 

 bogactwo zasobów mineralnych i naturalnych pozwalających rozwijać przemysł 
górniczo-energetyczny, ceramiczny i materiałów budowlanych oraz geotermię; 

 koncentracja hurtowego handlu odzieżą w rejonie Rzgowa i Tuszyna; 
 rozwój nowej aktywności gospodarczej, jaką jest funkcja magazynowo-logistyczna, 

dyskontująca centralne położenie regionu; 
 postępująca dywersyfikacja struktury gałęziowo-branżowej województwa, 

a szczególnie jego stolicy i pojawienie się nowoczesnych branż: elektronicznej, BPO 
i IT, AGD; 

 specjalizacja regionu w produkcji określonych surowców i wyrobów przemysłowych , 
a m.in.: węgiel brunatny, energia elektryczna, wyroby włókiennicze i dziewiarskie, 
odzież, płytki ceramiczne, farmaceutyki, wyroby chemiczne (chemia budowlana), 
maszyny (sprzęt AGD), przyczepy samochodowe, przetwory mleczarskie, przetwory 
owocowe i mięsno-warzywne.  

Do problemów należy zaliczyć: 
 niską wydajność i konkurencyjność  przemysłu spowodowaną stosunkowo dużym 

udziałem przemysłu niskiej techniki i o niskiej wartości dodanej w regionalnej 
gospodarce; 

 polaryzację rozwoju gospodarczego (koncentracja tego rozwoju w Łodzi i powiatach 
centralnych oraz w powiecie bełchatowskim); 

 niedorozwój sektora usług rynkowych poza miastami na prawach powiatu;  
 brak dalszej restrukturyzacji gospodarki wielu miast regionu po upadku zakładów 

przemysłowych; 
 brak istotnych przeobrażeń strukturalnych w rolnictwie i powolne przemiany 

w strukturze obszarowej gospodarstw. 
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Mapa. Struktura pracujących wg głównych sektorów gospodarki w % ogółem   
  w powiatach w 2009 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w mln zł wg powiatów w 2009 roku 
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Aktywność gospodarcza i wysoka przedsiębiorczość  mieszkańców, a także tempo 
wzrostu inwestycji  przyczyniają się do wzrostu i rozwoju gospodarki narodowej i gospodarek 
regionalnych. Do pozytywnych zjawisk związanych z przedsiębiorczością  w regionienależy 
zaliczyć: 

 wysoki poziom przedsiębiorczości w Łodzi i powiatach centralnych (odpowiednio  
1191 i 956 podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w przeliczeniu 
na 10 tys. ludności); 

 wysoką atrakcyjność dla inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki 
czemu stała się ona w ostatnich lat jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się obszarów gospodarczych w Polsce; 

 wysoki poziom inwestycji sektora przedsiębiorstw oraz sektora publicznego 
w regionie łódzkim  oraz wysoką dynamikę w latach 2004 – 2008 ; w 2009 r. nastąpił 
ich spadek w porównaniu do roku 2008 ; 

Niekorzystnymi zjawiskami są: 
 duże zróżnicowanie poziomu przedsiębiorczości między Łodzią i powiatami 

w centralnej części województwa, a powiatami i gminami położonymi peryferyjnie, 
co wpływa na poziom zamożności gmin i przyczynia się pogłębienia zróżnicowania 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego między poszczególnymi częściami 
województwa; 

 podatność gospodarki regionalnej na wahania koniunkturalne, co przełożyło się 
na spadek liczby podmiotów w rejestrze REGON w latach 2006-2007 oraz 
2009 roku ; 

 stosunkowo mała liczba  w rejestrze REGON podmiotów będących osobami 
prawnymi, w tym spółek kapitałowych (8 miejsce w kraju). 

 
Mapa. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1 tys. mieszkańców  

   w gminach w 2010 roku 
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Region łódzki charakteryzuje się średnim poziomem rozwoju gospodarczego i zajmuje 
szóste miejsce w kraju pod względem wypracowanych PKB i WDB (2009 r.). Poziom rozwoju 
gospodarczego mierzony PKB per capita Łodzi przekracza średnią krajową (121,3%), 
podregionu piotrkowskie i łódzkiego jest niższy od średniej krajowej (odpowiednio o 7,8% 
i 16,9%), a podregionów sieradzkiego i skierniewickiego aż o 35% i 30% niższy od tej 
średniej. Pozytywnie należy ocenić: 

 postępującą konwergencję zewnętrzną regionu, o czym świadczy PKB per capita 
mierzony przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, który w 2008 roku osiągnął 
w województwie poziom 52% średniej unijnej (UE 27); 

Negatywnie natomiast: 
 spadek w latach 2004-2009 w województwie PKB na 1 mieszkańca w stosunku 

do średniej krajowej z 91,9 % w 2004 r. do 91,3% w 2009 r.; 
 mniejsze aniżeli przeciętnie w Polsce, ale jednak pogłębiające się, wewnętrzne 

zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego mierzone PKB per capita 
w podregionach  (podregion sieradzki/podregion m. Łódź  - 1:1,9 w 2009 r. wobec 1 : 
1,6 w 2007 r.). 

 
Mapa. PKB na 1 mieszkańca w tys. Zł w 2009 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niekorzystnie przedstawiają się następujące zjawiska: 
 niski poziom WDB na 1 pracującego województwa wynoszący w 2009 roku 88,1% 

średniej krajowej; relatywnie niski poziom WDB na 1 pracującego wynika ze struktury 
sektorowej regionalnej gospodarki, w której znaczącą rolę odgrywa rolnictwo mające 
niewielki udział w wypracowaniu PKB, a zbyt mały usługi rynkowe generujące 
w największym stopniu PKB, a także ze struktury branżowej przemysłu, w której 
nadal przeważają pracochłonne gałęzie przemysłu wytwarzające niską wartość 
dodaną; 
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 niska, w stosunku do średniej krajowej ,wydajność pracy we wszystkich poza 
rolnictwem sektorach regionalnej gospodarki (szczególnie w przemyśle),  liczona 
na podstawie wartości dodanej brutto na 1 pracującego  w danym sektorze. 

Oceny kondycji ekonomicznej mieszkańców województwa dokonano na podstawie 
analizy przeciętnego wynagrodzeniem, wysokości przeciętnej emerytury i renty oraz 
nominalnych dochodów gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nominalne 
dochody gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 osobę w ostatnich latacg spadły 
i w 2009 roku wyniosły 94,1 % tej średniej. Dochody własne budżetów gminnych dobrze 
odzwierciedlają poziom rozwoju gospodarczego gmin, gdyż są w dużej mierze pochodną 
zamożności mieszkańców oraz liczby i rentowności podmiotów gospodarczych danej gminy 
oraz zainwestowanego na ich obszarze majątku.  

Istnieją duże różnice w poziomie zamożności gmin województwa liczone na podstawie 
dochodów własnych budżetów gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca:  

 najbogatsze gminy i miasta to głównie gminy położone w centralnej części 
województwa i w obszarze oddziaływania Zagłębia Górniczo-Energetycznego 
„Bełchatów”, a także miasta na prawach powiatu oraz kilka miast położonych poza 
tymi obszarami (Uniejów, Łęczyca, Rawa Mazowiecka, Łowicz, Kutno, Radomsko); 

 realizowane inwestycje gospodarcze i drogowe, w tym przy współudziale 
finansowania z funduszy unijnych, przyczyniły się do wysokiego wzrostu poziomu 
zamożności takich gmin miejsko-wiejskich jak m.in. Uniejów i Stryków; 

 najbiedniejsze gminy w regionie  to rolnicze gminy położone peryferyjnie i cechujące 
się często niskim poziomem przedsiębiorczości.  

Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) to taki typ gospodarki, której rozwój dokonuje się 
pod dominującym wpływem nauki lub wiedzy naukowej, przeważającym nad innymi 
czynnikami rozwoju takimi jak: ziemia, zasoby naturalne, kapitał, praca. Kluczowym 
problemem budowy innowacyjnej gospodarki jest umiejętność przyswajania i komercjalizacji 
wiedzy naukowej. Dyfuzja innowacji w Polsce jest jednak bardzo ograniczona z uwagi na 
słabą współpracę między sektorem nauki a gospodarką. Dotyczy to również województwa 
łódzkiego, które dysponuje z jednej strony znaczącym, unikalnym w skali kraju oraz 
wyspecjalizowanym potencjałem naukowym i badawczo-rozwojowym, a z drugiej dużym 
potencjałem gospodarczym opartym w znacznej mierze o wewnętrzne, endogeniczne walory 
regionu, a jednak współpraca między tymi sektorami jest znikoma : 

 województwo dysponuje unikalnym w skali kraju i specyficznym dla regionu sektorem 
badawczo-rozwojowym, w którym wyróżniają się takie dziedziny jak: medycyna, 
włókiennictwo, branża chemiczna i ogrodnictwo;  

 o niskiej innowacyjności przemysłu regionu świadczy jeden z najniższych w kraju 
odsetek przedsiębiorstw przemysłowych wprowadzających innowacje (10,0%) oraz 
niski udział produktów nowych i istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży 
ogółem (6,6%); niska innowacyjność przedsiębiorstw województwa wynika 
ze struktury branżowej przemysłu, w której istotną rolę nadal odgrywają sektory 
niskiej i średnio-niskiej techniki; 

 wysoki wzrost nakładów na innowacje w województwie w ostatnich latach wynikał 
z dużego zakresu działań modernizacyjnych, głównie w sektorze paliwowo-
energetycznym, a nie ze wzrostu poziomu innowacyjności ogółu przedsiębiorstw 
przemysłu przetwórczego; 

 województwo wykazuje znacznie niższy poziom innowacyjności przemysłu 
w porównaniu z poziomem działalności sektora badawczo-rozwojowego, co może 
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świadczyć o ograniczonym wpływie tego sektora na innowacyjność gospodarki 
w regionie; ograniczone oddziaływanie regionalnej sfery B+R na innowacyjność 
przemysłu wynika z barier we współpracy między tymi dwiema sferami i wiąże się 
również ze specyfiką placówek naukowo-badawczych, związanych z tradycyjnymi 
branżami przemysłu, oraz niedostosowaniem kierunków badań do potrzeb innych 
specjalizacji branżowych; wiedza i technologie dotyczące branż ważnych dla 
regionalnej gospodarki jak: górnictwo, energetyka, czy przemysł maszynowy 
transferowane są spoza regionu; 

 trudna sytuacja w zakresie prowadzenia przez regionalne firmy działalności B+R 
wynika z niewielkiej liczby dużych firm, które by było stać na utrzymanie własnego 
zaplecza badawczo-rozwojowego, zbyt małego zakresu prowadzenia prac B+R przez 
inwestorów zagranicznych oraz niskiego potencjału innowacyjnego małych i średnich 
firm.  

 
Wykres .  Struktura przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej techniki  

        w województwie łódzkim w 2010 roku 

Źródło: Opracowanie BPPWŁ na podstawie GUS 

 

Rozwój gospodarczy i osiągnięcie przewag konkurencyjnych przez poszczególne regiony 
we współczesnym świecie jest w coraz większym zakresie uzależnione od szybkości 
pojawiania się na rynku nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych. Rozwój 
przedsiębiorczości i transfer nowoczesnych technologii w regionie jest wspierany przez 
stosunkowo liczne instytucje otocznia biznesu, które koncentrują się przede wszystkim 
w Łodzi. Wpływ tych instytucji na wzrost poziomu przedsiębiorczości i innowacyjności 
regionalnej gospodarki jest jak dotąd jednak niewielki. Aby poprawić swą konkurencyjność 
i pozycję na rynku przedsiębiorstwa i inne instytucje z nimi związane skupione na 
określonym geograficznie obszarze oraz działające w tej samej i pokrewnych branżach 
tworzą między sobą sieć formalnych i nieformalnych powiązań, które często przybierają 
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postać klastra. Efektywna i konsekwentnie wdrażana polityka klastrowa może prowadzić 
do przekształcenia klastrów w regionalne systemy innowacji charakteryzujące się efektywną 
absorpcją i tworzeniem innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych,  gdyż 
klastry  wyróżniają się na ogół ponadprzeciętną  konkurencyjnością i innowacyjnością. 
Tworzenie klastrów, jako szczególnie efektywnej formy współdziałania przedsiębiorstw, stało 
się wiodącą ideą aktywizacji, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
województwa:  

 powstające inicjatywy klasterowe opierają się na endogenicznym potencjale 
rozwojowym województwa, związanym z tradycjami przemysłowymi oraz zasobami 
naturalnymi, ale również na impulsach zewnętrznych związanych z napływem 
nowoczesnych technologii; 

 na terenie województwa istnieją bądź kształtują się klastery: BPO, AGD, logistyczny, 
włókienniczo-odzieżowy, medyczno-farmaceutyczny, materiałów budowlanych 
i ceramiczny, rolno-spożywczy, meblarski, odlewniczy; 

 jako potencjalne można określić klastery: elektroniczny, medialny, energetyczny 
„Ekoenergia”, „Bioenergia”, turystyki konnej, mechatroniki, kulturowy.  

 
Mapa. Klastry w województwie łódzkim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rynek pracy województwa łódzkiego charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem, bowiem 
występują tu ośrodki o wybitnie usługowym i przemysłowym charakterze a mimo to ponad 
25% zatrudnionych pracuje w rolnictwie. Pozytywnymi zjawiskami były:  

 utrzymywanie stopy bezrobocia na poziomie zbliżonym do krajowego (odpowiednio 
12,2%, 12,4%); w latach 2004 – 2008 region obniżył stopę bezrobocia o 10,3 pp., 
co jest jednym z lepszych rezultatów w kraju ; najmniejsze wahania stopy bezrobocia 
występowały w rolniczych powiatach regionu, natomaist większą podatnością rynków 
pracy na zmiany koniunktury gospodarczej charakteryzowały się miasta i wysoko 
zurbanizowane powiaty usługowo – przemysłowe; 
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 szybkie tempo spadku odsetka długotrwale bezrobotnych (ogółem w województwie 
o 30,1 pp. w latach 2004 – 2009)), szczególnie w miastach, jednak przy 
odnotowanym wzroście o 5,0 pp. w roku 2010 ; 

 wysoka aktywność zawodowa mieszkańców, wyrażona udziałem aktywnych 
zawodowo w liczbie ludności powyżej 15 roku życia, i wynosząca 61,3% (2 miejsce 
w kraju); 

 korzystne zmiany w strukturze zatrudnienia ; region charakteryzuje się wysokim 
odsetkiem zatrudnionych w usługach w obszarze Aglomeracji Łódzkiej, dość 
stabilnym udziałem zatrudnionych w sektorze przemysłowym oraz zmniejszającym 
się udziałem pracujących w sektorze rolniczym; dalsza modernizacja struktury 
gospodarczej, w tym przede wszystkim rozwijanie funkcji pozarolniczych 
na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach dla gospodarki agrarnej, 
powinna być jednym z priorytetów polityki gospodarczej regionu ; 

 duża liczba ofert pracy, szczególnie na obszarze Aglomeracji Łódzkiej; 
Za problemy na wojewódzkim rynku pracy można uznać : 

 przerost zatrudnienia w rolnictwie oraz zbyt niski udział zatrudnionych w usługach 
i przemyśle na obszarach poza Aglomeracją Łódzką; 

 niewielki popyt na specjalistów ze strony gospodarki opartej na wiedzy ; 
 silną tendencję spadkową odsetka bezrobotnych wyrejestrowanych z powodu 

podjęcia zatrudnienia, 
 bardzo wysokie ujemne saldo migracji wahadłowych (- 14 983 osób) 

Konkurencyjność gospodarcza regionu może być rozumiana jako wprowadzanie 
przewagi nad innymi regionami w określonych sferach gospodarki, zdolności do wytwarzania 
trwałego wzrostu wartości dodanej, przyciągania kapitału zewnętrznego  i wynikającego stąd 
wzrostu regionalnego dobrobytu.  Kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego , a tym 
samym wzrostu konkurencyjności regionu, ma jakość potencjału rozwoju tj. rozbudowania 
i aktywnego wykorzystania wewnętrznych przewag - zasobów i kapitału. 
Wśród elementów potencjału rozwojowego województwa łódzkiego, które mogą zbudować 
jego przewagi konkurencyjne należy wymienić m.in.: 

 korzystne położenie w centrum Polski,  
 korzystny docelowy układ dróg krajowych i autostrad,  
 stosunkowo wysoki poziom aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości osób 

fizycznych,  
 dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości  i lokowania inwestycji ( Łódzka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna, strefy przemysłowe w gminie Kleszczów, parki 
przemysłowe i technologiczne), 

 dostępność i różnorodność bogactw naturalnych (węgiel brunatny, wody 
geotermalne, piaski szklarskie i formierskie, glinki ceramiczne, surowce budowlane), 

 podaż wysoko wykwalifikowanych kadr i relatywnie niskie koszty siły roboczej, 
 unikatowy w skali kraju potencjał badawczo-rozwojowy regionu związany z takimi 

dziedzinami jak: włókiennictwo, medycyna, biotechnologie, ogrodnictwo, 
 wydajne i specjalistyczne rolnictwo (sadownictwo, warzywnictwo), 
 tradycje przemysłowe regionu: przemysł włókienniczy i odzieżowy, ceramiczny, 

chemiczny, 
 szanse rozwoju nowych branż przemysłu: AGD, elektroniczna, mechatroniczna, 
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 potencjał rozwojowy takich dziedzin usług  jak: BPO i IT, logistyka, handel, media, 
balneologia, 

 walory turystyczne województwa. 
 
 

Wykres.  Wybrane wskaźniki dla sfery ekonomicznej w relacji do średniej krajowej 

Źródło: opracowanie BPPWŁ na podstawie GUS 

 

1.3. Przestrzeń i powiązania funkcjonalno-przestrzenne 
 
Zasoby i walory przyrodnicze województwa w zasadniczy sposób warunkują możliwości 

rozwojowe, wpływają na jakość życia oraz mogą stanowić podstawę dla zwiększenia 
atrakcyjności regionu: 

 rzeźba powierzchni województwa charakteryzuje się przenikaniem cech nizin 
z cechami obszarów wyżynnych; nie stanowi ona większych barier dla rozwoju 
gospodarczego a jej różnorodność może w korzystny sposób wpływać na rozwój 
turystyki; 

 w zakresie klimatu niekorzystnym zjawiskiem jest deficyt opadów odnotowywany 
zwłaszcza w północnej części województwa oraz nasilanie się ekstremalnych zjawisk 
pogodowych (powodzie, huragany); 

 walorem są występujące złoża kopalin, stanowiące bazę surowcową dla różnych 
gałęzi gospodarki; w 2010 roku na terenie województwa występowały 872 złoża 
kopalin a ich liczba zwiększyła się od 2004 roku o 199 złóż; do najważniejszych 
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należą: złoża węgla brunatnego w rejonie Bełchatowa, piasków szklarskich 
i formierskich w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego, surowców ilastych ceramiki 
budowlanej w okolicach Żarnowa, Chełst i Mokrska, wapieni z rejonu Działoszyna, 
glin ceramicznych, chalcedonitu i piaskowców; najliczniej reprezentowane są złoża 
kruszyw naturalnych; eksploatacja surowców stanowi istotne zagrożenie dla 
środowiska, w tym przede wszystkim powierzchni ziemi, gleb i wód; największe 
przeobrażenia środowiska związane są z odkrywkową eksploatacją złóż węgla 
brunatnego i koncentrują się w rejonie Bełchatowa; są one stopniowo niwelowane 
w procesie rekultywacji; 

 województwo jest jednym z 5 regionów w kraju najbardziej bogatych w zasoby wód 
podziemnych; stanowią one ok. 8,3% łącznych zasobów Polski a ich ilość ulega 
zwiększeniu; stan czystości wód podziemnych województwa można określić jako 
bardzo dobry i zadowalający; region łódzki nie posiada natomiast dużej liczby rzek 
i cieków wodnych; zdecydowanie brakuje zbiorników wodnych i budowli piętrzących; 
w 2010 roku na obszarze województwa znajdowały się 673 obiekty małej retencji, 
w tym 139 typowych zbiorników retencyjnych; realizacja nowych obiektów jest 
niewystarczająca, bowiem od 2004 roku powstały jedynie 3 większe zbiorniki 
retencyjne i 20 budowli piętrzących; stan czystości wód powierzchniowych w 2010 
roku był ogólnie zły; ze względu na małe zasoby wód powierzchniowych i pojawiający 
się okresowo problem suszy i deficytu wód istnieje duże zapotrzebowanie 
na prowadzenie nawodnień użytków rolnych i gruntów leśnych; województwo na tle 
kraju posiada małą powierzchnię terenów nawadnianych; 

 warunki przyrodniczo – glebowe są bardzo zróżnicowane; gleby w regionie należą 
do przeciętnych i odzwierciedlają typy gleb charakterystyczne dla nizin i terenów 
wyżynnych Polski; ich przydatność dla rolnictwa obniża wysoki stopień zakwaszenia 
(udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych wzrósł do 70%); najkorzystniejsze warunki 
do produkcji roślinnej występują w północnej części regionu; powierzchnia gruntów 
zdewastowanych i zdegradowanych w województwie jest wysoka, jednak obserwuje 
się zwiększenie udziału gruntów zrekultywowanych w ciągu roku; 

 lesistość województwa jest najniższa w kraju (21,1%) i zróżnicowana 
wewnątrzregionalnie od najmniej zalesionej części północnej do najbardziej 
zalesionej części południowo – wschodniej; problemem jest duże rozdrobnienie 
kompleksów leśnych, dominacja monokultur sosnowych w strukturze drzewostanów 
oraz słaby poziom zagospodarowania lasów prywatnych; 

 region, w porównaniu z innymi województwami, ma stosunkowo mało obszarów 
o szczególnie wysokich walorach przyrodniczych, dlatego tak istotna wydaje się 
ochrona istniejących obszarów cennych przyrodniczo; w 2010 roku województwo 
plasowało się na przedostatniej pozycji w Polsce  pod względem udziału powierzchni 
obszarów chronionych (19,7%), która od 2004 roku wzrosła jedynie o 4,4 pp; 
na terenie województwa znajdowały się wszystkie formy ochrony prawnej: enklawa 
parku narodowego – Ośrodek hodowli Żubrów, 7 parków krajobrazowych, 
89 rezerwatów, 17 obszarów chronionego krajobrazu, 4 obszary NATURA 2000 
Specjalnej Ochrony Pttaków i 35 obszarów NATURA 2000 przyjętych decyzją Komisji 
Europejskiej, 36 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, 4 stanowiska 
dokumentacyjne, 773 użytki ekologiczne; łączna powierzchnia obszarów objętych 
ochroną prawną wynosiła 359 245 ha; największy udział powierzchni obszarów 
chronionych cechował powiaty brzeziński (ponad 55%) i radomszczański (ok. 38%), 
natomiast najmniejszy skierniewicki grodzki i zgierski (poniżej 3%); na obszarze 
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województwa nadal znajduje się wiele terenów o wysokich walorach przyrodniczych 
i krajobrazowych wskazanych do objęcia ochroną prawną; powstanie docelowego 
kompleksowego systemu obszarów chronionych pozwoliłoby na osiągnięcia 
wskaźnika na poziomie ok. 35%, i miałoby istotny wpływ na poprawę stanu 
środowiska w regionie. 

Mapa. Obszary prawnie chronione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Region łódzki posiada wysokie walory w zakresie dziedzictwa kulturowego wynikające m. 
in. ze znacznego zróżnicowania obszarów i obiektów zabytkowych pod względem wieku 
i stylu: 

 do najcenniejszych należą unikatowe obiekty o metryce romańskiej: kolegiata 
w Tumie, Kościoły w Sulejowie Podklasztorzu, Inowłodzu, Żarnowie, Strońsku, 
Rudzie k/ Wielunia, Krzyworzece, Buczku, a także obiekty z zachowanymi 
elementami romańskimi: kościoły w Jeżowie i Górze św. Małgorzaty oraz w tzw. 
„rotundzie” grodowej w Sieradzu; 

 do wyjątkowych w kraju i Europie należą zespoły zabudowy poprzemysłowej 
województwa; największy obszar postindustrialnego krajobrazu o dużej skali 
oddziaływania znajduje się w Łodzi. Stolica regionu stanowi również skarbnicę 
eklektyzmu, historyzmu i secesji;  

 wśród architektury drewnianej najbardziej charakterystyczną grupę stanowią 
drewniane kościoły w tzw. „typie wieluńskim”; w północnej części województwa 
wyróżnić można dodatkowo zgierskie i kutnowskie kościoły drewniane;  

 w krajobrazie wsi widoczne są zabytki techniki budownictwa ludowego m. in. wiatraki 
i młyny najliczniej występujące na terenach dawnego województwa sieradzkiego; 
zabytki architektury drewnianej znajdują się również w skansenach m. in. w Sieradzu, 
Lipcach Reymontowskich, Maurzycach, Łowiczu, Wieluniu, Łodzi; 
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 na terenie województwa lokowanych jest ok. 100 miast historycznych, z których 
ok. 60 zachowało elementy dawnych układów rozplanowania; najmniej zatarte układy 
przestrzenne posiadają miasta o rodowodzie średniowiecznym; 6 historycznych 
zespołów miejskich posiada strefy ochrony konserwatorskiej wpisane do rejestru 
zabytków (Biała Rawska, Bolimów, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, 
Wieruszów); część miejscowości z zachowanym historycznym układem 
rozplanowania posiada wpisane do rejestru zabytków układy urbanistyczne; 

 na występowanie tak dużego zróżnicowania zabytków miało wpływ koegzystowanie 
w regionie mieszkańców różnych kultur, narodowości i wyznań; ślady 
wielokulturowości obszaru łódzkiego widoczne są w przestrzeni do dzisiaj i coraz 
częściej stanowią inspirację dla kreowania wizerunku województwa. 

 
Mapa. Liczba obiektów zabytkowych w podziale na gminy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogólna liczba zabytków wpisanych do rejestru w 2010 roku wynosiła 2 200. 
Na przestrzeni lat 2002 – 2010 wzrosła ona o 96 wpisów. Na etapie sporządzania 
wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami wytypowano 172 obiekty i obszary 
zabytkowe o znaczeniu ponadlokalnym, uznane za reprezentatywne i priorytetowe 
w skali regionu. Świadczą one o tożsamości miejsca i zaliczane są do najciekawszych 
i najlepiej zachowanych nie tylko w województwie ale i w Polsce.  
Jednak całościowy potencjał zasobów dziedzictwa kulturowego nie został dotąd 
odpowiednio wykorzystany do kształtowania atrakcyjnego wizerunku i promocji regionu. 
Zróżnicowane zabytki województwa znajdują się w złym stanie technicznych. W latach 
2008 – 2010 przeprowadzono prace w zakresie rewitalizacji i rewaloryzacji ponad 
30 obiektów i obszarów zabytkowych, natomiast w latach 2004 – 2008 działania 
te obejmowały 69 obiektów i obszarów. Wzrosła również liczba obszarów objętych 
ochroną prawną: utworzono 1 park kulturowy, wydano 96 decyzji o wpisie do rejestru 
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zabytków, 55% opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
podejmowało ochronę zabytków, w tym archeologicznych. Jednak największym 
problemem z zakresu ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego pozostaje brak 
kompleksowych działań rewitalizacyjnych oraz niska świadomość społeczna w zakresie 
ochrony zabytków, zwłaszcza archeologicznych. Pozytywną tendencją jest udostępnianie 
zabytków społeczeństwu i przystosowywanie ich do pełnienia funkcji związanych 
z kulturą i turystyką. Wiele obiektów zaadaptowano na pensjonaty, restauracje i hotele, 
opracowano projekty utworzenia zabytkowych skansenów i miejsc ekspozycji. Stanowią 
one także bazę dla rozwoju turystyki kulturowej. 

Centralne położenie województwa w kraju, zlokalizowanie na jego terenie dwóch 
z czterech funkcjonujących na terenie Polski paneuropejskich korytarzy transportowych oraz 
planowane utworzenie Centralnego Węzła Komunikacyjnego, stwarzają ogromne szanse 
rozwojowe dla infrastruktury transportowej. 

Województwo jest stosunkowo dobrze wyposażone w drogi publiczne o nawierzchni 
twardej: 

 pod względem długości dróg publicznych o nawierzchni twardej (18 647,8 km) 
województwo zajmuje 6 miejsce w kraju; sieć dróg krajowych województwa należy 
do najdłuższych w kraju (4 miejsce), natomiast dużo gorzej w stosunku do innych 
województw kształtuje się sieć dróg wojewódzkich (14 miejsce); region stosunkowo 
dobrze wyposażony jest w sieć dróg powiatowych i gminnych (5 miejsce w kraju); 

 wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni twardej wzrósł w latach 2004 – 2010 z 89,6 km 
/ 100 km2 do 102,4 km / 100 km2 (4 pozycja w kraju) i był wyższy od wskaźnika 
krajowego; 

 stan techniczny istniejącego układu drogowego sukcesywnie się poprawia, jednak 
drogi nadal wykazują duże potrzeby remontowe w celu przystosowania ich do funcji 
jaką pełnią w układzie oraz w kontekście znacznego zwiększania się natężenia ruchu 
pojazdów; wskaźnik natychmiastowych potrzeb remontowych na sieci dróg 
krajowych, mimo, że zmniejszył się z 32% w 2004 roku do 21% w 2010 roku, nadal 
jest wysoki i przekracza średni wskaźnik krajowy (19%) ; w latach 2004 – 2010 
stopniowo modernizowano drogi wojewódzkie: w 2004 roku 62,9 km, w 2006 roku 
48,1 km, w 2008 roku 169,0 km, woku 2010 – 143,8 km; 

 na przestrzeni lat 2004 – 2010 zrealizowano na obszarze województwa 3 obwodnice 
miejscowości, przez które prowadzony był ruch tranzytowy i ciężki (Rawa 
Mazowiecka, Kutno, Krośniewice) w ciągu dróg krajowych. 

Potencjał regionu pozwoli w pełni wykorzystać realizacja szybkich drogowych połączeń 
zewnętrznych opartych na autostradach A-1 i A-2 oraz drogach ekspresowych 
zrealizowanych w pełnym zakresie. Jednak powolne tempo ich budowy wpływa na 
zmniejszenie możliwości szybkich połączeń z krajem i Europą a tym samym pełnego 
zdyskontowania położenia województwa. 
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Mapa. Układ drogowy województwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo charakteryzuje się stosunkowo słabo rozwiniętą siecią kolejową. 
Problemem jest także obsługa województwa, a w szczególności Łodzi i Aglomeracji Łódzkiej, 
przez trasy kolejowe, które pozbawione są dobrych bezpośrednich połączeń z głównymi 
jednostkami osadniczymi w kraju. Brak przesiadkowego dworca centralnego uniemożliwia 
włączenie kolei do wewnętrznej obsługo Aglomeracji Łódzkiej oraz stworzenie efektywnego 
systemu kolei regionalnej: 

 województwo charakteryzuje się niską gęstością sieci kolejowej (10 miejsce w kraju) - 
na 100 km2 przypada zaledwie 5,8 km linii, przy średniej dla Polski 6,5 km; 
na przestrzeni lat 2008 – 2010 gęstość sieci kolejowej w województwie utrzymywała 
się na tym samym poziomie, jedynie na przestrzeni lat 2004 – 2008 odnotowano 
spadek tego wskaźnika (o 0,3 km / 100 km2) spowodowany głównie wyłączaniem 
z eksploatacji łącznic kolejowych; 

 większość linii kolejowych posiada zbyt niskie parametry techniczne; 
 przez obszar Łodzi nie przebiega żadna linia magistralna zgłoszona przez rząd Polski 

do kolejowej sieci TEN-T.  
Działaniami, które powinny być rozważone w krótkim horyzoncie czasowym są 
przeprowadzenie inwestycji o charakterze odtworzeniowym ukierunkowanych na 
przywrócenie normalnych prędkości rozkładowych oraz zlikwidowanie ograniczeń prędkości 
na istniejących liniach kolejowych. Zaniechanie inwestycji modernizacyjnych stanowi 
zagrożenie dla integracji układu kolejowego. Szansą na rozwiązanie problemów z obsługą 
kolejową województwa, w szczególności Łódzkiego Węzła Kolejowego, jest budowa Kolei 
Dużych Prędkości relacji Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań z tunelowym przejściem pod 
centrum Łodzi wraz z podziemną stacją Łódź Fabryczna, skonsolidowana z modernizacją, 
bądź to z budową połączeń międzyregionalnych o wysokich parametrach technicznych.  
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Mapa. Układ kolejowy województwa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo coraz intensywniej wykorzystuje potencjał jaki daje Port Lotniczy Łódź 
im. Wł. Reymonta. Obecnie, w kontekście rozwoju lotnisk regionalnych w kraju, problemem 
jest zbyt mała oferta w zakresie proponowanych kierunków obsługi i ilości przewoźników. 
W latach 2004 – 2010 liczba obsłużonych pasażerów zwiększyła się 66 krotnie, z 6246 
pasażerów w 2004 roku do 413516 pasażerów w 2010 roku (odpowiednio 10 i 8 miejsce 
w kraju). Dalsze zwiększenie przepustowości lotniska wiązać się będzie z trwającą jego 
rozbudową o III terminal pasażerski, który docelowo obsłuży do 3 mln pasażerów rocznie. 
Możliwości rozwoju Portu zostaną jednak wyczerpane wraz z zakończeniem realizacji 
III terminala pasażerskiego, z powodu braku możliwości pozyskania dodatkowych terenów 
(bliskość osiedli mieszkaniowych). Niewątpliwie wpłynie to na zahamowanie rozwoju lotniska 
i w dalszej perspektywie czasowej,na brak możliwości sprostania rosnącym potrzebom 
mieszkańców w tym zakresie. Nie ma również przesądzeń w sprawie ewentualnego 
powstania Centralnego Lotniska dla Polski, które w przyszłości mogłoby stanowić 
rozwiązanie dla realizacji potrzeb mieszkańców, m.in. województwa łódzkiego, w zakresie 
transportu lotniczego.  

 Na obszarze województwa istnieje pilna potrzeba usprawnienia obsługi autobusowej 
i kolejowej komunikacji pasażerskiej : 

 województwo posiada co prawda dogodne powiązania komunikacją autobusową 
z głównymi ośrodkami wojewódzkimi Polski, jednak  w 2010 roku obsługa 
autobusowego ruchu międzynarodowego odbywała się za pośrednictwem 
europejskich oraz prywatnych przewoźników; 

 regularne połączenia kolejowe w obręcie wojewodztwa mają zdecydowanie mniejszy 
zasięg terytorialny niż autobusowa komunikacja zbiorowa ; w ostatnim dziesięcioleciu 
wielkość przewozów kolejowych, zaróno pasażerskich, jak i towarowych zmniejszyła 
się o niemal 50% ; dalsze zawieszanie przez PKP S.A. przewozów pasażerskich 
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na wielu liniach kolejowych spowoduje zmniejszenie obsługi komunikacyjnej 
obszarów regionu. 

 Większość większych miast regionu posiada komunikację miejską i zarówno ilość 
obsługiwanych pasażerów jak i długość linii komunikacyjnych jest zadowalająca.Trwają 
prace związane z polepszeniem skomunikowania podłódzkich miast z Łodzią. W 2008 roku 
zakończono I etap projektu pod nazwą ”Łódzki Tramwaj Regionalny”, mającego usprawnić 
połączenie na trasie Północ - Południe. Pełny efekt tej inwestycji zapewni dopiero realizacja 
wszystkich jej etapów. W przyszłości należy się spodziewać zwiększenia konkurencyjności 
komunikacji miejskiej, jako ekologicznego środka transportu pozwalającego na jednoczesny 
przewóz wielu osób.  

 Jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi transportu w latach 2004 – 2010 stał się 
ciężarowy transport samochodowy. W województwie wielkości ładunków nadanych do 
przewozu transportem samochodowym wzrosły o blisko 37,1%. W 2004 r . nadano 42704 
tys. ton, natomiast w 2010 r. 58538 tys. ton. W województwie tonaż przyjętych ładunków 
wzrósł od 2004 r. o 39,0% (odpowiednio z 42893 tys. ton do 59595 tys. ton). Zwiększający 
się ruch pojazdów ciężarowych może stać się zagrożeniem dla jakości dróg, ktore 
w wypadku niedostosowania nośności ulegną niszczeniu. Obecnie trwa stopniowy rozwój 
terminali integrujących systemy transportu towarów, jednak zagrożeniem dla rozwoju 
zaplecza transportowego jest niewielka przepustowość terminali, powolna realizacja układu 
dróg tranzytowych wyższego rzędu oraz niewystarczający stan techniczny linii kolejowych. 

W 2010 roku województwo łódzkie znalazło się na drugim miejscu w Polsce pod 
względem mocy zainstalowanej w elektrowniach. Ilość odbiorców energii elektrycznej 
w regionie stale rosła i była o ok. 100 tys. wyższa od średniej krajowej wynoszącej 
ok. 900 tys. odbiorców. Region zajmował także drugie miejsce w kraju pod względem 
produkcji energii elektrycznej (29 519,6 GWh) i od 2004 roku wskaźnik ten zwiększył się 
o 3%.  

Województwo charakteryzuje się niedostatecznie rozwiniętym systemem sieci gazowej. 
Gazyfikacja koncentruje się głównie w miastach  i przyległych do nich terenach wiejskich. 
Problemem pozostaje mała opłacalność gazyfikacji wsi i znaczny spadek zainteresowania 
rozwojem systemów gazowniczych w miastach. Województwo charakteryzuje się dość gęstą 
siecią gazową w centralnej i wschodniej części, natomiast słabym zainwestowaniem 
w części południowo – zachodniej, gdzie poza zasięgiem sieci znajduje się kilka miast. 
Zdecydowanie gorzej wyglądała gazyfikacja terenów wiejskich, która w porównaniu 
z miastami jest znikoma.  

Województwo dysponuje znacznym potencjałem w zakresie wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych, głównie wiatru, biomasy i geotermii,  jednak jej udział w energii 
wytwarzanej ogółem w Polsce wzrasta minimalnie i nadal jest niższy od średniej krajowej. 
Województwo łódzkie uplasowało się dopiero na 9 miejscu w kraju pod względem 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W wielu miejscach województwa prowadzone 
są badania nad wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych, szczególnie w Łodzi, 
Poddębicach, Zduńskiej Woli, Wieluniu, Rogóźnie, Skierniewicach, Kleszczowie, Ozorkowie 
i Radomsku. 

W zakresie gospodarki wodnej, w latach 2004 – 2010, widoczna była tendencja 
spadkowa zużycia wody na cele konsumpcyjne, mimo sukcesywnej rozbudowy sieciowych 
systemów zaopatrzenia w wodę na terenie całego województwa. Generalnie system 
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zaopatrzenia w wodę mieszkańców województwa był na dobrym poziomie. Zwiększył się 
procent ludności obsługiwanej przez wodociągi, zwłaszcza mieszkających na wsi, gdzie 
śerdni wskaźnik zwodociągowania w 2010 r. wynosił 80,6% i był wyższy od średniej krajowej 
(74,8%). 

W zakresie gospodarki ściekowej województwo charakteryzowało się niedostatecznie 
rozwiniętym sieciowym systemem odprowadzania ścieków na terenach wiejskich (15% 
skanalizowania). Mimo prowadzonej w latach 2004 – 2010 intensywniejszej 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 (średnio w 83,8%) odprowadzającą ścieki 
do oczyszczalni mechaniczno – biologicznych, z których 69% posiada dodatkowo 
podwyższone usuwanie biogenów.  
 
Mapa. Dysproporcje sieciowe na terenach wiejskich w powiatach w 2010 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo energetyczne w województwie w dziedzinie elektroenergetyki 
zapewnione jest poprzez energię wytwarzaną przez Elektrownię Bełchatów, 
elektrociepłownie łódzkie oraz elektrownie zawodowe w Zgierzu i Zduńskiej Woli. Dodatkowo 
system wytwarzania energii elektrycznej uzupełnia energia pozyskiwana z odnawialnych 
źródeł energii. W w/w źródłach są znaczne nadwyżki wytworzonej energii. Gęsta sieć linii 
i stacji elektroenergetycznych oraz ich częsta modernizacja zwiększa bezpieczeństwo 
w dziedzinie elektroenergetyki. Bezpieczeństwo energetyczne w dziedzinie gazownictwa 
zapewniają węzły systemowe, znajdujące się poza województwem, z których gazociągami 
wysokiego ciśnienia gaz doprowadzany jest do większości miast w województwie. 
Gazyfikacja gmin odbywa się głównie wokół miast zasilanych gazem ziemnym lub wzdłuż 
gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia. Bezpieczeństwo energetyczne w dziedzinie 
produktów naftowych zapewniane jest poprzez bazę rozdzielczą paliw płynnych 
w Koluszkach.  
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Mapa. Bezpieczeństwo energetyczne województwa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo jest stosunkowo słabo wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną. 
Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw i obiektów oświatowych. 
Ograniczona jest również dostępność do Internetu szerokopasmowego, co może 
powodować wykluczenie cyfrowe niektórych obszarów regionu. Mimo zaznaczającego się 
trendu wzrostowego w zakresie informatyzacji, wartości osiągane przez województwo są 
niższe od średnich krajowych: 

 na przestrzeni lat 2004 – 2010 odsetek gospodarstw domowych posiadających 
komputer wzrósł o 28 p.p., do 58,4%;  w 2010 roku; 

 pod względem liczby gospodarstw domowych wyposażonych w komputer 
z podłączeniem do Internetu zauważalna jest tendencja wzrostowa (14,4% w 2004 
roku, 40,6% w 2008 roku, 52,3% w 2010 r); 

 problemem była stosunkowo niska komputeryzacja i internetyzacja szkolnictwa; 
największy rozwój tej dziedziny występował w grupie szkół podstawowych, co może 
być dobrym początkiem dla kreowania w pełni świadomego, młodego społeczeństwa 
informacyjnego.  

W ostatnich latach podjęto szereg działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego: 
 zapoczątkowano realizację Infostrady Regionalnej Województwa Łódzkiego – 

„Lodman”, 
 realizuje się projekt Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego dostępu do Internetu, 
 zainicjowano prace nad utworzeniem Łódzkiej Sieci Teleinformatycznej – 

pilotażowego projektu obejmującego budowę internetowej sieci radiowej oraz budowę 
sieci szkieletowej i dystrybucyjnej na wybranych obszarach województwa 
(technologia światłowodowa), 
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 przygotowano koncepcję „infrastruktura regionalnego systemu informacji 
przestrzennej województwa łódzkiego”, którego celem jest wyrównywanie 
dysproporcji w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, 

 rozpoczęto projekt Regionalnego Systemu Informacji Medycznej,  
 opracowano projekt zintegrowanego systemu e-usług publicznych województwa 

łódzkiego „Wrota Regionu”, 
 zaimplementowano Regionalny System Informacji Turystycznej oparty na systemie 

GPS, 
 wprowadzono usługi e-learning, przyczyniające się do udostępnienie szerokich 

zasobów materiałów edukacyjnych; 
 uruchomiono zorganizowane platformy nauczania na odległość; 
 prowadzone były prace wdrażające system informatyczny typu e-zdrowie. 

Konieczne jest podjęcie szerszych działań w zakresie informatyzacji administracji publicznej 
e-government.  
 
Mapa. Dostęp do Internetu szerokopasmowego w gminach w 2009 roku 
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Wykres. Wybrane wskaźniki dla sfery środowiskowo-infrastrukturalnej  
           w relacji do średniej krajowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło : Opracowanie BPPWŁ na podstawie GUS 

 
 
2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU – OBSZARY MIEJSKIE 
 

Ludność województwa łódzkiego skupiona jest w 177 gminach, w tym w 18 gminach 
miejskich, 25 gminach miejsko-wiejskich i 134 gminach wiejskich. Miejski system osadniczy 
tworzą 43 miasta (w 2011 r. status miasta uzuskał Wolbórz). Wśród 18 gmin miejskich jedna 
- miasto Łódź - ma status miasta wojewódzkiego oraz powiatu grodzkiego i stolicy powiatu 
łódzkiego wschodniego. Oprócz Łodzi jeszcze 2 miasta – Piotrków Trybunalski i Skierniewice 
- mają status powiatów grodzkich i stolic powiatów ziemskich. Oprócz Łodzi, Piotrkowa 
Trybunalskiego i Skierniewic 15 gmin miejskich oraz 6 miast w gminach miejsko - wiejskich 
pełni jeszcze funkcje miast powiatowych. Reasumując, struktura administracyjna 
województwa obejmuje 1 miasto wojewódzkie, 3 powiaty grodzkie, 21 powiatów ziemskich 
i 177 gmin. 
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Mapa. Struktura administracyjna województwa 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasta województwa łódzkiego powstawały na ogół w okresie od XIII do XVI w. Tylko 11 
spośród obecnych miast  uzyskało prawa miejskie w okresie od XVIII do XXI w. 
Najmłodszym miastem jest Wolbórz, który odzyskał prawa miejskie w 2011 roku.  Struktura 
wielkościowo-przestrzenna miast województwa jest uwarunkowana czynnikami: 

 przyrodniczymi, które polegają na położeniu województwa na pograniczu pasa nizin 
Polski Środkowej i pasa wyżyn południowopolskich w strefie działu wodnego I-go 
rzędu między dorzeczami Wisły i Odry, na terenach międzydolinnych; od zachodu, 
północy i wschodu obszar województwa ograniczony jest odpowiednio dolinami 
Warty, Bzury i Pilicy; 

 historycznymi, które związane są z położeniem regionu na obszarach pogranicznych 
głównych dzielnic historycznych Polski, a także wynikają z historycznego procesu 
rozwoju osadnictwa na obszarze dzisiejszego województwa łódzkiego; 

 społeczno-ekonomicznymi, będącymi  skutkiem procesów dynamicznej industrializacji 
z przełomu XIX i XX wieku. 

Ze względu na wielkość zaludnienia miasta województwa można podzielić na pięć 
grup: 

1. największym miastem województwa jest Łódź, która 31.12.2010 liczyła 737 098 
mieszkańców i prawie dziesięciokrotnie przewyższała pod względem zaludnienia 
drugie i trzecie co do wielkości miasta województwa – Piotrków Trybunalski 
i Pabianice; 

2. miasta duże o zaludnieniu 40-80 tys. mieszkańców, do których zaliczono 10 miast: 
Piotrków Trybunalski, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Zgierz, 
Skierniewice, Radomsko, Kutno, Zduńska Wola i Sieradz; 
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3. miasta średnie o zaludnieniu 15-40 tys. mieszkańców, do których należy 9 ośrodków: 
Łowicz, Wieluń, Opoczno, Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Łask, Konstantynów 
Łódzki, Rawa Mazowiecka i Łęczyca; 

4. miasta małe, o zaludnieniu 5—15 tys. mieszkańców, do których należy 11 ośrodków: 
Głowno, Koluszki, Brzeziny, Wieruszów, Żychlin, Zelów, Poddębice, Tuszyn, 
Pajęczno, Sulejów i Działoszyn; 

5. miasta bardzo małe liczące mniej niż 5 tys. mieszkańców, do których zaliczono 12 
ośrodków: Krośniewice, Drzewica, Przedbórz, Stryków, Złoczew, Warta, Rzgów, Biała 
Rawska, Uniejów, Kamieńsk, Błaszki, i Szadek. 

Różnorodność nakładających się zjawisk i procesów warunkujących rozwój sieci 
osadniczej województwa ukształtowała tę sieć jako zbiór różnych układów osadniczych 
głównie na poziomie miast średnich i małych, dla których Łódź powinna stać się biegunem 
wzrostu oraz centrum integrującym mieszkańców województwa w społeczność regionalną. 
System osadniczy regionu charakteryzuje: 

 ogromna dominacja Łodzi i dysproporcja między Łodzią a następnymi 
w kolejności miastami, 

 brak innych miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców, 
 zaburzona struktura wielkościowa miast liczących mniej niż 15 tys. mieszkańców, 
 bardzo zróżnicowany potencjał demograficzny miast powiatowych, 
 słabo zrównoważona struktura przestrzenna, cechująca się : 

 zmniejszaniem się wielkości miast wraz z odległością od miasta centralnego, 
 nierównomiernym rozłożeniem dużych miast, które sąsiadują bezpośrednio 

z Łodzią albo skupiają się w środkowo-wschodniej części województwa, 
 brakiem większych ośrodków miejskich w południowo-zachodniej 

i południowo-wschodniej części województwa, 
 brakiem regularnej sieci miast w pasie na południowy-zachód od Łodzi, 

co może wpływać na : 
 pewną izolację obszaru Aglomeracji Łódzkiej od reszty województwa, 
 powstawanie dylatacji w pasmach urbanizacji i utrudnienia 

w kształtowaniu się tych pasm pomiędzy obszarem Aglomeracji 
Łódzkiej a pozostałym obszarem województwa, zwłaszcza pasm 
południowego i wschodniego, 

 najbardziej czytelne ukształtowanie pasma zachodniego, 
 ograniczenia oddziaływania przestrzennego Łodzi i powiązań 

funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy Łodzią a pozostałymi 
obszarami województwa, zwłaszcza położonymi poza Aglomeracją 
Łódzką. 

 
Diagnozę potencjału społeczno-ekonomicznego miast województwa przeprowadzono 

w dwóch etapach. W etapie pierwszym wykonano analizę ilościową opartą na zestawie 
34 wskaźników statystycznych. Wskaźniki te charakteryzowały 9 dziedzin składających się 
na potencjał społeczno-gospodarczy miast. Dziedzinami tymi są: kapitał ludzki i spójność 
społeczna, zasoby mieszkaniowe, gospodarka, środowisko przyrodnicze, dostępność 
do infrastruktury technicznej, dostępność do usług edukacyjnych, dostępność do opieki 
medycznej, usługi kulturotwórcze, turystyczne i rekreacyjne oraz dostępność komunikacyjna. 
Dla każdej z 34 cech mierzonych wspomnianymi wyżej wskaźnikami obliczono ilorazy 
lokalizacji. Podstawą każdego ilorazu była wartość danej cechy mierzona dla całej 
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zbiorowości miast województwa. Iloraz lokalizacji danej cechy wskazywał poziom jej 
koncentracji w danym mieście względem całej zbiorowości miast województwa. Jeżeli 
koncentracja ta była większa niż ogółem w miastach województwa, czyli wartość ilorazu 
lokalizacji była większa lub równa 1, daną  cechę traktowano jako potencjał rozwojowy 
miasta. Jeżeli wartość ta była mniejsza niż 1, czyli poziom koncentracji danej cechy w danym 
mieście był mniejszy niż w miastach województwa, cechę tę traktowano jako barierę albo 
słabość rozwojową miasta. Następnie dla każdego miasta obliczono wartość potencjałów 
i barier dla poszczególnych dziedzin. Wartość potencjałów i barier danej dziedziny obliczono 
jako średnią wartości cech, które wcześniej określono odpowiednio jako potencjału i bariery. 
Suma potencjałów i barier dla obliczonych dla poszczególnych dziedzin wskazała ostateczną 
wartość syntetycznych wskaźników potencjałów i barier rozwojowych dla każdego miasta. 
Na podstawie kombinacji potencjałów i barier wykonano wstępną typologię  miast 
województwa łódzkiego, dzieląc całą zbiorowość miast na cztery typy. Wewnątrz każdego 
typu określono podtypy według dziedzin o największych wartościach potencjałów 
rozwojowych. Pod przy konstruowaniu podtypów pod uwagę wzięto następujące dziedziny: 
gospodarka, dostępność do isłig edukacyjnych, dostępność do usług opieki medycznej oraz 
usługi kulturotwórcze, turystyczne i rekreacyjne. 
W drugim etapie wykonano analizę jakościową potencjału społeczno-gospodarczego miast 
województwa. W analizie tej wzięto pod uwagę wiedzę ekspercką na temat lokalizacji 
w danym mieście przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych oraz potencjału 
turystycznego, rekreacyjnego i kulturotwórczego tego miasta. Analiza jakościowa 
doprowadziła do weryfikacji wstępnej typologii miast wykonanej na podstawie analizy 
ilościowej. Niektóre z miast zakwalifikowano ostatecznie do innego podtypu lub typu, przy 
czym zmiana typu dotyczy 8 z 43 miast poddanych analizie. 
Ostatecznie wydzielono 4 typy miast według wielkości ich potencjałów i barier rozwojowych 
(tab. 1; rys.1).  W typie A i D wydzielono dodatkowo po trzy podtypy, a w typie B i C po dwa 
podtypy. Kryterium wydzielanie podtypów były te cechy miast, które można było potraktować 
jako ich potencjał rozwojowy. Cechy te określono na podstawie zarówno analizy ilościowej, 
jak i jakościowej. Nazwy typów nawiązują wielkości potencjałów i barier rozwojowych 
mierzonych względem wartości obliczonej dla całej zbiorowości miast województwa. Nazwy 
podtypów określają najważniejsze,  rzeczywiste lub potencjalne funkcje pełnione przez 
miasto, a wynikające z jego potencjałów rozwojowych. Typologia oparta na takich kryteriach 
określa więc podstawowe endogeniczne potencjały rozwojowe miast województwa. Każdy 
z wyróżnionych podtypów jest wewnętrznie zróżnicowany. Część miast należących do 
danego podtypu charakteryzuje się, oprócz podstawowych, również drugorzędnymi 
potencjałami rozwojowymi, które niekiedy mają taką samą wielkość jak potencjały 
podstawowe. 
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Tabela. Typologia miast województwa łódzkiego wg endogenicznych potencjałów 
rozwojowych w 2010 r. 

 
Typ Podtyp Miasta 

A 
O wysokich 

potencjałach i niskich 
barierach rozwojowych 

1 
Miasta o funkcjach usługowych i przemysłowych  

Kutno 
Piotrków 
Trybunalski 
Łódź 
Skierniewice 
Wieluń 

2 
Miasta o funkcjach mieszkaniowych i usługowo-

mieszkaniowych 

Aleksandrów 
Łódzki  
Bełchatów 
Konstantynów 
Łódzki 
Tuszyn 

3 
Miasta o funkcjach turystycznych i turystyczno-

przemysłowych  

Łęczyca 
Łowicz 
Rawa Mazowiecka 

B 
O wysokich 
potencjałach 
i barierach 

rozwojowych 

4 
Miasta o funkcjach usługowo-przemysłowych 

Rzgów 
Stryków 

5 
Miasta o funkcjach turystycznych 

Poddębice 
Sulejów 
Uniejów 

C 
O niskich potencjałach 

i barierach 
rozwojowych 

6 
Miasta o słabnących funkcjach przemysłowych 

Koluszki 
Ozorków 
Pabianice 
Radomsko 
Sieradz 
Tomaszów 
Mazowiecki 
Zduńska Wola 
Zgierz 

7 
Miasta o funkcjach mieszkaniowych i mieszkaniowo-

przemysłowych 

Brzeziny 
Głowno 
Łask 

D 
O niskich potencjałach 
i wysokich barierach 

rozwojowych 

8 
Miasta o funkcjach mieszkaniowych i słabych 

funkcjach przemysłowych 

Kamieńsk 
Krośniewice 
Wieruszów 
Żychlin 

9 
Miasta o rozwijających się funkcjach rekreacyjno-

turystycznych i słabnących funkcjach przemysłowych 

Biała Rawska 
Drzewica 
Działoszyn 
Opoczno 
Pajęczno 
Przedbórz 

10 
Miasta o funkcjach mieszkaniowych i braku wyraźnych 

potencjałów rozwojowych 

Błaszki 
Szadek 
Warta 
Zelów 
Złoczew 

Źródło: opracowanie własne 
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Mapa.Typy miast województwa łódzkiego wg ich endogenicznych potencjałów rozwojowych 
w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne 

Typ A – miasta o wysokich potencjałach i niskich barierach rozwojowych 
Miasta tego typu są zróżnicowane co do wielkości. Oprócz Łodzi, największego miasta 

województwa i Tuszyna o zaludnieniu ok. 7 tys. mieszkańców,  do tego typu należą miasta 
o zaludnieniu od 15 tys. do powyżej 70 tys. mieszkańców. 
Miasta te charakteryzują się stosunkowo dużą koncentracją potencjału gospodarczego. 
Co prawda analiza ilościowa wykazała bardzo zróżnicowany poziom rozwoju gospodarki 
miast typu A, jednak z analizy jakościowej wynika, że w tych miastach skoncentrowane są 
najważniejsze zakłady przemysłowe i usługowe oraz zdecydowana większość potencjału 
akademickiego i kulturotwórczego województwa. W miastach tych skoncentrowana jest 
również większość innowacyjnego potencjału miast województwa w postaci jednostek 
badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej techniki oraz podmiotów 
uczestniczących w inicjatywach klastrowych. Koncentracja powyższych instytucji w miastach 
typu A sugeruje, że mają one, największą w województwie, zdolność do tworzenia sieciowej 
struktury powiązań funkcjonalno-przestrzennych. 
Miasta omawianego typu charakteryzują się ponadto, z nielicznymi wyjątkami dobrą 
dostępnością do usług publicznych. Poziom rozwoju tych usługo pozwala na ogół na 
kształtowanie się znacznego zasięgu oddziaływania przestrzennego miast w postaci ich 
obszarów obsługi. W przypadku większości miast obserwuje się ponadto zróżnicowany 
potencjał turystyczny. W omawianej grupie miast znajdują się ponadto najważniejsze węzły 
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komunikacyjne województwa, a dostępność komunikacyjna do Łodzi jest na ogół bardzo 
dobra i dobra. 
Bariery rozwojowe w miastach omawianego typu są zróżnicowane i należy je analizować 
indywidualnie. Wynikają one z deficytów w niektórych cechach gospodarki albo usług 
publicznych. 

Podtyp A1 – miasta o funkcjach usługowych i przemysłowych 
Do tego podtypu należą Kutno, Piotrków Trybunalski, Łódź, Skierniewice i Wieluń, przy czym 
Piotrków Trybunalski i Wieluń zostały włączone na podstawie analizy jakościowej. 
W opisywanym podtypie znajduje się więc stolica i jednocześnie największe miasto 
województwa, trzy miasta duże, liczące od ok. 46 tys. do ok., 48 tys. mieszkańców oraz 
jedno miasto średniej wielkości, Wieluń, o zaludnieniu ok. 25 tys. mieszkańców. 
Najważniejszym potencjałem rozwojowym miast podtypu A1 jest ich potencjał gospodarczy. 
Miasta należące do omawianego podtypu charakteryzują się najwyższym w województwie 
poziomem rozwoju gospodarczego. Ich gospodarka jest jednak zróżnicowana zarówno pod 
względem struktury wielkościowej i działowej, jak i wartości opisujących ją wskaźników 
statystycznych. 
W strukturze gospodarczej miast omawianego podtypu, z wyjątkiem Piotrkowa 
Trybunalskiego, charakterystyczny jest stosunkowo wysoki udział podmiotów sektora 
wysokiej i średniowysokiej techniki. Świadczy to o podwyższonym poziomie innowacyjności 
gospodarki tych miast. Należy jednak zauważyć, że większość podmiotów omawianego 
sektora, należy do grupy mikro i małych przedsiębiorstw. Większa koncentracja dużych 
i średnich podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki zlokalizowana jest jedynie w Łodzi 
i Kutnie. Podwyższony udział podmiotów omawianego sektora obserwuje się również 
w Skierniewicach. Struktura działowa sektora wysokiej i średniowysokiej techniki jest 
zróżnicowana w wymienionych miastach, ale można w niej zauważyć dominację produkcji 
wyrobów chemicznych, w tym farmaceutyków i aparatury medycznej oraz podzespołów 
dla środków transportu. 
Drugim działem gospodarki charakteryzującym większość miast podtypu A1 jest działalność 
magazynowa i logistyczna. Związana jest ona z dobrym położeniem transportowym miast, 
Największe bazy logistyczne zlokalizowane są w Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie i Łodzi. 
W tych miastach obserwuje się również koncentrację przedsiębiorstw logistycznych 
i transportowych. Działalność gospodarczą tego typu, chociaż w mniejszej skali obserwuje 
również w Skierniewicach. Ponadto w Piotrkowie Trybunalskim rozwija się Centrum 
Logistyczne, a w Łodzi i Kutnie zlokalizowane są multimodalne terminale kontenerowe. 
Oprócz powyższych rodzajów działalności gospodarczej, każde z miast podtypu A1, 
z wyjątkiem Łodzi, posiada charakterystyczny rodzaj specjalizacji gospodarczej. 
W Kutnie obserwuje się bardzo zróżnicowaną strukturę gospodarczą. Wśród około 
40 dużych i średnich zakładów przemysłowych występują zakłady przemysłu maszynowego 
i elektrotechnicznego, produkcji wyrobów z plastiku i opakowań oraz przemysłu 
spożywczego. Charakterystyczna, unikalna w skali kraju, jest jednak koncentracja w Kutnie 
zakładów przemysłu farmaceutycznego. Ważnym elementem potencjału gospodarczego 
miasta są ponadto usługi magazynowo-logistyczne i budowlane. 
W strukturze gospodarczej Piotrkowa Trybunalskiego dominują usługi magazynowo-
logistyczne, a także przemysły maszynowy i metalowy. Funkcje logistyczne miasta wynikają 
z bardzo dobrego położenia komunikacyjnego. W mieście krzyżują się liczne drogi krajowe 
i wojewódzkie oraz autostrada A1. Przez miasto przebiega też ważna linia kolejowa nr 1. 
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Potencjał gospodarczy Wielunia opiera się na licznych średnich i kilku dużych 
przedsiębiorstwach produkcyjnych zlokalizowanych w nowych strefach przemysłowych 
na peryferiach miasta. W strukturze gospodarczej Wielunia dominuje przemysł maszynowy 
i spożywczy oraz produkcja tworzyw sztucznych i opakowań. Największy zakład produkcyjny 
miasta specjalizuje się w unikalnej produkcji przyczep samochodowych. 
W Skierniewicach zlokalizowanych jest kilka dużych zakładów przemysłowych różnych 
branż. Do największych z nich należy przedsiębiorstwo produkcji profili okiennych. Ponadto 
w mieście zlokalizowane są duże i średnie przedsiębiorstwa produkcji wyrobów metalowych, 
elektrotechnicznych, opakowań oraz ferromagnetycznych spieków ceramicznych. W mieście 
zarysowuje się jednak specjalizacja w przetwórstwie rolno-spożywczym. Jednymi 
z najważniejszych zakładów miasta jest przetwórnia owocowo-warzywna należąca 
do holdingu „Hortex , a także mleczarnia. Z przetwórstwem spożywczym związane są także 
zlokalizowane w mieście hurtownie, Instytut Ogrodnictwa oraz kierunki kształcenia 
na istniejącej w Skierniewicach Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. 
Potencjał gospodarczy miast podtypu A1 wzmocniony jest, z wyjątkiem Kutna, przez 
stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Kutno charakteryzuje się 
również podwyższonym, w stosunku do miast województwa, poziomem bezrobocia. Zjawiska 
te związane są zapewne ze znacznie niższym, niż średnio w miastach, poziomem kapitału 
ludzkiego. Brak kwalifikacji wpływa zapewne na podwyższony poziom bezrobocia w Kutnie 
i nieumiejętność rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. Miasta omawianego 
podtypu charakteryzują się ponadto koncentracją podmiotów otoczenia przedsiębiorczości, 
co stanowi ważny czynnik lokalizacji nowych inwestycji gospodarczych. W omawianej grupie 
miast, z wyjątkiem Piotrkowa Trybunalskiego i Wielunia, obserwuje się również stosunkowo 
wysokie dochody z podatku CIT. Sytuacja w Piotrkowie Trybunalskim i Wieluniu sugeruje 
małą dochodowość gospodarki tych miast. Ma to zapewne związek z niskim poziomem 
koncentracji podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki. 
Do potencjału rozwojowego miast omawianego podtypu należy również zaliczyć funkcje 
akademickie Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Kutna oraz stosunkowo dobry 
dostęp do usług publicznych. W przypadku usług edukacyjnych najgorsza sytuacja 
występuje w Łodzi. Poziom tych usług utrudnia zaspokajanie potrzeb mieszkańców 
sąsiednich gmin Poziom opieki zdrowotnej jest natomiast najniższy w Piotrkowie 
Trybunalskim  Skierniewicach, ale w niewielkim stopniu odbiega on od średniej dla miast 
województwa. 
Miasta omawianego podtypu mają również potencjał turystyczno-rekreacyjny oparty głównie 
na dziedzictwie kulturowym w postaci historycznych układów urbanistycznych. W Kutnie, 
Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Wieluniu są to układy średniowieczne, a w Łodzi 
układ klasycystyczny. Ponadto z wyjątkiem Kutna i Wielunia w miastach omawianego 
podtypu zlokalizowanych jest wiele cennych obiektów zabytkowych. Potencjał turystyczny 
miast omawianego podtypu A1 wzmacniany jest przez liczne obiekty sportowo-rekreacyjne. 
Większość miast, z wyjątkiem Łodzi ma jednak słabo rozwiniętą bazę noclegową, co utrudnia 
wykorzystanie ich potencjału turystycznego. 
Osobnej charakterystyki potencjału społeczno-gospodarczego wymaga Łódź. Wartości 
wskaźników statystycznych uzyskane w rezultacie analizy ilościowej upodabniają miasto 
do innych miast omawianego podtypu. Podobny obraz uzyskano też w wyniku 
przeprowadzonej powyżej, syntetycznej analizy jakościowej. Łódź charakteryzuje się jednak 
bardzo silną koncentracją potencjału rozwojowego, który stanowi większość potencjału 
rozwojowego wszystkich miast województwa. 
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W Łodzi koncentruje się niecałe 50% przedsiębiorstw przemysłowych, ponad 30% 
podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki i ponad 50% podmiotów otoczenia 
przedsiębiorstw zlokalizowanych w miastach województwa. Podmioty gospodarcze 
zlokalizowane w Łodzi wytwarzają ponadto około 70% dochodów z podatku CIT, 
wytworzonego przez podmioty gospodarcze wszystkich miast. 
Gospodarka miasta charakteryzuje się brakiem wyraźnej specjalizacji mierzonej liczbą 
zatrudnionych albo liczbą podmiotów gospodarczych. W mieście zlokalizowane są jednak 
przedsiębiorstwa, które tworzą unikalne w skali województwa i kraju skupienia działowe. 
Dawną koncentrację zakładów włókienniczych zastąpiła koncentracja zakładów 
odzieżowych. Zakłady te produkują odzież o zróżnicowanej jakości i cenie. Odzież 
luksusowa, przeznaczona dla najbardziej wymagających klientów cechuje się oryginalnym, 
unikatowym wzornictwem, odzież najtańsza, popularna, przeznaczona dla najmniej 
wymagającej grupy klientów jest z reguły imitacją wzorów zagranicznych. Powyższa 
koncentracja pozwala planować rozwój klastra odzieżowego i rozwój Łodzi jako centrum 
projektowania i produkcji odzieży. Takim planom sprzyja ponadto lokalizacja w mieście 
i okolicach licznych hurtowni odzieży i komponentów do jej produkcji, a także istnienie 
Akademii Sztuk Pięknych, specjalizującej się m.in. w projektowaniu tkanin i ubiorów. Barierą 
w rozwoju Łodzi jako centrum mody jest utrata krajowego i międzynarodowego znaczenia 
przez Targi Łódzkie i w ogóle utrata znaczenia miasta jako ośrodka wystawienniczo-
targowego. W Łodzi obserwuje się również koncentrację podmiotów otoczenia 
przedsiębiorczości. Za najważniejszą grupę przedsiębiorstw tej branży można uznać 
przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym z sektora BPO. Fakt ten jest ważnym 
czynnikiem lokalizacji nowych inwestycji gospodarczych. Inną branżą koncentrującą się na 
terenie miasta jest przemysł elektrotechniczny sprzętu AGD. Traktowanie branży AGD 
i przemysłu elektrotechnicznego jako jednego z najważniejszych potencjałów rozwojowych 
miasta i województwa jest jednak zagrożone przez zagraniczne pochodzenie 
przedsiębiorstw z opisywanej grupy. Funkcje kontrolne tych firm znajdują się często poza 
Polską lub są przenoszone z Łodzi do Warszawy. Za granicą znajdują się również 
najbardziej dochodowe działy tych przedsiębiorstw, czyli działy badawczo-rozwojowe. 
Niektóre z przedsiębiorstw opisywanych branż rozwijają jednak w Łodzi działalność 
badawczo-rozwojową lub tworzą własne sieci kooperantów, dostawców i odbiorców. 
Świadczy to o procesach „zakorzeniania” się (terytorializacji) tych przedsiębiorstw w Łodzi 
i pozwala na planowanie rozwoju struktury klastrowej branży AGD. Sieci powiązań takiej 
struktury obejmować mogą nie tylko Łódź i województwo łódzkie, ale również mieć zasięg 
krajowy. Rozwijające się procesy „zakorzenienia” niwelują również nieco zagrożenie szybkiej 
likwidacji zakładów produkcyjnych przez zagraniczne zarządy korporacji. 
Rozwojowi przemysłów sektora wysokiej i średniowysokiej techniki sprzyja stosunkowo 
wysoki poziom kapitału ludzkiego oraz obecność na terenie miasta Politechniki Łódzkiej 
i Uniwersytetu Łódzkiego. Te szkoły wyższe prowadzą badania i rozwijają kierunki studiów 
w unikalnych dziedzinach związanych z biotechnologiami, telekomunikacją,  mechatroniką 
i mikroelektroniką. Rozwojowi gospodarki innowacyjnej sprzyja również lokalizacja w mieście 
jednostek badawczo-rozwojowych. Jednostki te reprezentują jednak przemysł tekstylny 
i spożywczy oraz w niewielkim stopniu chemiczny. Struktura branżowa jednostek badawczo-
rozwojowych sprzyja zatem tworzeniu innowacji w przemyśle rolno-spożywczym, który jest 
jedną ze specjalizacji regionalnych, a także w przemyśle tekstylnym. W przypadku tego 
ostatniego najważniejsze innowacje powstają w dziedzinie tzw. „inteligentnych” tkanin 
wykorzystywanych do produkcji opatrunków, w przemyśle lotniczym, elektronicznym oraz do 
produkcji wysokospecjalistycznej odzieży. 
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Restrukturalizacja przemysłu Łodzi, zachodząca w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 
doprowadziła również do rozwoju przemysłu chemicznego, głównie kosmetycznego oraz 
przemysłu materiałów budowlanych. Rozwój pierwszego z wymienionych działów przemysłu 
został zahamowany po roku 2000, ale działy gospodarki związane z produkcją i dystrybucją 
materiałów budowlanych rozwijają się nadal. Sektor materiałów budowlanych oparty jest 
przede wszystkim na przedsiębiorstwie produkcji chemii budowlanej „oraz hurtowniach 
materiałów budowlanych. Te ostatnie związane są głównie z kapitałem zagranicznym. 
Łódź jest również regionalnym i rozwijającym się krajowym ośrodkiem koncentracji 
działalności kreatywnej. Jej podstawą są wspomniane wyżej Politechnika Łódzkie 
i Uniwersytet Łódzki oraz wyższe szkoły artystyczne: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk 
Pięknych i Państwowa Wyższa Szkoła Telewizyjna, Filmowa i Teatralna. Tradycje i uznanie 
wspomnianych szkół artystycznych mają rangę krajowe i międzynarodowe. Drugą podstawą 
rozwoju łódzkiego sektora kreatywnego są tradycje Łodzi wielokulturowej, Łodzi teatralnej 
i filmowej, a także tradycje sztuki użytkowej i wzornictwa przemysłowego. Sektor kreatywny 
Łodzi wspomagają ponadto Łódzki Ośrodek Telewizyjny i Polskie Radio Łódź oraz 
zlokalizowane w mieście teatry dramatyczne, Teatr Muzyczny i Teatr Wielki. Znaczenie 
i zasięg oddziaływania tych teatrów są zróżnicowane i zmienne w czasie. Zależą one od 
głównie od osobowości reżyserskich i aktorskich zaangażowanych w tych instytucjach. 
Rozwój sektora kreatywnego Łodzi może wspomagać sektor wysokiej i średniowysokiej 
techniki, a także poprzez działalność projektową, rozwój przemysłu odzieżowego 
i przekształcanie Łodzi w centrum mody. Wzornictwo przemysłowe rozwijane w Łodzi może 
również kształtować powiązania z przemysłem płytek ceramicznych Tomaszowa 
Mazowieckiego i Opoczna oraz z przemysłem meblarskim Radomska, Łodzi i okolic 
Wieruszowa. Ośrodek telewizyjny i radiowy oraz PWSTvFiT przyczyniają się do odtworzenia 
przemysłu filmowego w Łodzi poprzez powstawanie grup producenckich. Instytucje 
te próbują również stworzyć klaster multimedialny. 
Barierami w rozwoju gospodarki Łodzi jest mała koncentracja funkcji kontrolnych, brak 
związków między przemysłem a sektorem B+R, niski poziom kapitału społecznego, zły stan 
powiązań komunikacyjnych z resztą kraju, głównie w zakresie komunikacji kolejowej oraz 
wpływ Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, wymywającego potencjał rozwojowy Łodzi 
i aglomeracji łódzkiej. Zarządy największych łódzkich przedsiębiorstw są zlokalizowane w 
Warszawie lub poza granicami kraju. Poza Łodzią zlokalizowane są również działy 
badawczo-rozwojowe firm zagranicznych. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest niska 
innowacyjność łódzkiej gospodarki i niestabilne podstawy jej rozwoju. Brak funkcji 
kontrolnych i jednostek B+R największych łódzkich przedsiębiorstw ogranicza również rozwój 
metropolitalnych funkcji Łodzi. Brak współpracy między sektorem przemysłowym, a sektorem 
B+R co przejawia się m.in. w braku procesów dyfuzji innowacji. 
Niski poziom kapitału społecznego utrudnia rozwój nowoczesnych, sieciowych struktur 
organizacji gospodarki. Czynnik ten wpływa również na niski popyt, a w konsekwencji 
ograniczenie rozwoju, działalności artystycznej i przemysłów kreatywnych miasta. Pełne 
wykorzystanie potencjału kreatywnego uniemożliwia również słaba integracja środowisk 
artystycznego i naukowego, które nie tworzą sieci współpracy.. 
Procesy wymywania potencjału rozwojowego przez Warszawski Obszar Metropolitalny 
przejawiają się nie tylko w emigracji dużej części kapitału ludzkiego i społecznego 
do Warszawy i delokalizacji zarządów wielu łódzkich przedsiębiorstw, ale również w braku 
potencjału rozwojowego atrakcji lokalizacyjnych Łodzi w świadomości dużych inwestorów 
krajowych i zagranicznych. Pod względem atrakcji lokalizacyjnej Łódź pozostaje w „cieniu” 
Warszawy. 
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Podtyp A2 – miasta o funkcjach mieszkaniowych i usługowo-mieszkaniowych 
Do tego podtypu należą Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Konstantynów Łódzki i Tuszyn. 
Cechy charakterystyczne tego podtypu zostały wstępnie ustalone na podstawie analizy 
ilościowej, a uściślone na podstawie analizy jakościowej. Na podstawie drugiego etapu 
analizy, do podtypu tego został włączony Bełchatów, który na podstawie jedynie analizy 
ilościowej był podobny raczej do miast podtypu A1. 
Bełchatów jest największym miastem omawianego podtypu i należy do grupy dużych miast 
województwa (pow. 40 tys. mieszkańców). Aleksandrów Łódzki i Konstantynów Łódzki 
należą do grupy miast średniej wielkości (15-40 tys. mieszkańców), a Tuszyn do grupy miast 
małych (5-15 tys. mieszkańców). Miasta podtypu A2, z wyjątkiem Bełchatowa, należą 
do aglomeracji łódzkiej i są zlokalizowane w niewielkiej odległości od Łodzi (Tuszyn), bądź 
bezpośrednio graniczą z Łodzią (Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki). 
Potencjały rozwojowe miast opisywanego podtypu skoncentrowane są w dziedzinie usług 
publicznych. Poziom rozwoju usług publicznych wykazuje jednak w omawianych miastach 
zróżnicowanie branżowo-przestrzenne. Najlepiej rozwinięta jest w omawianych miastach 
dostępność do podstawowej opieki medycznej. Wysoki poziom tego potencjału 
w Bełchatowie, a zwłaszcza w Tuszynie wynika z lokalizacji szpitali w tych miastach. 
W Bełchatowie zlokalizowany jest szpital powiatowy, a w Tuszynie specjalistyczny szpital 
pulmonologiczny kardiologiczny. Poziom rozwoju opieki medycznej zapewnia rozwój wokół 
Bełchatowa i Tuszyna obszarów obsługi o znacznym zasięgu oddziaływania. W przypadku 
Tuszyna zapewnia ponadto miastu kształtowanie się powiązań funkcjonalno przestrzennych 
z Łodzią i pozostałymi miastami potencjalnego ŁOM. W przypadku Bełchatowa zasięg ten 
jest ograniczony w zasadzie do powiatu bełchatowskiego. Poziom dostępności do opieki 
medycznej w Konstantynowie Łódzkim i Aleksandrowie Łódzkim pozwala zaspokoić jedynie 
podstawowe potrzeby mieszkańców tych miast. Poziom dostępności do usług edukacyjnych 
jest najlepiej rozwinięty w Bełchatowie, co wynika m.in., z lokalizacji w mieście filii 
Politechniki Łódzkiej/ Miasto może również zaspokoić ponadlokalny popyt na edukację 
ponadgimnazjalną, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych. Poziom rozwoju usług 
edukacyjnych pozostałych miast podtypu A2 pozwala na niepełne zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców tych miast. Poziom rozwoju usług publicznych w miastach opisywanego 
podtypu wynika z położenia miast w stosunku do Łodzi. Mieszkańcy miast aglomeracji 
łódzkiej realizują większość swoich potrzeb wyższego rzędu w stolicy województwa. 
W miejscu ich zamieszkania natomiast, realizują jedynie potrzeby podstawowe. W przypadku 
Bełchatowa, usługi publiczne zlokalizowane w mieście zaspokajają potrzeby mieszkańców 
funkcjonalnego obszaru górniczo-energetycznego Bełchatów-Kleszczów. Zarówno w jednym 
jak i drugim przypadku podstawową funkcją miast podtypu A2 jest funkcja mieszkaniowa. 
Miejsca pracy mieszkańców tych miast znajdują się odpowiednio w Łodzi lub w kompleksie 
górniczo-energetycznym „Bełchatów”. Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki 
i w mniejszym stopniu Tuszyn są ponadto miejscami imigracji mieszkańców Łodzi. Imigranci, 
przenosząc swoje miejsca zamieszkania, w Łodzi nadal pracują i realizują swoje potrzeby 
wyższego rzędu. Bełchatów natomiast jest miastem emigracji. Emigranci z Bełchatowa 
osiedlają się na ogół w gminach bezpośrednio otaczających ,miasto. Swoje potrzeby, 
zarówno podstawowe, jak i wyższego rzędu, realizują nadal w Bełchatowie, a pracują 
w Bełchatowie albo w kompleksie górniczo-energetycznym. Taka funkcja miast i lokalizacja 
głównych miejsc pracy ich mieszańców implikuje średni poziom rozwoju gospodarczego 
miast. Najwyższy poziom rozwoju tej dziedziny obserwuje się w Bełchatowie i Tuszynie. 
Związany jest on odpowiednio z poziomem kapitału ludzkiego i potrzebami mieszkańców 
Bełchatowa oraz z rozwojem centrum handlu hurtowego w Tuszynie.  
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Poziom rozwoju gospodarki Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego jest dużo 
miższy, nawet pomimo istniejącej w Aleksandrowie Łódzkim podstrefy ŁSSE. Niezbyt wysoki 
poziom rozwoju gospodarczego w omawianych miastach wynika m.in. z niskiej 
dochodowości i małej innowacyjności zlokalizowanych w nich podmiotach gospodarczych. 
Miasta omawianego podtypu, z wyjątkiem Bełchatowa, mają stosunkowo dobrze rozwinięty 
potencjał rekreacyjny. Najwyższy poziom tego potencjału obserwowany jest w Tuszynie. 
Wynika on z dużej liczby miejsc noclegowych i funkcji Tuszyna jako miejsca rekreacji 
i wypoczynku dla mieszkańców Łodzi. 

Podtyp A3 – miasta o funkcjach turystycznych i turystyczno - przemysłowych 
Do tego podtypu należą” Łowicz, Łęczyca i Rawa Mazowiecka. Wstępnie, na podstawie 
analizy ilościowej, do podtypu tego zaliczono również Poddębice, a nie zaliczono Łęczycy. 
Weryfikacji tych ustaleń dokonano na podstawie analizy jakościowe. Wszystkie miasta 
podtypu A3 należą do miast średniej wielkości w województwie (15-40 tys. mieszkańców), 
przy czym zaludnienie największego z nich, Łowicza, nie przekracza 30 tys. mieszkańców. 
Pod względem ilościowym, potencjał rozwojowy miast omawianego podtypu 
są skoncentrowane w dziedzinie turystyki i rekreacji. Miasta te, na tle większości miast 
województwa, charakteryzują się podwyższoną koncentracją miejsc noclegowych, przy czym 
koncentracja ta jest najwyższa w Rawie Mazowieckiej, a najniższa w Łęczycy. Atrakcyjność 
turystyczną omawianych miast zwiększa również wyższa niż w większości miast 
województwa koncentracja obiektów sportowych i rekreacyjnych. O turystycznej randze 
Łowicza i Łęczycy świadczy również liczba zwiedzających muzea, znacznie większa niż 
średnia dla miast województwa. 
{potencjał turystyczny miast podtypu A3 wynika jednak głównie z ich tradycji kulturowych 
i zachowanych obiektów zabytkowych. Miasta omawianego podtypu charakteryzują się 
dobrze zachowanymi, średniowiecznymi układami rozplanowania. Niezwykle interesujący 
jest zachowany w Łowiczu przedlokacyjny układ urbanistyczny. W opisywanych miastach 
zlokalizowane są liczne zabytki z różnych epok. Od średniowiecza di klasycyzmu. 
Do najcenniejszych zabytków należą zabytki architektury sakralnej oraz średniowieczne 
zamki w Łęczycy i Rawie Mazowieckiej. Rawa Mazowiecka i Łowicz posiadają również 
atrakcyjne parki. 
Oprócz zabytków kultury materialnej, opisywane miasta rozwijają również tradycje związane 
z kulturą niematerialną. W Łęczycy i Rawie Mazowieckiej organizowane są turniej rycerskie 
i imprezy nawiązujące do rycerskich i mieszczańskich tradycji średniowiecza. Łowicz 
natomiast, poprzez jarmarki i obchody świąt religijnych,  rozwija swoje tradycje kultury 
ludowej. Zarówno imprezy folklorystyczne Łowicza, jak i wyroby rękodzieła ludowego mają 
rangę krajową i międzynarodową. 
Drugą dziedziną koncentrującą potencjał rozwojowy omawianych miast są usługi publiczne. 
Wysoki poziom potencjału rozwojowego obserwuje się w usługach edukacyjny. Pod 
względem dostępności do szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla młodzieży i dorosłych miasta 
podtypu A3 pełnią funkcje ponadlokalne o zasięgu przynajmniej powiatowym. Ponadto 
w Łowiczu znajdują się filie Uniwersytetu Łódzkiego, łódzkiej Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej oraz warszawskiej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. 
Pod względem opieki medycznej największy potencjał rozwojowy zaobserwowano 
w Łęczycy, a najmniejszy w Łowiczu. Sytuacja ta wynika z dostępności do podstawowej 
opieki medycznej, lecznictwa szpitalnego oraz stanu opieki społecznej. Poziom rozwoju 
opieki medycznej w przypadku Łęczycy i Rawy Mazowieckiej może kształtować obszar 
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ponadlokalny obszar oddziaływania miast. W przypadku Łowicza, opieka medyczna 
zaspokaja natomiast, jedynie potrzeby mieszkańców miasta. 
Potencjał gospodarczy opisywanych miast, w świetle analizy ilościowej wykazuje średni 
poziom rozwoju. Gospodarka tych miast oparta jest na mikro i małych podmiotach 
gospodarczych o tradycyjnej strukturze działowej, obejmującej głównie przemysły odzieżowy 
i spożywczy oraz handel. W strukturze gospodarczej brakuje przemysłów wysokiej 
i średniowysokiej techniki oraz podmiotów otoczenia przedsiębiorczości.  W strukturze 
gospodarczej opisywanych miast dominują małodochodowe przedsiębiorstwa. Wynika z tego 
niski poziom dochodów z podatku CIT. 
W świetle analizy jakościowej uwidacznia się specjalizacja Łowicza w przetwórstwie rolno-
spożywczym, głównie owocowo-warzywnym i mleczarstwie. Na terenie miasta znajduje się 
również kilka dużych i średnich przedsiębiorstw odzieżowych. W Rawie Mazowieckiej duże 
i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe zlokalizowane są głównie w rawskiej podstrefie 
ŁSSE. Przedsiębiorstwa te reprezentują głównie przemysł spożywczy, odzieżowy, metalowy 
i meblarski.  Przetwórstwo spożywcze i meblarstwo może włączyć Rawę Mazowiecką 
w sieciowe, klastrowe struktury gospodarcze, skupiające te działy gospodarki. W strukturze 
gospodarczej Łęczycy dominują zakłady przemysłu spożywczego,. Niektóre z nich włączone 
są w struktury klastra owocowo-warzywnego. Na terenie Łęczycy zlokalizowane są również 
przedsiębiorstwa produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów metalowych i odzieży. 
Ważnym innowacyjnym przedsiębiorstwem Łęczycy są Łęczyckie Zakłady Górnicze, 
produkujące maszyny do odkrywkowej eksploatacji kopalin. 

Typ B – miasta o wysokich potencjałach i barierach rozwojowych 
Do typu B należą miasta o stosunkowo zbliżonej liczbie ludności. Poddębice i Sulejów należą 
do grupy małych miast województwa (5-15 tys. mieszkańców), a Rzgów, Stryków i Uniejów 
do grupy miast bardzo małych (pon. 5 tys. mieszkańców). 
Potencjał rozwojowy miast typu B skoncentrowany jest w dziedzinie gospodarczej albo 
w dziedzinie turystyczno-rekreacyjnej. W miastach o wysokim poziomie potencjału 
gospodarczego dominują przedsiębiorstwa reprezentujące usługi rynkowe. Natomiast miasta 
o potencjale turystycznym charakteryzują się możliwościami rozwoju funkcji 
uzdrowiskowych. Szczególnym przypadkiem w typie B są Poddębice. Miasto posiada słaby 
potencjał gospodarczy, a jednocześnie jego potencjał turystyczny nie jest zbyt silny. 
Na podstawie analizy jakościowej stwierdzono jednak, że Poddębice mają szansę na rozwój 
funkcji rekreacyjno-uzdrowiskowych  
Opisywany typ charakteryzuje się ponadto wysokim poziomem barier rozwojowych. 
W przypadku miast o wysokim poziomie rozwoju potencjału turystycznego, barierami 
rozwojowymi są: niski lub średni poziom rozwoju gospodarki oraz niski poziom kapitału 
ludzkiego. Ten ostatni jest przy tym, raczej skutkiem depopulacji niż poziomu wykształcenia 
mieszkańców. W miastach o wysokim poziomie potencjału gospodarczego obserwuje się 
natomiast niski poziom potencjału przyrodniczego i wzrastający brak terenów 
inwestycyjnych. We wszystkich miastach omawianego typu barierami rozwojowymi jest 
ponadto niski poziom dostępności do usług publicznych. Barierą rozwojową miast 
opisywanego typu jest również słaby poziom rozwoju infrastruktury technicznej, a zwłaszcza 
słaba dostępność do kanalizacji. 
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Podtyp B4 – miasta o funkcjach usługowo-przemysłowych 
Do podtypu tego należą Rzgów i Stryków. Potencjał rozwojowy tych miast skoncentrowany 
jest głównie w dziedzinie gospodarki. W świetle analizy ilościowej, wysoki poziom rozwoju 
gospodarczego opisywanych miast wynika z dużej dochodowości przedsiębiorstw, 
stosunkowo dużego udziału podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki w strukturze 
gospodarczej oraz niskiego poziomu bezrobocia. Niski poziom bezrobocia wynika nie tylko 
z dużej liczby miejsc pracy oferowanych przez miejscowe przedsiębiorstwa, ale również 
z dojazdów do pracy w Łodzi. Mieszkańców obydwu miast, a zwłaszcza Rzgowa cechuje 
ponadto wysoki poziom przedsiębiorczości. 
W świetle analizy jakościowej, u podstaw rozwoju gospodarczego miast podtypu B4 leży ich 
położenie komunikacyjne, dające im przewagę konkurencyjną, nie tylko w skali regionalnej, 
ale przede wszystkim w skali krajowej, a nawet międzynarodowej. Obydwa miasta leżą 
w pobliżu Łodzi, do której czas dojazdu nie przekracza 30 minut. Rzgów leży ponadto przy 
drodze krajowej  nr1, a Stryków w miejscu planowanego skrzyżowania dwu głównych 
autostrad europejskich A1 i A2. Przez Stryków przechodzi również linia kolejowa nr 15 
łącząca miasto ze Zgierzem, Łodzią, Łowiczem i Warszawą. Sąsiedztwo Łodzi i położenie w 
krajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej przyczyniło się do rozwoju głównych specjalizacji 
gospodarczych opisywanych miast. 
W Strykowie specjalizacją taką są usługi magazynowo-logistyczne. Na terenie miasta 
funkcjonują 4 parki przemysłowo-magazynowe, w których zlokalizowane są 22 
przedsiębiorstwa różnych branż. Na terenie miasta zlokalizowane jest również 
przedsiębiorstwo przemysłu farmaceutycznego „Lek” S.A. wraz z własnym centrum hurtowo-
dystrybucyjnym oraz trzy średnie zakłady produkujące wyrobu z tworzyw sztucznych. Małe 
przedsiębiorstwa wysokiej i średniowysokiej techniki reprezentują przemysł chemiczny oraz 
przemysł środków transportu, a na terenie strykowskiej podstrefy ŁSSE zlokalizowane jest 
przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego. 
Specjalizacja Rzgowa oparta jest na dużych przedsiębiorstwach targowiskowego handlu 
hurtowego i detalicznego „Ptak” i „Polros”. Ponadto na terenie miasta działa kilka dużych 
i średnich przedsiębiorstw przemysłowych o zróżnicowanych branżach. Do najważniejszych 
należą, reprezentujące wysokie technologie, zakłady produkcji kosmetyków i farmaceutyków, 
a ponadto dwa przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego i zakład produkcji wyrobów 
z tworzyw sztucznych. Małe przedsiębiorstwa wysokiej i  średniowysokiej techniki 
reprezentują branżę chemiczną, maszyn biurowych, aparatury medycznej i  środków 
transportu. 
Specjalizacje gospodarcze miast opisywanego podtypu umożliwiają kształtowanie 
sieciowych struktur poziomych powiązań funkcjonalno-przestrzennych z innymi miastami 
województwa. Powiązania te mogą być oparte m.in. na kształtujących się klastrach 
farmaceutyczno-medycznym, logistycznym oraz odzieżowym. Przemysł oraz usługi 
logistyczne Strykowa i Rzgowa mogą być wspomagane przez kontakty z Politechniką 
Łódzką oraz skoncentrowanymi w Łodzi jednostkami badawczo-rozwojowymi. 
Potencjałem rozwojowym opisywanych miast są również wysoki poziom kapitału 
społecznego ora wzrastająca liczba ludności. Ten ostatni proces jest wynikiem emigracji 
mieszkańców Łodzi i związany jest z procesem suburbanizacji, Stryków posiada ponadto 
potencjał turystyczno-rekreacyjny. Miasto położone jest w strefie krawędziowej wyżyny 
łódzkiej, charakteryzującej się atrakcyjną rzeźbą terenu. W pobliżu znajduje się ponadto Park 
Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, kilka rezerwatów przyrody i obszarów chronionego 
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krajobrazu. Na terenie Strykowa zlokalizowany jest zalew z plażą. Potencjał turystyczno-
rekreacyjny wzmacnia duża koncentracja miejsc noclegowych. Miejsca te powstały jednak 
przede wszystkim ze względu na pełnione przez miasto funkcje logistyczne. 
Barierą w rozwoju miast podtypu B4 jest słabe wyposażenie w infrastrukturę, głównie 
w kanalizację. W miastach tych obserwuje się ponadto słabą dostępność do usług 
publicznych, zarówno podstawowych jak i wyspecjalizowanych. Utrudnia to zapewne rozwój 
miast jako ośrodków emigracji bardziej zamożnych Łodzian.  Można przypuszczać, że 
potrzeby mieszkańców, zarówno podstawowe jak i wyższego rzędu, są realizowane w Łodzi. 
Zjawisku temu sprzyja dostępność komunikacyjna i bliskość stolicy województwa. 

Podtyp B5 – miasta o funkcjach turystycznych 
Do tego podtypu należą: Poddębice, Sulejów i Uniejów. Pod względem zaludnienia Uniejów 
jest miastem bardzo małym, a Poddębice i Sulejów należą do grupy miast małych. 
Początkowo, jedynie na podstawie analizy ilościowej, Poddębice zaliczono do A3, czyli 
do typu miast również charakteryzujących się potencjałem turystyczno-rekreacyjnym, ale 
o niskim poziomie barier rozwojowych. Analiza jakościowa wykazała jednak, że Poddębice 
bardziej pasują do typu B gdyż obok wysokiego poziomu potencjału, charakteryzują się 
również wysokim poziomem barier rozwojowych. 
Potencjał rozwojowy miast podtypu B5 skoncentrowany jest w dziedzinie rekreacyjno-
turystycznej. Pod względem ilościowym we wszystkich miastach tego podtypu obserwuje się 
koncentrację obiektów sportowych i rekreacyjnych. W Uniejowie i Sulejowie koncentrują się 
ponadto miejsca noclegowe. W Poddębicach brakuje co prawda miejsc noclegowych, ale 
zlokalizowany w mieście szpital posiada dużą liczbę łóżek i ma specjalizować się w usługach 
uzdrowiskowo-balneologicznych. 
Pod względem jakościowym miasta należące do podtypu B5 mają zróżnicowany potencjał. 
W Sulejowie i Uniejowie znajdują się atrakcyjne zabytki średniowiecznej architektury 
odpowiednio sakralnej i obronnej. Uniejów i Poddębice mają dostęp do wysoko 
zmineralizowanych wód geotermalnych, które mają właściwości lecznicze i pozwalają 
planować rozwój usług uzdrowiskowo-balneologicznych. Rozwój tego typu usług jest już 
bardzo zaawansowany w Uniejowie. W mieście działają dwa obiekty uzdrowiskowe, 
a planowany jest kolejny. Atrakcyjność turystyczną miasta wzbogacają imprezy 
organizowane m.in. przez działające w mieście Bractwo Rycerskie. Sulejów natomiast jest 
położony w dolinie Pilicy i otoczony lasami. Ukształtowanie terenu, nadrzeczne położenie 
oraz przyroda ożywiona stały się czynnikami lokalizacji Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego. W pobliżu znajduje się, wykorzystywany również turystycznie, Zalew 
Sulejowski oraz Spalski Park Krajobrazowy, a w pobliskim Piotrkowie Trybunalskim 
zlokalizowane są kolejne atrakcje turystyczne i możliwość zaspokojenia potrzeb kulturalnych 
oraz związanych z gastronomią i opieką medyczną. Podobną rolę dla Uniejowa i Poddębic 
może odgrywać Sieradz i częściowo Łęczyca. 
Do potencjałów rozwojowych opisywanych miast można ponadto zaliczyć średni na tle miast 
województwa poziom kapitału ludzkiego i społecznego oraz dobrą dostępność 
komunikacyjną. W rozwoju kapitału ludzkiego problemami są obserwowane w Uniejowie 
procesy depopulacji oraz niższe niż średnio w miastach województwa wyniki egzaminów 
gimnazjalnych. Pod względem dostępności komunikacyjnej dobrą dostępność obserwuje się 
w zakresie komunikacji drogowej. Przez opisywane miasta przebiegają liczne drogi krajowe 
i wojewódzkie, a ponadto Uniejów i Poddębice mają dobry dostęp do autostrady A2. 
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Specjalizacja turystyczno-uzdrowiskowa opisywanych miast oraz ich dobre położenie 
komunikacyjne umożliwiają kształtowanie się sieciowych powiązań funkcjonalno-
przestrzennych zarówno między sobą, jak i z innymi miastami posiadającymi duży potencjał 
turystyczny. Uniejów i Poddębice powinny wspólnie rozwijać specjalizację uzdrowiskowo-
balneologiczną. Specjalizację tę można w przyszłości rozszerzyć o podłódzkie Rogóźno. 
Miasta te powinny ponadto tworzyć wspólne projekty turystyczne z Łęczycą i Sieradzem. 
Sulejów powinien natomiast kształtować ścisłe powiązania funkcjonalne z Piotrkowem 
Trybunalskim, a także z Tomaszowem Mazowieckim i Opocznem. Możliwe są również 
powiązania funkcjonalne, odpowiednio z województwami wielkopolskim i świętokrzyskim. 
Powiązania te polegałyby z jednej strony na przyciąganiu turystów i kuracjuszy z tych 
województw, a z drugiej na tworzeniu wspólnych projektów turystycznych opartych 
na walorach dziedzictwa kulturowego i atrakcjach krajobrazowych. 
Główną barierą w rozwoju miast opisywanego podtypu wydaje się być słaby poziom rozwoju 
gospodarczego. W strukturze wielkościowej opisywanych miast obserwuje się brak średnich 
i dużych przedsiębiorstw.  Mikro i małe podmioty gospodarcze reprezentują głównie handel 
i naprawy oraz produkcję odzieży i przetwórstwo spożywcze. Większa liczba podmiotów 
średniej wielkości zlokalizowana jest jedynie w Poddębicach, ale ich struktura działowa jest 
taka sama jak podmiotów mniejszych. Brak podmiotów wysokich i średniowysokich technik 
i podmiotów otoczenia przedsiębiorczości skutkuje m.in. brakiem innowacyjności i niską 
dochodowością gospodarki. Sulejów i Uniejów charakteryzują się ponadto wysokim 
poziomem przedsiębiorczości. Oparta jest ona głównie na usługach gastronomicznych 
i hotelarskich oraz handlu, co związane jest z rozwijającą się działalnością rekreacyjno-
turystyczną w tych miastach. Przedsiębiorczość mieszkańców oraz dojazdy do pracy 
do najbliższych dużych miast przyczyniają się do stosunkowo niskiego poziomu bezrobocia 
w opisywanych miastach. 
Barierami  rozwojowymi miast podtypu B5 są ponadto: słaby dostęp do infrastruktury 
technicznej, głównie do kanalizacji oraz słaba dostępność do usług publicznych. 
W przypadku dostępności do infrastruktury technicznej, najlepszą sytuację obserwuje się 
w Uniejowie, gdzie dostępność do kanalizacji jest niewiele mniejsza niż średnio w miastach 
województwa. Dostępność do usług publicznych jest natomiast najlepsza w Poddębicach. 
Dostępność do szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym mieście, jest zdecydowanie wyższa 
niż średnio w miastach województwa ze względu na dobrze rozwinięte szkolnictwo 
dla dorosłych. Pod tym względem Poddębice mogą pełnić rolę ośrodka o zasięgu 
ponadlokalnym. Lecznictwo ambulatoryjne w Poddębicach zaspokaja jedynie potrzeby 
mieszkańców. Ponadlokalny zasięg oddziaływania ma natomiast lecznictwo szpitalne 
i opieka społeczna. 
Wydaje się, że mieszkańcy Sulejowa i Uniejowa swoje potrzeby w zakresie usług 
publicznych, zwłaszcza wyższego rzędu, zaspokajają w pobliskich dużych miastach. 
W przypadku Sulejowa miastem takim jest Piotrków Trybunalski, a w przypadku Uniejowa 
są to Poddębice albo Sieradz. 

Typ C – miasta o niskich potencjałach i barierach rozwojowych 
Do typu C należy 11 miast. Sześć z nich to miasta duże o liczbie ludności powyżej 40 tys. 
mieszkańców. Do omawianego typu należą ponadto dwa miasta średniej wielkości ( (15-40 
tys. mieszkańców) oraz trzy miasta małe (5-15 tys. mieszkańców).  Miasta typu C wykazują 
wysoki stopień koncentracji przestrzennej i w większości należą do aglomeracji łódzkiej. 
Jedynie Tomaszów Mazowiecki, Radomsko i Sieradz oraz, w zależności od przyjętych 
kryteriów, Zduńska Wola położone są poza obszarem aglomeracji.  
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Dwa ostatnie miasta znajdują się jednak w zasięgu oddziaływania Łodzi. Należy przy tym 
zauważyć, że wszystkie duże miasta aglomeracji łódzkiej należą do typu C. 
Potencjał rozwojowy omawianego typu miast jest bardzo zróżnicowany i skoncentrowany 
w różnych dziedzinach. W zasadzie trudno jest wskazać jednoznacznie rodzaje potencjałów 
rozwojowych, wspólne dla wszystkich miast typu C. Miasta omawianego typu mają dobrą 
albo bardzo dobrą drogową i w większości kolejową potencjalną dostępność komunikacyjną. 
Dostępność tę utrudnia jakość dróg oraz jakość szlaków kolejowych i wynikająca z niej mała 
liczba połączeń. Większość potencjału rozwojowego miast typu C wynika z obecności 
otwartych terenów inwestycyjnych oraz z czynników środowiskowych podnoszących jakość 
życia mieszkańców. Miasta opisywanego podtypu charakteryzują się ponadto wysoką 
jakością kapitału ludzkiego i społecznego. Większość omawianych miast charakteryzuje się 
ponadto dobrą dostępnością do usług edukacyjnych i nieco gorszą dostępnością do opieki 
medycznej. Poziom koncentracji usług edukacyjnych, zwłaszcza w miastach powiatowych, 
pozwala na kształtowanie się obszarów obsługi tych miast. Koncentracja usług opieki 
medycznej zaspokaja natomiast głównie potrzeby mieszkańców miast.  
Podobnie jak w przypadku potencjałów, w miastach typu C obserwuje się również duże 
zróżnicowanie barier rozwojowych. Najważniejszą z tych barier jest stosunkowo niski poziom 
koncentracji potencjału gospodarczego. Omawiane miasta były przed rokiem 1990 ważnymi 
ośrodkami przemysłowymi łódzkiego okręgu przemysłowego. Procesy okresu transformacji 
systemowej pozbawiły je tej roli, 
Likwidacja wielu zakładów przemysłowych oraz zmniejszenie zatrudnienia w pozostałych, 
które zachodziły głównie  w okresie szoku transformacyjnego, nie zostały w latach 
późniejszych zrekompensowane lokalizacjami przedsiębiorstw reprezentujących inne działy 
gospodarki. Procesy te spowodowały zatem jedynie problemy na rynku pracy oraz 
petryfikację archaicznej struktury gospodarczej. Struktura ta charakteryzuje się dominacją 
pracochłonnych działów przemysłu, o małej konkurencyjności i niskim poziomie 
innowacyjności. Brakuje w niej natomiast działów kreatywnych i podmiotów otoczenia 
przedsiębiorczości. Taka struktura gospodarcza, zwłaszcza w przypadku włączenia 
w procesy globalizacji, jest małoadaptacyjna i podatna na impulsy kryzysowe. Stanowi ona 
słabą podstawę rozwoju w perspektywie długookresowej i utrudnia miastom pełnienie roli 
subregionalnych lub ponadlokalnych biegunów wzrostu. 

Podtyp C6 – miasta o słabnących funkcjach przemysłowych 
Do tego podtypu należą: Koluszki, Ozorków, Pabianice, Radomsko, Sieradz, Tomaszów 
Mazowiecki, Zduńska Wola i Zgierz. Większość tych miast należy do dużych miast 
województwa o zaludnieniu powyżej 40 tys. mieszkańców. Jedynie Ozorków jest miastem 
średnim, a Koluszki miastem małym. 
Spośród miast opisywanego podtypu Sieradz, w wyniku analizy ilościowej, został zaliczony 
do podtypu A2, Ozorków do podtypu B5, a Koluszki do podtypu D10. Analiza jakościowa 
wykazała jednak, że potencjał gospodarczy Sieradza jest lepiej rozwinięty, ale ogólny 
potencjał rozwojowy jest niższy niż wynikało to z danych statystycznych. W przypadku 
Ozorkowa, zarówno jego potencjał, jak i bariery rozwojowe zostały określone jako mniejsze 
niż średnio wśród miast województwa. Analiza jakościowa potencjału społeczno-
gospodarczego Koluszek wskazała natomiast na dużo niższy poziom barier rozwojowych 
oraz pewien potencjał gospodarczy miasta. 
Miasta podtypu C6 przed rokiem 1989 należały do głównych ośrodków przemysłowych 
Polski i charakteryzowały się wyraźną specjalizacją w przemyśle odlewniczym, odzieżowym, 
włókien sztucznych, meblarstwie czy produkcji barwników. Przedsiębiorstwa te, jak 
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wspomniano wyżej, uległy likwidacji albo znacznej redukcji zatrudnienia. Procesy 
te doprowadziły w niektórych miastach do likwidacji dotychczasowych specjalizacji 
gospodarczych i do wzrostu bezrobocia. Specjalizacje, które przetrwały nie odgrywają 
natomiast znaczącej roli w skali kraju. Doprowadziło to do erozji dotychczasowych podstaw 
społeczno-gospodarczego rozwoju opisywanych miast i utraty przez nie wyspecjalizowanych 
funkcji w skali kraju i województwa. 
Pomimo opisanych wyżej procesów, miasta podtypu C6 charakteryzują się stosunkowo 
dużym potencjałem gospodarczym. Gospodarka ta charakteryzuje się jednak niską 
dochodowością i na ogół niskim poziomem innowacyjności mierzonej udziałem podmiotów 
wysokiej i średniowysokiej techniki. Pod tym ostatnim względem korzystnie wyróżnia się 
Sieradz, Tomaszów Mazowiecki i Zgierz. Zlokalizowane w tych miastach podmioty wysokiej 
i średniowysokiej techniki reprezentują jednak głównie sektor mikro i małych przedsiębiorstw. 
Miasta omawianego podtypu charakteryzują się ponadto podwyższonym poziomem 
przedsiębiorczości mieszkańców. Wyjątkiem są w tym wypadku Koluszki, Ozorków 
i Pabianice. 
Gospodarka opisywanych miast oparta jest na dużych i średnich podmiotach gospodarczych. 
W strukturze działowej gospodarki trudno znaleźć cechy wspólne dla wszystkich miast 
podtypu C6. Struktura ta jest ponadto zróżnicowana wewnątrz poszczególnych miast, 
ale w większości z nich można określić pewien rodzaj specjalizacji. 
W Koluszkach została zachowana specjalizacja przemysłu odlewniczego. Ponadto w mieście 
zlokalizowane są duże zakłady przemysłu farmaceutycznego, przetwórstwa mięsnego, 
odzieżowe oraz duże przedsiębiorstwo budowlane. 
Ozorków pozbawiony jest wyraźnej specjalizacji gospodarczej. W mieście zlokalizowane są 
duże i średnie zakłady przemysłu odzieżowego, spożywczego, papierniczego, chemicznego, 
elektrotechnicznego i wyrobów z tworzyw sztucznych. W ozorkowskiej podstrefie ŁSSE 
funkcjonuje fila producenta płytek ceramicznych „Tubądzin II” oraz zakład produkcji 
aparatury medycznej. Ponadto w mieście działa firma logistyczna. 
Sieradz utrzymał swoją specjalizację w branży odzieżowej i dziewiarskiej. Ponadto 
zlokalizowano tutaj zakłady farmaceutyczne i elektrotechniczne, a także spożywcze. 
Sieradzka podstrefa ŁSSE tylko częściowo przyczynia się do wzrostu innowacyjności 
gospodarki i nie rozwija się zbyt dynamicznie. Na jej terenie zlokalizowane są tylko dwie 
firmy farmaceutyczna i odzieżowa, 
Pabianice nadal charakteryzują się specjalizacją w produkcji odzieży i farmaceutyków oraz 
przetwórstwa mięsnego. Ponadto w mieście zlokalizowane są zakłady elektrotechniczne . 
W Pabianicach obserwuje się więc słabe procesy restrukturalizacji przemysłu. 
Radomsko zachowało swoją specjalizację w produkcji mebli, chociaż czołowy producent 
mebli giętych „Fameg’ przeżywa obecnie trudności gospodarcze. W mieście i radomskiej 
podstrefie ŁSSE zlokalizowane są ponadto zakłady sprzętu AGD, przemysłu szklarskiego, 
produkcji opakowań, wyrobów z tworzyw sztucznych i przemysłu elektrotechnicznego oraz 
przedsiębiorstwo logistyczne. Zmiana pierwotnej struktury gospodarczej miasta jest więc 
znaczna, ale nie jest ona oparta na dużej liczbie przedsiębiorstw. 
Swoją specjalizację ośrodka przemysłu odzieżowego i dziewiarskiego zachowała również 
Zduńska Wola. W mieście istnieją ponadto zakłady przemysłu spożywczego, w tym duży 
browar oraz przemysłu materiałów budowlanych. W mieście zlokalizowana jest również duża 
firma budowlana. Powyższa charakterystyka świadczy, że podobnie jak w przypadku 
Pabianic, procesy restrukturalizacji przemysłu Zduńskiej Woli nie są zbyt zaawansowane. 
Zdecydowaną zmianą specjalizacji gospodarczej charakteryzuje się Tomaszów Mazowiecki.  
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Zmiana ta została spowodowana likwidacją zakładu produkcji włókien sztucznych „Wistom” 
i lokalizacją na terenie tomaszowskiej podstrefy ŁSSE zakładów dużego producenta płytek 
ceramicznych „Tubądzin”. W podstrefie zlokalizowane są również przedsiębiorstwa produkcji 
opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych, a na terenie miasta trzy duże zakłady przemysłu 
spożywczego. 
Stosunkowo słabe podstawy gospodarcze ma Zgierz. Duże zakłady zlokalizowane są jedynie 
na terenach zgierskiej podstrefy ŁSSE/ zakłady te reprezentują przemysł chemiczny 
i przemysł materiałów budowlanych, 
Powyższa analiza wskazuje, że pomimo kilku rozwijających się specjalizacji i postępach 
w restrukturalizacji gospodarki, poziom jej rozwoju mierzony dochodowością 
i innowacyjnością, nie jest obecnie zbyt wysoki. Twierdzenie to uzasadnia również 
podwyższony poziom bezrobocia w większości opisywanych miast. Poziom ten obniżany jest 
głównie przez dojazdy do pracy. Taka sytuacja utrudnia miastom podtypu C6 pełnienie roli 
biegunów wzrostu społeczno-gospodarczego. Miasta te mogą jednak przyczyniać się 
do rozwoju województwa i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego poprzez kształtowanie 
struktur sieciowych powiązań funkcjonalno-przestrzennych. W zależności od swojej 
specjalizacji i struktury gospodarczej miasta te mogą współtworzyć klastry AGD, 
farmaceutyczno-medyczny, owocowo-warzywny, meblarski i odzieżowy. Możliwa jest 
również współpraca z Politechniką Łódzką, zlokalizowanymi w Łodzi i innych miastach 
jednostkami B+R branży tekstylnej i chemicznej, a także z Akademią Sztuk Pięknych. 
Potencjał rozwojowy miast podtypu C5 oparty jest również na dobrej i bardzo dobrej 
dostępności komunikacyjnej większości miast oraz stosunkowo wysokim poziomie 
dostępności do usług publicznych. Najgorszą dostępnością do usług edukacji charakteryzują 
się Ozorków, Koluszki, Pabianice i Zgierz czyli miasta aglomeracji łódzkiej. Należy założyć, 
że mieszkańcy tych miast swoje potrzeby w zakresie edukacji ponadgimnazjalnej 
i szkolnictwa wyższego realizują w Łodzi. Należy również zauważyć, że Tomaszów 
Mazowiecki i Sieradz pełnią funkcje akademickie co sprzyja powiększaniu zasięgów 
przestrzennego oddziaływania tych miast oraz pełnieniu przez nie funkcji biegunów wzrostu. 
Bardziej zróżnicowany jest dostęp do opieki medycznej. Najgorszy poziom dostępności 
obserwuje się w Pabianicach, Radomsku i Zduńskiej Woli, a najlepszy w Zgierzu, Sieradzu 
i Ozorkowie. Należy zauważyć, że we wszystkich opisywanych miastach na przynajmniej 
średnim poziomie jest dostępność do ambulatoryjnej opieki medycznej. Problemy obserwuje 
się w zakresie opieki specjalistycznej i szpitalnej oraz opieki społecznej. 
Część z miast opisywanego podtypu charakteryzuje się podwyższonym potencjałem 
kulturotwórczym i turystycznym. Sytuacja ta dotyczy Radomska, Koluszek, Ozorkowa, 
Tomaszowa Mazowieckiego i Sieradza. Niepokojący jest brak usług kulturotwórczych 
w Pabianicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu. Brak usług kulturotwórczych utrudnia tym miastom 
pełnienie funkcji biegunów wzrostu i funkcje wspomagające rozwój funkcji metropolitalnych 
ŁOM. Ponadto Sieradz i Tomaszów Mazowiecki posiadają potencjał turystyczny w postaci 
zachowanych układów urbanistycznych, odpowiednio średniowiecznych i klasycystycznych, 
obiektów zabytkowych oraz terenów i obiektów rekreacyjnych. W pobliżu Tomaszowa 
Mazowieckiego i w samym mieście znajdują się ponadto atrakcyjne obszary przyrody 
ożywionej i nieożywionej. Powyższy potencjał umożliwia kształtowanie powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Sulejowem 
i Opocznem oraz Piotrkowem Trybunalskim oraz pomiędzy Sieradzem a Uniejowem 
i Poddębicami. 
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Podtyp C7 – miasta o funkcjach mieszkaniowych i mieszkaniowo-przemysłowych 
Do tego podtypu należą: Brzeziny, Głowno i Łask. W tej grupie Łask jest miastem średniej 
wielkości (15-40 tys. mieszkańców), a Brzeziny i Głowno należą do małych miast 
województwa (5-15 tys, mieszkańców). Spośród miast podtypu C7 Brzeziny, były 
początkowo zakwalifikowano do podtypu A2. Jednak analiza jakościowa wykazała mniejszy 
poziom potencjału rozwojowego miasta niż wynikało to z analizy ilościowej. 
Główny potencjał rozwojowy miast opisywanego podtypu skoncentrowany jest w dziedzinie 
usług publicznych oraz wynika z wysokiego poziomu kapitału ludzkiego i społecznego. 
Brzeziny i Łask charakteryzują się ponadto stosunkowo dobrymi warunkami 
mieszkaniowymi, a Brzeziny i Głowno dobrymi warunkami życia mieszkańców wynikającymi 
z jakości środowiska przyrodniczego. 
W dziedzinie usług publicznych, miasta omawianego podtypu mogą pełnić funkcje 
ponadlokalne, zwłaszcza w zakresie lecznictwa szpitalnego i szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego dla młodzieży. Poziom lecznictwa ambulatoryjnego i dostępność 
do przedszkoli może co najwyżej zaspokajać potrzeby mieszkańców omawianych miast. 
Niedostateczny jest ponadto poziom opieki społecznej, brak również szkół 
ponadgimnazjalnych dla dorosłych. Niedobory w zakresie usług medycznych i edukacyjnych 
mogą być uzupełniane przez odpowiednie instytucje zlokalizowane w Łodzi. Sprzyja temu 
położenie opisywanych miast w pobliżu stolicy województwa. 
Barierą rozwojową opisywanych miast jest niski poziom rozwoju gospodarczego objawiający 
się bardzo niskimi dochodami z podatku CIT i podwyższoną koncentracją bezrobocia. 
Gospodarka opisywanych miast charakteryzuje się niskim poziomem innowacyjności 
i niedoborem usług dla przedsiębiorstw. Potencjał gospodarczy oparty jest głównie ma mikro 
i małych przedsiębiorstwach odzieżowych i spożywczych. Produkcja odzieży 
w mikroprzedsiębiorstwach jest od wielu lat specjalizacją Brzezin. 
Gospodarka miast podtypu B7 charakteryzuje się ponadto małą liczbą dużych i średnich 
podmiotów gospodarczych. W Brzezinach nie ma w ogóle dużych przedsiębiorstw. 
W Głownie zlokalizowane są cztery zakłady przemysłowe średniej wielkości, z czego 
3 produkują odzież, a 1 produkty spożywcze. Więcej średnich i dużych przedsiębiorstw jest 
zlokalizowanych w Łasku. Ich struktura działowa obejmuje usługi budowlane, naprawy 
i handel oraz produkcję wyrobów spożywczych i odzieżowych oraz produkcję wyrobów 
z tworzyw sztucznych i opakowań. 
Opisywane miasta były przed 1989 rokiem ośrodkami przemysłowymi Łódzkiego Okręgu 
Przemysłowego. Obecnie dotychczasowe podstawy rozwoju i czynniki lokalizacji funkcji 
przemysłowej uległy degradacji, a nowe nie wykształciły się. Rozwój społeczno-gospodarczy, 
a zwłaszcza poziom życia ludności miast podtypu C7 jest coraz bardziej zależny od wpływu 
Łodzi. Wydaje się, że szansą rozwoju omawianych miast będzie rozwój usług dla gospodarki 
i mieszkańców Łodzi. Istniejący potencjał rozwojowy tych miast wskazuje na wzrastający 
udział funkcji mieszkaniowej w ich strukturze funkcjonalnej. Funkcji takiej sprzyja położenie 
miast w aglomeracji łódzkiej. Takie położenie ułatwia realizację potrzeb wyższego rzędu 
przez mieszkańców oraz dojazdy do zlokalizowanych w Łodzi miejsc pracy. Miasta 
omawianego podtypu i ich najbliższe okolice mogą zatem stać się miejscem imigracji 
Łodzian. 

Typ D – miasta o niskich potencjałach i wysokich barierach rozwojowych 
Miasta typu D stanowią najliczniejszą i najbardziej jednorodną wielkościowo grupę miast. 
Do omawianego typu zaliczono 15 miast, z czego tylko Opoczno jest miastem średniej 
wielkości (15-40 tys. mieszkańców). Pozostałe miasta liczą mniej niż 15 tys. mieszkańców. 
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Pięć z nich należy do miast małych, a dziewięć do bardzo małych, liczących poniżej 5 tys. 
mieszkańców. Pod względem struktury przestrzennej, miasta omawianego typu 
zlokalizowane są, oprócz Złoczewa, w pobliżu granic województwa. Miasta te są stosunkowo 
regularnie rozmieszczone z wyjątkiem północno-wschodnich i północno-zachodnich rubieży 
województwa. Taka lokalizacja miast o niskich potencjałach i wysokich barierach 
rozwojowych wskazuje na procesy peryferyzacji, które dotykają pograniczne obszary 
województwa oraz okolice Złoczewa. 
Potencjał rozwojowy miast typu D skoncentrowany jest w stosunkowo wysokim poziomie 
kapitału społecznego oraz w stanie środowiska przyrodniczego. Część miast ma stosunkowo 
dobrą dostępność do usług edukacyjnych, ale poziom ich rozwoju zaspokaja jedynie 
potrzeby mieszkańców tych miast. Część miast omawianego typu charakteryzuje się 
ponadto wysokim poziomem potencjału turystyczno-rekreacyjnego. 
Barierami w rozwoju opisywanych miast jest przede wszystkim niski poziom potencjału 
gospodarczego. Przed 1989 rokiem podstawą zatrudnienia mieszkańców i jednocześnie 
podstawą rozwoju społeczno gospodarczego opisywanych miast były pojedyncze duże 
zakłady przemysłowe. Zakłady te, w wyniku konkurencji gospodarczej i otwarciu gospodarki 
polskiej, zostały zlikwidowane lub znacznie ograniczono w nich zatrudnienie. Procesy te nie 
zostały zrekompensowane lokalizacjami nowych przedsiębiorstw. Lokalizacje takie 
dopełniając restrukturalizację gospodarczą opisywanych miast dałyby jednocześnie 
podstawy rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Obecnie gospodarka miast typu D oparta jest głównie na mikro i małych podmiotach 
gospodarczych, reprezentujących tradycyjne, małoinnowacyjne i małodochodowe działy. 
W większości miast opisywanego typu obserwuje się brak podmiotów wysokiej 
i średniowysokiej techniki oraz niedobór podmiotów otoczenia przedsiębiorczości. Brak 
trwałych podstaw rozwoju społeczno-gospodarczego skutkuje podwyższonym poziomem 
bezrobocia. Nieliczne miasta omawianego typu, o niskim poziomie bezrobocia 
charakteryzują się jednocześnie dużą liczbą osób wyjeżdżających do pracy. 
Miasta typu D mają też mniejszą niż średnia dla miast województwa dostępność 
do infrastruktury technicznej, głównie do kanalizacji oraz niską potencjalną dostępność 
komunikacyjną. Miasta te nie mają na ogół połączeń kolejowych. A jakość połączeń 
drogowych i odległość od Łodzi przyczyniają się do pogłębiania procesów peryferyzacji. 

Podtyp D8 – miasta o funkcjach mieszkaniowych i słabnących funkcjach 
przemysłowych 
Do tego podtypu należą: Kamieńsk, Krośniewice, Wieruszów i Żychlin. Wieruszów i Żychlin 
należą przy tym do miast małych, a Kamieńsk i Krośniewice do bardzo małych. Potencjał 
rozwojowy tych miast skoncentrowany jest głównie w dziedzinie usług edukacyjnych oraz 
w dziedzinie usług rekreacyjnych i kulturotwórczych. W porównaniu do innych miast typu D, 
miasta podtypu D8 charakteryzują się ponadto większym poziomem potencjału 
gospodarczego. 
Usługi edukacyjne w zakresie edukacji ponadgimnazjalnej mogą mieć oddziaływanie 
ponadlokalne. Ponadto w Kamieńsku i Wieruszowie skoncentrowane są usługi edukacji 
ponadgimnazjalnej dla dorosłych. Opieka medyczna w opisywanych miastach jest słabiej 
rozwinięta i zaspokaja jedynie potrzeby mieszkańców tych miast w zakresie lecznictwa 
ambulatoryjnego. Nawet szpital powiatowy w Wieruszowie wydaje się nie zaspokajać w pełni 
potrzeb mieszkańców powiatu. 
Scharakteryzowany poziom rozwoju usług publicznych i ich dominacja w strukturze 
potencjału rozwojowego wskazują na dominację funkcji mieszkaniowych opisywanych miast . 
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Oprócz funkcji mieszkaniowych miasta te charakteryzują się również słabo rozwiniętym 
potencjałem gospodarczym. 
W strukturze wielkościowej gospodarki miast podtypu D8 dominują mikro i małe 
przedsiębiorstwa, niewiele jest natomiast przedsiębiorstw dużych i średnich. Dominującymi 
działami gospodarki są natomiast handel, naprawy, produkcja odzieży i wyrobów 
spożywczych. W Krośniewicach, Wieruszowie i Żychlinie zlokalizowane są ponadto mikro 
i małe podmioty wysokiej i średniowysokiej techniki. W ich strukturze branżowej dominuje 
przemysł aparatury i narzędzi medycznych oraz środków transportu. 
W Krośniewicach, Wieruszowie i Żychlinie zlokalizowane są również duże i średnie zakłady 
przemysłowe. W Krośniewicach są to zakłady produkcji maszyn rolniczych, w Żychlinie trzy 
zakłady produkcji wyrobów elektrotechnicznych i maszyn oraz dwa zakłady przemysłu 
spożywczego, a w Wieruszowie trzy duże zakłady produkujące meble i wyroby z drewna 
oraz zakłady przemysłu odzieżowego i chemicznego. 
Pomimo powyższej charakterystyki gospodarka opisywanych miast nie ma charakteru 
wiodącego potencjału rozwojowego. Świadczy o tym niski stopień dochodowości gospodarki, 
a przede wszystkim wyższy, niż średnio w miastach województwa, poziom bezrobocia. 
Stosunkowo niskim poziomem bezrobocia charakteryzuje się jedynie Kamieńsk, ale wynika 
to z dojazdów mieszkańców do pracy w Kombinacie Górniczo-Energetycznym „Bełchatów”. 
W opisywanych miastach obserwuje się ponadto zubożenie w usługi dla przedsiębiorstw. 
Dodatkowym potencjałem rozwojowym Kamieńska i Wieruszowa są atrakcje turystyczno-
rekreacyjne. W Wieruszowie potencjał ten oparty jest na obiektach sportowo-rekreacyjnych 
i dużej liczbie miejsc noclegowych. W Kamieńsku, atrakcją turystyczną są natomiast obiekty 
sportów zimowych na pobliskiej Górze Kamieńsk oraz obiekty sportowe zlokalizowane 
w samym mieście. Potencjał ten nie jest jednak w pełni wykorzystany ze względu 
na niedostateczną liczbę miejsc noclegowych. 
Barierami w rozwoju opisywanych miast są przede wszystkim wspomniane wyżej 
niskodochodowa gospodarka i słaba dostępność do usług medycznych. Ponadto w miastach 
tych obserwuje się stosunkowo niską dostępność do infrastruktury technicznej, z wyjątkiem 
Żychlina oraz niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego, z wyjątkiem Wieruszowa. 
Zarówno usługi publiczne, z wyjątkiem usług edukacyjnych, jak i poziom rozwoju gospodarki 
nie pozwalają miastom podtypu D8 na pełnienie funkcji ośrodków rozwoju lokalnego. 
Istniejący potencjał gospodarczy i turystyczny jest na razie zbyt słaby, aby kształtować 
sieciowe struktury powiązań funkcjonalno-przestrzennych. Wyjątkiem wydaje się być 
Wieruszów, którego specjalizacja meblarska może być zdyskontowana poprzez włączenie jej 
w struktury sprawnie działającego klastra meblarskiego. 

Podtyp D9 – miasta o rozwijających się funkcjach rekreacyjno-turystycznych 
i słabnących funkcjach przemysłowych 
Do podtypu tego należą: Biała Rawska, Drzewica, Działoszyn, Opoczno, Pajęczno 
i Przedbórz. Pod względem liczby ludności, wymienione miasta stanowią najbardziej 
zróżnicowany podtyp w typie D. Opoczno jest jedynym w tym typie miastem średniej 
wielkości, Pajęczno i Działoszyn należą do miast małych, a pozostałe do miast bardzo 
małych. Miasta podtypu D9 wykazują ponadto pewien rodzaj koncentracji przestrzennej 
i rozmieszczone są wzdłuż wschodniej i południowej granicy województwa łódzkiego. 
Potencjał rozwojowy miast opisywanego podtypu skoncentrowany jest w dziedzinie kultury, 
rekreacji i turystyki oraz w dziedzinie usług edukacyjnych. Dużo słabszy potencjał rozwojowy 
można zauważyć w dziedzinie gospodarki. Pod względem ilościowym, potencjał turystyczno-
rekreacyjny jest najsłabiej rozwinięty w Drzewicy.  
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Miasto to zostało jednak zaliczone do omawianego podtypu ze względu na swoje położenie 
fizyczno-geograficzne i powiązania funkcjonalno-przestrzenne. W Białej Rawskiej i Drzewicy 
zaobserwowano ponadto niski poziom dostępności do usług edukacyjnych, ale w Drzewicy 
jest on rekompensowany przez stosunkowo dobrą dostępność do usług ochrony zdrowia. 
Analiza ilościowa wykazała, że potencjał kulturotwórczy i rekreacyjno-turystyczny 
ma zróżnicowane podstawy. We wszystkich tych miastach, z wyjątkiem Białej Rawskiej, 
obserwuje się podwyższoną koncentrację obiektów sportowo-rekreacyjnych, a największą w 
Pajęcznie. Biała Rawska charakteryzuje się natomiast wyjątkowo dużą koncentracją miejsc 
noclegowych. Pod tym względem niedobory występują w Drzewicy i Pajęcznie. 
W opisywanych miastach, poza Przedborzem i Opocznem nie ma muzeów. Ofertę kulturalna 
wzmocniona jest w Opocznie, Pajęcznie i Działoszynie przez zlokalizowane w tych miastach 
kina. 
Mniejsze zróżnicowanie miast omawianego podtypu obserwuje się pod względem 
jakościowych cech potencjału rekreacyjno-turystycznego. Potencjał ten opiera się przede 
wszystkim na cechach środowiska fizyczno-geograficznego, takich jak położenie 
nadrzeczne, rzeźba terenu oraz lasy. Dodatkowymi atrakcjami są nieliczne obiekty 
zabytkowe, głównie architektury sakralnej. 
Na tym tle odmiennie przedstawia się potencjał rekreacyjno-turystyczny Białej Rawskiej. 
Jego podstawą jest duże centrum hotelowo-konferencyjne połączone z centrum 
rekreacyjnym zlokalizowane  we wsi Ossa. Położenie geograficzne miejscowości, pomiędzy 
Łodzią i Warszawa, a także dobry dojazd z obydwu dużych miast, zapewnia Białej Rawskiej 
duży rynek zbytu na oferowane usługi. W Drzewicy zlokalizowanych jest kilka zabytków 
architektury sakralnej i rezydencjonalnej z okresu średniowiecza i XVIII w. Najważniejszą 
atrakcją turystyczną miasta jest jednak położenie w paśmie kulturowym Pilicy, w otoczeniu 
lasów. W mieście zlokalizowane są ponadto tor kajakowy i wodny szlak kajakowy na rzece 
Drzewiczce. 
Działoszyn posiada kilka kościołów i dwór późnorenesansowy. Potencjał turystyczny miasta 
wynika jednak z jego położenia w paśmie kulturowym Warty oraz w pobliżu malowniczego 
przełomu załęczańskiego i Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Podobnymi podstawami 
potencjału turystyczno-rekreacyjnego charakteryzuje się Pajęczno. 
Opoczno, oprócz gotycko-renesansowego zamku królewskiego i gotyckiego kościoła nie 
posiada atrakcyjnych zabytków. Turystycznie interesujący może być zachowany 
średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta. Zasadniczym potencjałem miasta jest 
natomiast możliwość pełnienia funkcji ośrodka recepcji turystycznej w paśmie kulturowym 
Pilicy, tradycje folkloru opoczyńskiego i możliwość współpracy z Tomaszowem Mazowieckim 
w zakresie turystyki. Podobnie położenie w paśmie kulturowym Pilicy jest główną podstawą 
potencjału turystycznego Przedborza. 
Miasta podtypu D9 mają słaby potencjał gospodarczy. Gospodarka tych miast jest 
niskodochodowa i oparta na mikro i małych przedsiębiorstwach odzieżowych, spożywczych, 
prowadzących działalność handlową albo naprawy pojazdów mechanicznych i sprzętu AGD. 
W miastach tych brakuje dużych zakładów przemysłowych. Istniejące w nielicznych miastach 
duże zakłady przemysłowe ograniczają liczbę zatrudnionych oraz nie reprezentują branż 
o wysokim poziomie rentowności. Skutkiem tego jest podwyższony w omawianych miastach, 
z wyjątkiem Białej Rawskiej, poziom bezrobocia oraz wspomniany niski poziom 
dochodowości gospodarki. 
Poziom bezrobocia w omawianych miastach ograniczany jest dojami do pracy. Dojazdy 
do Warszawy skutkują niskim poziomem bezrobocia w Białej Rawskiej, a dojazdy 
do Działoszyna zmniejszają bezrobocie Pajęczna. Najwyższy wskaźnik bezrobocia 
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obserwuje się w Przedborzu i Drzewicy, a najniższy we wspomnianej Białej Rawskiej 
i w Działoszynie. W przypadku Działoszyna zatrudnienie zapewnia jedyny duży zakład 
miasta czyli cementownia „Warta”. 
Oprócz cementowni w Działoszynie, jedynymi dużymi i średnimi zakładami w omawianych 
miastach są przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego w Działoszynie oraz zakłady 
produkcji płytek ceramicznych i odzieży w Opocznie. Reprezentowane działy przemysłu 
w Opocznie i Działoszynie umożliwiają miastom nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami 
produkcji materiałów budowlanych i przetwórstwa spożywczego, a także przemysłu 
odzieżowego. Odmienny potencjał od pozostałych miast podtypu D9 ma Biała Rawska. 
Zlokalizowane w pobliżu miasta liczne sady i ogrody produkujące owoce miękkie umożliwiają 
nawiązanie współpracy w ramach klastra owocowo-warzywnego. 
Prócz braku silnych podstaw wzrostu gospodarczego, miasta omawianego podtypu 
posiadają inne bariery rozwojowe. We wszystkich miastach obserwuje się niską dostępność 
do infrastruktury technicznej, głównie do kanalizacji. Najlepszą sytuację pod tym względem 
ma Biała Rawska i Działoszyn. Niska jest również dostępność do opieki medycznej. Mała 
liczba lekarzy na 1 mieszkańca sugeruje słaby dostęp do lecznictwa ambulatoryjnego. 
Szpitale powiatowe w Pajęcznie i Opocznie mają niedostateczną liczbę łóżek, co utrudnia 
tym miastom pełnienie funkcji ośrodków obsługi o znaczeniu ponadlokalnym. Stosunkowo 
wysoka pozycja Drzewicy w zakresie opieki medycznej wynika z dobrze rozwiniętej opieki 
społecznej. 

Podtyp D10 – miasta o funkcjach mieszkaniowych i braku wyraźnych potencjałów 
rozwojowych 
Do tego podtypu należą: Błaszki, Szadek, Zelów i Złoczew. Wśród omawianych miast 
Złoczew należy do miast małych, a pozostałe miasta należą do grupy miast bardzo małych. 
Charakterystyczna jest koncentracja przestrzenna miast podtypu D10, największa spośród 
wszystkich omawianych podtypów. Miasta te skoncentrowane są w środkowo-zachodniej 
części województwa, otaczając od północy, zachodu i południa Zduńską Wolę i Sieradz. 
Miasta omawianego podtypu mają bardzo słabe i zróżnicowane podstawy rozwojowe. 
Dziedziną najlepiej rozwiniętą w Szadku, Warcie i Zelowie jest opieka medyczna. Wynika to 
z dobrze rozwiniętej opieki społecznej oraz z lokalizacji w Warcie dużego szpitala 
psychiatrycznego. Szpital ten i większość lekarzy w Warcie nie wpływają więc na dostępność 
do ogólnej opieki medycznej, chociaż należy stwierdzić, że lokalizacja szpitala 
psychiatrycznego czyni z Warty ośrodek funkcji wyspecjalizowanych o znaczeniu 
ponadregionalnym. Podobnie jak w Warcie, w pozostałych miastach omawianego podtypu 
barierą jest słaby dostęp do lecznictwa ambulatoryjnego.  W Złoczewie stosunkowo dobrze 
rozwinięta jest dostępność do usług edukacji ponadgimnazjalnej dla młodzieży i dorosłych, 
a w Złoczewie, Szadku i Warcie istnieje pewien potencjał rekreacyjno- turystyczny oparty na 
istniejących obiektach sportowych i rekreacyjnych. W miastach tych brakuje jednak miejsc 
noclegowych. 
Słabym poziomem rozwoju charakteryzuje się gospodarka omawianych miast. Poziom 
dochodowości gospodarki miast podtypu D10 jest najniższy spośród miast województwa. 
W miastach tych brakuje dużych zakładów przemysłowych, a gospodarka oparta jest na 
mikro i małych przedsiębiorstwach. Stosunkowo niewielki poziom bezrobocia, w Warcie 
i Złoczewie jedynie nieznacznie większy niż średnio w miastach województwa, wynika 
z dojazdów do pracy w Sieradzu, Zduńskiej Woli oraz w „kompleksie górniczo-
energetycznym Bełchatów”. Bliskość tego kompleksu czyni niezrozumiałym podwyższony 
poziom bezrobocia w Zelowie. Należy zauważyć, że szansą rozwojową dla Złoczewa, 
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Zelowa, Błaszek, Warty i Szadku będzie rozpoczęcie prac górniczych mających udostępnić 
do eksploatacji złoża węgla brunatnego  „Złoczew”. Duży zasięg dojazdów do pracy 
w kopalni „Bełchatów” sugeruje możliwość powstania takiej strefy oddziaływania na zachód 
od przyszłej kopalni „Złoczew”. Obecne potencjały rozwojowe miast omawianego podtypu 
nie umożliwiają im włączenia się sieć powiązań funkcjonalno-przestrzennych między 
miastami województwa, są „kanałami” dyfuzji rozwoju. 
 
3. UWARUNKOWANIA ROZWOJU – OBSZARY WIEJSKIE 

 

Ludność wiejska województwa, licząca według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku 
ok. 910 tys. mieszkańców, skupiona jest w 134 gminach wiejskich i 25 jednostkach 
administracyjnych o funkcji miejsko – wiejskiej. Powierzchnia ogółem obszarów wiejskich 
wynosi ok. 17080 km2, a średnia gęstość zaludnienia tych obszarów to 53,3 osoby / km2. 

Gminy wiejskie o największej gęstości zaludnienia skupiają się w centralnej części 
województwa, wokół Łodzi, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa 
Mazowieckiego. Duże skupiska ludności wiejskiej można zauważyć również w okolicach 
Skierniewic, Radomska oraz w pasie gmin pomiędzy Wieluniem i Wieruszowem. Obszary te 
pokrywają się w znacznym stopniu z obszarami największego wpływu migracyjnego. 
Natomiast gminy o najniższych wartościach gęstości zaludnienia znajdują się głównie na 
obrzeżach województwa, w szczególności w części północno-zachodniej i południowo-
wschodniej. 
 
Mapa. Gęstość zaludnienia gmin wiejskich (os/km2) 
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Bariery 
Demografia 

Województwo łódzkie należy do grupy regionów najsilniej dotkniętych szeroko 
rozumianymi problemami demograficznymi. Składają się na to między innymi ujemne 
saldo migracji, ujemny przyrost naturalny, niekorzystna struktura wiekowa ludności1, 
bardzo niska prognozowana długość życia ludności oraz wysoki wskaźnik zgonów. 
Według prognozy demograficznej GUS, łódzkie w latach 2011-2035 będzie jednym 
z najsilniej depopulujących się obszarów. 

Skala zróżnicowania wewnątrzregionalnego w województwie łódzkim jest jednak 
duża, bowiem z jednej strony problemy koncentrują się w miastach i niektórych 
obszarach wiejskich, z drugiej strony bardzo silnie widoczne jest zjawisko suburbanizacji2 
dzięki któremu część miast i gmin wiejskich odnotowuje stabilizację bądź rozwój 
demograficzny. Analiza barier rozwojowych w zakresie demografii na obszarach 
wiejskich dotyczyła trzech zasadniczych zagadnień: 
a. Struktury wieku mieszkańców: przeciętny odsetek ludności w wieku 

przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym dla obszarów wiejskich wyznaczał granicę. 
Jeśli gmina notowała niższy niż średnia dla obszarów wiejskich odsetek ludności 
w wieku przedprodukcyjnym a zarazem wyższy niż średnia dla obszarów wiejskich 
odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym struktura demograficzna uznawana była 
za niekorzystną. Gminy spełniające to kryterium mają niewielkie szanse na rozwój 
demograficzny, mogą jednak nawet w dłuższej perspektywie czasu utrzymać 
równowagę demograficzną, jednak spełniony musi być warunek atrakcyjności 
imigracyjnej gminy. 

b. Aktualnego rozwoju demograficznego, opartego na wskaźniku przyrostu 
rzeczywistego, Dodatnia wartość tego wskaźnika, obejmującego przyrost naturalny 
i saldo migracji, wskazuje na rozwój demograficzny jednostki terytorialnej. Wartość 
tego wskaźnika poniżej średniej dla obszarów wiejskich w województwie wskazuje 
obszary z różnych względów nieatrakcyjne, najczęściej (choć niekoniecznie) 
wyludniające się3. 

c. Poziomu umieralności mieszkańców, mierzonego wskaźnikiem zgonów. Jeśli 
wskaźnik ten był wyższy niż średnia dla obszarów wiejskich województwa oznacza to 
większą śmiertelność na terenie gminy, spowodowaną często sytuacją 
demograficzną gminy jednak w wielu przypadkach odpowiedzialny jest za to stan 
zdrowia ludności4. 

Jeśli wszystkie te zjawiska koncentrują się jednocześnie na terenie gminy, można przyjąć 
iż demografia może być istotną barierą w jej rozwoju. Co więcej, gminy na których 
współwystępują wszystkie te zjawiska często tworzą zwarte obszary. Można więc 
wydzielić następujące demograficzne obszary problemowe: 

                                                           
1
 Jeden z najniższych odsetków ludności w wieku poniżej 25 lat i jeden z najwyższych odsetków ludności 

powyżej 65 lat. 
2
 Szczególnie w okolicach Łodzi. 

3
 Na 85. gmin wiejskich, w których wartośd wskaźnika przyrostu rzeczywistego była niższa niż średnia dla 

obszarów wiejskich w województwie tylko w 9. wartośd tego wskaźnika była wyższa od zera. 
4
 Obliczony współczynnik korelacji Pearsona dla wskaźnika zgonów i odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym 

dał rezultat 0,426. Można przyjąd, że współzależnośd pomiędzy badanymi cechami jest słaba i 
proporcjonalna.  
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1. Północny (strefy żywicielskiej) w którego skład wchodzą gminy: Bedlno, Bielawy, 
Daszyna, Domaniewice, Grabów, Krzyżanów, Piątek, Witonia i Zduny oraz enklawy: 
Bolimów, Cielądz i Wartkowice. 

2. Wschodni (pasma Pilicy) w którego skład wchodzą gminy: Aleksandrów, Gidle, 
Kodrąb, Masłowice, Ręczno, Wielgomłyny, Żytno oraz enklawa: Inowłódz. 

3. Zachodni (pasma Warty) w którego skład wchodzą gminy nie tworzące jednego 
zwartego obszaru. Na północy: Pęczniew i Zadzim, w centrum: Burzenin, Konopnica 
i Widawa, na południu: Nowa Brzeźnica i Strzelce Wielkie. 

4. Centralny, w którego skład wchodzą trzy gminy położone w pobliżu Koluszek: 
Będków, Jeżów i Rokiciny. 

Poza trzema gminami z obszaru centralnego, problemy demograficzne 
skoncentrowane są na rubieżach województwa, z dala od większych miast, można 
przyjąć więc założenie, że rozwój demograficzny obszarów wiejskich w duże mierze 
zdeterminowany jest przez postępującą suburbanizację i potencjał (demograficzny, 
gospodarczy, etc…) najbliższego miasta. Koncentracja demograficznych obszarów 
problemowych w najmniejszym stopniu występuje na gminach wiejskich w otoczeniu 
Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa – najsilniejszych ośrodków gospodarczych 
województwa. 

Osobnej analizy wymaga wyjaśnienie przyczyn wyludniania się gmin obszarów 
problemowych. Wspólną cechą tych gmin jest ujemny przyrost naturalny, który przybiera 
bardzo dużą skalę w takich gminach jak: Bedlno, Wielgomłyny, Gidle, Nowa Brzeźnica 
czy Bielawy. Niewielka skala ujemnego przyrostu naturalnego (a więc stosunkowo 
korzystna sytuacja) ma miejsce w gminach: Domaniewice, Bolimów i Ręczno. Wskaźnik 
salda migracji jest znacznie bardziej zróżnicowany, bowiem w części gmin przybiera on 
bardzo niekorzystne wartości (Piątek, Grabów, Bedlno, Gidle), natomiast w niektórych 
gminach jest dodatni i przekracza 2,5 promila (Wartkowice, Burzenin, Rokiciny, Inowłódz, 
Jeżów i Cielądz), jednak nawet w tych przypadkach nie jest w stanie zbilansować 
niekorzystnego przyrostu naturalnego. Najtrudniejsza sytuacja panuje w gminach: 
Bedlno, Piątek, Wielgomłyny, Gidle i Masłowice, a stosunkowo najlepsza w: Będkowie, 
Rokicinach i Domaniewicach. 

Najczęściej występującą kombinacją jest ujemny przyrost naturalny i dodatnie 
saldo migracji. Układ taki można zaobserwować w piętnastu gminach (Aleksandrów, 
Będków, Burzenin, Cielądz, Daszyna, Domaniewice, Inowłódz, Jeżów, Kodrąb, Rokiciny, 
Strzelce Wielkie, Wartkowice, Widawa, Zadzim, Zduny). Pomimo dodatniego salda 
migracyjnego gminy te najczęściej notują ubytek ludności, spowodowany ubytkiem 
naturalnym. Wyjątkiem są tu Domaniewice i Rokiciny, jednak w przypadku tych gmin 
przyrost rzeczywisty wynosi odpowiednio 0,22 i 0,17 promila, jest więc niższy od średniej 
dla obszarów wiejskich województwa i oscyluje w okolicy zera. 
Dość liczna jest również grupa gmin, w których za wyludnianie się odpowiada ujemny 
przyrost demograficzny a drugoplanową rolę odgrywa ujemne saldo migracji. 
Na trzydzieści gmin wiejskich, tworzących demograficzne obszary problemowe, sytuacja 
taka ma miejsce w trzynastu z nich (Bedlno, Bielawy, Gidle, Grabów, Konopnica, 
Krzyżanów, Masłowice, Nowa Brzeźnica, Pęczniew, Piątek, Wielgomłyny, Witonia, 
Żytno). 
W pozostałych dwóch gminach (w Bolimowie i Ręcznie) sytuacja jest odwrotna. 
Wyludnianie się jest spowodowane głównie odpływem migracyjnym, natomiast ujemny 
przyrost naturalny ma mniejsze znaczenie. 
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Pozostałe gminy wiejskie, w których przyrost rzeczywisty był niższy niż średnia dla 
obszarów wiejskich województwa, można podzielić na 7 grup: 
I. O ujemnym przyroście rzeczywistym i naturalnym, ujemnym saldzie migracyjnym 

oraz decydującej roli przyrostu naturalnego (12 gmin): Chąśno, Czarnożyły, 
Głowno, Głuchów, Godzianów, Ładzice, Łanięta, Nowe Ostrowy, Sadkowice, 
Siemkowice, Strzelce, Żarnów. 

II. O ujemnym przyroście rzeczywistym i naturalnym, ujemnym saldzie migracyjnym 
i decydującej roli salda migracyjnego (13 gmin): Dąbrowice, Kiełczygłów, 
Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Oporów, Poświętne, Rawa 
Mazowiecka, Rzeczyca, Skomlin, Sokolniki, Sulmierzyce, Wierzchlas. 

III. O ujemnym przyroście rzeczywistym i naturalnym oraz dodatnim saldzie 
migracyjnym (11 gmin): 

Biała, Białaczów, Drużbice, Goszczanów, Góra Świętej Małgorzaty, Grabica, Lgota 
Wielka, Lipce Reymontowskie, Osjaków, Ostrówek, Żelechlinek. 

IV. O ujemnym przyroście rzeczywistym, dodatnim przyroście naturalnym oraz 
ujemnym saldzie migracyjnym (9 gmin): Brąszewice, Czerniewice, Klonowa, 
Lubochnia, Paradyż, Rząśnia, Słupia, Ujazd, Wróblew. 

V. O zerowym przyroście rzeczywistym czyli zbilansowanym przyroście naturalnym 
i saldzie migracji (3 gminy): Lututów, Mokrsko, Świnice Warckie. 

VI. O dodatnim przyroście rzeczywistym i naturalnym oraz ujemnym saldzie 
migracyjnym: 

(1 gmina): Kowiesy. 
VII. O dodatnim przyroście rzeczywistym, ujemnym przyroście naturalnym oraz 

dodatnim saldzie migracyjnym (6 gmin): Brzeźnio, Czarnocin, Łęczyca, Łęki 
Szlacheckie, Moszczenica. 

Gminy z grupy VI. i VII., choć nie notują regresu demograficznego, balansują na jego 
krawędzi. Zdecydowanie najtrudniejszą sytuację mają zaś gminy z grupy I. i II. 
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Mapa. Demograficzne obszary problemowe 

 
 
Gospodarka i rynek pracy 

 
Pod względem rozwoju gospodarczego województwo łódzkie jest bardzo zróżnicowane. 
W jego centralnej części znajduje się aglomeracja łódzka – jeden z największych 
ośrodków usługowych i przemysłowych kraju, nieco dalej na południe bełchatowski 
kompleks górniczo-energetyczny. Drugim obliczem województwa łódzkiego jest 
rozwinięte rolnictwo z czwartą w kraju powierzchnią użytków rolnych ogółem (w tym 
trzecią pozycją pod względem sadownictwa), wysokim pogłowiem bydła i trzody chlewnej 
oraz stosunkowo wysoką wartością dodaną brutto w tym sektorze. 
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 Analiza barier rozwojowych w zakresie gospodarki i rynku pracy w regionie uwzględnia 
zróżnicowanie oraz specyfikę regionu, i podobnie jak w przypadku demografii, opiera się 
na trzech zagadnieniach: 
a. Obszarach biedy i problemów na rynku pracy, które wyznaczono  w przypadku niskiej 

przeciętnej wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), niskiego 
odsetka pracujących w przemyśle i usługach w ogóle ludności w wieku produkcyjnym 
oraz wysokiego bezrobocia, mierzonego odsetkiem bezrobotnych w ludności w wieku 
produkcyjnym. W każdym przypadku kwalifikującą wartością graniczną była średnia 
dla obszarów wiejskich w województwie. Gdy wszystkie te wskaźniki jednocześnie 
osiągały wartości gorsze od średniej, gmina była kwalifikowana jako obszar biedy 
i problemów na rynku pracy. Gminy należące do tej grupy cechuje niski poziom 
dochodów mieszkańców, monokultura rolnicza i podwyższony poziom bezrobocia. 

b. Obszarach o niskim potencjale gospodarczym, które wyznaczono, gdy wielkość 
podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz liczba podmiotów 
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON była niższa niż średnia dla obszarów 
wiejskich województwa. Gminy należące do tej grupy cechuje niska atrakcyjność 
inwestycyjna oraz niska przedsiębiorczość mieszkańców. 

c. Obszarach o niekorzystnych warunkach dla rolnictwa, które wyznaczono w przypadku 
niekorzystnej struktury wielkościowej gospodarstw rolnych (nadreprezntacji bardzo 
małych gospodarstw rolnych) oraz niekorzystnej waloryzacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej5 w oparciu o cechy przyrodnicze, w porównaniu do średniej wartości dla 
obszarów rolniczych województwa. Gminy należące do tej grupy cechuje 
jednoczesne rozdrobnienie areałów rolnych i niska przydatność gruntów na cele 
rolnicze, co znacznie utrudnia osiągnięcie efektywności i rentowności sektora 
rolniczego a przez to budowanie rozwoju gminy w oparciu o rolnictwo. 

Ze względu na specyfikę gospodarki rolnej, która może być potencjałem rozwojowym 
w wielu gminach, a zarazem destymulantą rozwojową dla innych typów 
przedsiębiorczości przyjęto, że istotną barierą rozwojową będzie jednoczesne 
zakwalifikowanie gminy do obszarów biedy i problemów na rynku pracy (a) i obszarów 
o niskim potencjale gospodarczym (b), albo obszarów biedy i problemów na rynku pracy 
(a) i obszarów o niekorzystnych warunkach dla rolnictwa (c). Rozłączne potraktowanie 
zagadnień potencjału gospodarczego i rolnictwa pozwala na wyodrębnienie tych gmin, 
w których ani rolnictwo ani lokalna przedsiębiorczość ani duże inwestycje nie stanowią 
motoru rozwoju. Gminy, które spełniają powyższe kryteria zlokalizowane są przeważnie 
w przygranicznym pasie województwa, można też zauważyć ich koncentrację w kilku 
obszarach problemowych: 
1. Kutnowsko-łęczyckim, w skład którego wchodzą gminy:  Daszyna, Dąbrowice, 

Grabów, Krzyżanów, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Świnice Warckie, 
Witonia. 

2. Sieradzkim, w skład którego wchodzą gminy: Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, 
Sieradz, Wróblew oraz enklawa: Pęczniew. 

3. Wieluńsko-pajęczańskim, w skład którego wchodzą gminy: Kiełczygłów, Siemkowice, 
Wierzchlas oraz enklawy: Nowa Brzeźnica, Ostrówek, Skomlin, Strzelce Wielkie. 

4. Przedborsko-opoczyńskim, w skład którego wchodzą gminy: Białaczów, Mniszków, 
Paradyż, Sławno, Żarnów oraz enklawy: Kodrąb, Masłowice, Ręczno i Gidle, Żytno. 

                                                           
5
 Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej określa kompleksowo warunki przyrodnicze dla 

rozwoju rolnictwa – źródło IUNG Puławy 
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5. Tomaszowski, w skład którego wchodzą gminy: Czerniewice, Rzeczyca, Żelechlinek. 
6. Głowieński, z którego składa się tylko gmina wiejska Głowno. 
Podstawą wyznaczenia wszystkich obszarów problemowych był niski poziom dochodów 
mieszkańców, monokultura gospodarcza i problemy na rynku pracy, jednak kolejne 
przyczyny są już dla poszczególnych obszarów problemowych różne. 
Kutnowski obszar problemowy jest zwarty przestrzennie i mało zróżnicowany 
wewnętrznie. W przypadku wszystkich gmin tego obszaru dodatkową przyczyną 
kwalifikującą był niski potencjał gospodarczy. Jest to o tyle zrozumiałe, że rolnictwo na 
tym obszarze jest wydajne i nie zachęca mieszkańców do przedsiębiorczości ani nie 
uwalnia terenów pod duże inwestycje gospodarcze, problem jednak istnieje, bowiem we 
wschodniej części strefy żywycielskiej6 barierą jest już tylko niski potencjał gospodarczy. 
Problemy na rynku pracy, niskie dochody społeczne czy niedorozwój funkcji 
pozarolniczych tych terenów nie dotyczą, mimo że, podobnie jak gminy kutnowskiego 
obszaru problemowego, są to również wybitnie rolnicze tereny. 
Sieradzki obszar problemowy jest mniej spójny przestrzennie, jednak podobnie jak 
w przypadku kutnowskiego obszaru problemowego, dodatkową przyczyną kwalifikującą 
był niski potencjał gospodarczy. Wyjątek stanowi gmina Sieradz, której dodatkową 
przyczyną były niekorzystne warunki dla rolnictwa. Czynnikiem rozwojowym dla tej gminy 
może być sama obecność Sieradza, jednak miasto to jest, póki co, zbyt słabym 
ośrodkiem by być generować dyfuzję rozwojową dla sąsiedniej gminy. 
W wieluńsko-pajęczańskim obszarze problemowym występują wszystkie możliwe typy 
gmin. Są więc gminy w których dodatkową przyczyną kwalifikującą był niski potencjał 
gospodarczy: Kiełczygłów, Ostrówek, Siemkowice, Skomlin, gminy gdzie tą przyczyną 
były niekorzystne warunki dla rolnictwa: Nowa Brzeźnica i Strzelce Wielkie i w końcu jest 
gmina w której wszystkie niekorzystne czynniki rozwojowe nałożyły się na siebie 
(Wierzchlas). 
Przedborsko-opoczyński obszar problemowy dorównuje liczbą gmin kutnowskiemu, 
jednak skala i zróżnicowanie problemów jest tu dużo większe. W gminach: Kodrąb, 
Masłowice, Paradyż i Żytno dodatkową przyczyną kwalifikującą był niski potencjał 
gospodarczy, w gminach: Gidle, Nowa Brzeźnica, Sławno i Strzelce Wielkie niekorzystne 
warunki dla rolnictwa, natomiast w gminach: Mniszków, Ręczno i Żarnów nastąpiła 
kumulacja wszystkich gospodarczych barier rozwojowych. 
Tomaszowski obszar problemowy tworzą gminy położone w północnej części powiatu 
tomaszowskiego (Czerniewice, Rzeczyca, Żelechlinek). We wszystkich tych gminach 
dodatkowym czynnikiem kwalifikującym był niski potencjał gospodarczy. 
Głowieński obszar problemowy składa się jedynie z gminy wiejskiej Głowno. Także w tym 
przypadku, prócz biedy i problemów na rynku pracy problem okazał się niski potencjał 
gospodarczy. 

 Gminy tworzące obszary problemowe w zakresie gospodarki można podzielić na 3 grupy 
w zależności od dodatkowego czynnika kwalifikującego (dla wszystkich wspólnym jest 
niski poziom dochodów mieszkańców, monokultura gospodarcza oraz wysoki poziom 
bezrobocia): 
I. O niskim potencjale gospodarczym (27 gmin): Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, 

Czerniewice, Daszyna, Dąbrowice, Głowno, Grabów, Kiełczygłów, Kodrąb, 
Krzyżanów, Łanięta, Masłowice, Nowe Ostrowy, Oporów, Ostrówek, Paradyż, 

                                                           
6
 Strefa żywicielska obejmuje gminy powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, skierniewickiego 

i rawskiego. 
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Pęczniew, Rzeczyca, Siemkowice, Skomlin, Strzelce, Świnice Warckie, Witonia, 
Wróblew, Żelechlinek i Żytno. 

II. O niekorzystnych warunkach dla rolnictwa (5 gmin): Gidle, Nowa Brzeźnica, 
Sieradz, Sławno i Strzelce Wielkie. 

III. O niskim potencjale gospodarczym i niekorzystnych warunkach dla rolnictwa (4 
gminy): Mniszków, Ręczno, Wierzchlas i Żarnów. 

Na uwagę zwraca duża dysproporcja pomiędzy liczebnością poszczególnych typów 
obszarów problemowych, jednak nie wynika ona z mniejszej liczby gmin o niekorzystnych 
warunkach dla rolnictwa (w skali województwa wyznaczono 48 takich gmin) a z tego, że 
gminy te najczęściej opierają swój rozwój na bardziej zyskownej działalności 
pozarolniczej. Nie oznacza to jednak, że działalność rolnicza nie może być istotnym 
czynnikiem rozwojowym. Na terenie województwa znajduje się ponad 50 gmin mających 
korzystne warunki dla rolnictwa a jednocześnie ze względnie wysokimi dochodami 
mieszkańców i nie borykających się z problem bezrobocia.  Generalnie można uznać, że 
lepsze warunki do prowadzenia działalności rolniczej mają gminy w północnym pasie 
województwa (strefa żywicielska), oraz na zachodzie, w okolicach Sieradza. 

 Sytuacja w każdym z sześciu zdiagnozowanych obszarach problemowych wymaga 
podjęcia strategicznej interwencji, jednak priorytetowo powinny być potraktowane cztery 
gminy w których nastąpiła kumulacja wszystkich gospodarczych barier rozwojowych. Są 
to gminy w których mieszkańcom i władzom lokalnym trudno znaleźć endogeniczne 
czynniki rozwojowe płynące ze strony rolnictwa, inwestorów, czy lokalnej 
przedsiębiorczości. 
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Mapa . Obszary problemowe w zakresie gospodarki i rynku pracy 
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Infrastruktura społeczna 
 
Przedmiotem analizy był dostęp ludności z obszarów wiejskich do 

podstawowych dóbr i usług publicznych z zakresu infrastruktury społecznej takich jak: 
edukacja , ochrona zdrowia i opieka społeczna oraz kultura. Słaby bądź utrudniony 
dostęp mieszkańców do dóbr i usług publicznych stanowi istotną barierę w rozwoju tych 
terenów. Brak wystarczającej opieki medycznej wpływa negatywnie na zdrowotność 
mieszkańców, a co za tym idzie na konkurencyjność zasobów pracy. Niewystarczająca 
dostępność i jakość infrastruktury edukacyjnej ma wpływ na jakość kapitału ludzkiego i 
zmniejsza szanse uczniów z takich defaworyzowanych obszarów na podejmowanie 
atrakcyjnych kierunków studiów zapewniających w przyszłości  konkurencyjność 
na rynku pracy. Niski odsetek  dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym już 
od początku ścieżki edukacji obniża ich dalsze perspektywy edukacyjne. Utrudniony 
dostęp do usług kultury ograniczając  uczestnictwo ludności wiejskiej w życiu społecznym 
i kulturalnym wpływa negatywnie na jakość kapitału społecznego na tych terenach. 

Bariery rozwojowe z zakresu infrastruktury społecznej były rozpatrywane 
w trzech obszarach: 

 Usługi edukacyjne, gdzie analizowanymi wskaźnikami były: odsetek dzieci 
w wieku 3-5 lat uczęszczających do przedszkoli i innych placówek 
wychowania przedszkolnego  oraz liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 
(klasę) w gimnazjach; 

 Usługi kultury, gdzie analizowano, czy gmina wiejska posiada bibliotekę 
z dostępem do  Internetu oraz dom lub ośrodek kultury; 

 Usługi ochrony zdrowia, gdzie brano pod uwagę, czy dana gmina posiada 
lekarzy, zatrudnionych w danej jednostce samorządu terytorialnego, jako 
w głównym miejscu pracy,  oraz czy na terenie gminy znajduje się apteka 
ogólnodostępna. 

 
Głównym problemem w zakresie usług edukacyjnych na obszarach wiejskich 
województwa łódzkiego jest brak placówek wychowania przedszkolnego oraz niska 
dostępność do takich placówek. Wychowanie przedszkolne to pierwszy etap kształcenia 
w systemie oświaty. Obejmuje ono dzieci w wieku 3-6 lat i realizowane jest 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a od roku 
2008/2009 również w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych.  
Obszary wiejskie charakteryzują się znacznie niższą dostępnością do tych placówek, 
aniżeli miasta. W analizie pod uwagę brano tylko dzieci w wieku 3 do 5 lat, ponieważ 
wszystkie 6-latki objęte są obowiązkowo wychowaniem przedszkolnym, jeśli nie 
w przedszkolach, to w oddziałach przedszkolnych  przy szkołach podstawowych. Aż 26 
gmin , czyli 19,7% wszystkich analizowanych gmin wiejskich nie posiadało ani jednej 
placówki wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat. Są to następujące 
gminy: Aleksandrów, Białaczów, Brzeziny, Czarnożyły, Dalików, Daszyna, Dmosin, 
Inowłódz, Kodrąb, Konopnica, Kutno, Łęczyca, Łęki Szlacheckie, Oporów, Pabianice, 
Paradyż, Poświętne, Regnów, Rzeczyca, Sławno, Wielgomłyny, Witonia, Wodzierady, 
Zduny, Żarnów, Żelechlinek. Gminy nie posiadające przedszkoli rozrzucone są po całym 
województwie, to jednak głównym obszarem problemowym jest powiat opoczyński, gdzie 
prawie wszystkie (poza Mniszkowem) gminy wiejskie nie posiadają placówki 
przedszkolnej. Gminy nie posiadające przedszkoli powinny być objęte strategiczną 
interwencją,  przynajmniej te, które są tak biedne, że nie stać ich na prowadzenie 
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przedszkoli , na które nie przysługuje subwencja oświatowa. Do wyznaczenia obszarów 
problemowych w dziedzinie oświaty  wzięto pod uwagę gminy, w których odsetek dzieci 
w wieku 3-5 lat uczęszczających do placówek wychowania  przedszkolnego był poniżej 
średniej dla obszarów wiejskich (poniżej 336 dzieci w wieku 3-5 lat na 1000 dzieci w tym 
wieku). 
Kolejnym wskaźnikiem, jaki był brany pod uwagę w sferze edukacji, była liczebność 
oddziałów szkolnych w gimnazjach. Niższa liczebność klas oznacza lepsze warunki 
nauczania i umożliwia indywidualną naukę z uczniem. W związku z powyższym jako 
niekorzystną uznano wartość wskaźnika powyżej średniej dla obszarów wiejskich 
w województwie (powyżej 21,5 uczniów na oddział). 
Nałożenie dwóch omówionych wyżej wskaźników pozwoliło wyodrębnić obszary 
problemowe o utrudnionym dostępie do usług edukacji. Obszary te rozproszone są na 
terenie województwa w postaci enklaw. Jedynie 2 obszary mają bardziej zwarty charakter 
i obejmują swoim zasięgiem więcej niż 3 gminy wiejskie. Są to obszary: 
 Piotrkowsko-opoczyńsko-tomaszowski położony w południowo-wschodniej części 

województwa i obejmujący gminy: Łęki Szlacheckie, Ręczno, Aleksandrów, 
Białaczów, Paradyż, Sławno, Poświętne, Inowłódz i Rzeczycę, 

 Łęczycko-zgierski obejmujący gminy: Grabów, Łęczycę, Witonię, Parzęczew, 
Ozorków, Zgierz. 

 
W sferze usług kultury jako problemowe uznano gminy, w których brakuje  bibliotek 
z dostępem do Internetu, ani też nie funkcjonuje w nich ani jeden dom lub ośrodek 
kultury. Ewenementem w skali województwa łódzkiego jest gmina Paradyż, która jako 
jedyna regionie nie posiada ani jednej publicznej placówki kultury, nawet biblioteki. 
Pozostałe analizowane gminy wiejskie posiadają biblioteki i punkty biblioteczne, a tylko 
w 5 gminach biblioteki nie mają dostępu do Internetu (Zduńska Wola, Nowosolna, Rawa 
Mazowiecka, Dobryszyce, Kodrąb). Warto przy tym zauważyć, że gminy z województwa 
łódzkiego najrzadziej w Polsce korzystają z dotacji w ramach Programu Rozwoju 
Bibliotek (PAFW) mającego na celu wzmocnienie systemu bibliotek publicznych na wsi 
i w małych miastach poprzez bezpłatne dostarczenie im sprzętu komputerowego 
i dostępu do Internetu. W regionie łódzkim wzięło dotychczas udział w tym programie 
jedynie 17% uprawnionych bibliotek, podczas gdy przeciętnie Polsce 56%7. Biblioteki 
publiczne na wsiach najczęściej pełnią rolę centrów kultury i integracji lokalnych 
społeczności, bo domy i ośrodki kultury występują na obszarach wiejskich znacznie 
rzadziej niż biblioteki. Aż 52 gminy wiejskie (ok. 40%) spośród analizowanych 134 gmin 
województwa łódzkiego nie posiada na swoim terenie domu kultury lub ośrodka kultury8. 
Gminy takie skupiają się przede wszystkim w takich powiatach jak: poddębicki, 
brzeziński, skierniewicki, rawski, piotrkowski, radomszczański. 
Jako obszary o utrudnionym dostępie do kultury uznano gminy, które nie posiadają 
bibliotek publicznych z dostępem do Internetu oraz jednocześnie nie mają w swoich 
granicach administracyjnych domu lub ośrodka kultury (Paradyż, Zduńska Wola, 
Nowosolna, Rawa Mazowiecka, Dobryszyce, Kodrąb). 

 
W sferze usług ochrony zdrowia przedmiotem analizy była dostępność do podstawowych 
usług ochrony zdrowia na obszarach wiejskich. Zła dostępność do dobrej jakości usług 

                                                           
7
 Diagnoza stanu do programu rozwoju kultury w województwie łódzkim, BPPWŁ 2011 

8
 tamże 
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ochrony zdrowia jest jednym z najbardziej palących problemów społecznych w naszym 
kraju, co się tyczy w szczególności obszarów wiejskich, które dysponują skromną bazą 
materialną oraz nielicznymi kadrami medycznymi. Przeanalizowano, które gminy wiejskie 
nie zatrudniają lekarzy w głównym miejscu pracy na obszarze swojej gminy, oraz te, 
na terenie których, nie ma aptek ogólnodostępnych, a są co najwyżej punkty apteczne. 
Punkty apteczne mogą prowadzić bowiem obrót detaliczny produktami leczniczymi 
i wyrobami medycznymi bez recepty, a na receptę jedynie w ograniczonym zakresie. 
28 gmin (21 %) analizowanych gmin wiejskich z terenu województwa łódzkiego nie 
zatrudnia w swoich gminach lekarzy w pełnym wymiarze - jako głównym miejscu pracy. 
Oznacza to, że zatrudnieni w tych gminach lekarze pracują tam tylko na część etatu lub  
prowadzoną tam prywatną praktykę lekarską, znajdując główne zatrudnienie przede 
wszystkim w miastach. Do tych gmin zaliczyć należy gminy: Bełchatów, Białaczów, 
Brzeziny , Burzenin, Dąbrowice, Dmosin, Dobryszyce, Grabica, Grabów, Łanięta, Łęki 
szlacheckie, Maków, Mniszków, Nowa Brzeźnica, Nowosolna, Oporów, Paradyż, 
Poświętne, Rawa Mazowiecka, Rusiec, Rzeczyca, Siemkowice , Sławno, Sokolniki, 
Strzelce Wielkie, Świnice Warckie, Witonia, Wolbórz. W pozostałych  gminach wiejskich 
regionu łódzkiego pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 do 10 lekarzy (gmina 
Andrespol). Jako obszar problemowy o utrudnionym dostępie do usług ochrony zdrowia 
uznano gminy, na terenie których nie ma lekarzy pracujących  w pełnym wymiarze czasu 
pracy, a jednocześnie brakuje ogólnie dostępnych aptek. Takich gmin jest 
w województwie łódzkim 12: Łanięta, Oporów, Witonia, Nowosolna, Brzeziny, Rawa 
Mazowiecka, Bełchatów, Dobryszyce, Łęki Szlacheckie, Aleksandrów, Sławno, 
Poświętne. Jednak sytuacja w zakresie dostępności do kultury w gminie Nowosolna 
wkrótce radykalnie się poprawi z uwagi na realizację przy wsparciu środków unijnych 
projektu „Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie”9. 
Dodatkowo jako obszar o utrudnionym dostępie do usług opieki społecznej o zasięgu 
ponadlokalnym uznano powiat skierniewicki, który jako jedyny w regionie, obok miasta 
Skierniewice, nie posiada całodobowego domu pomocy społecznej. Jest to niezwykle 
ważna placówka z punktu widzenia potrzeb starzejącego się społeczeństwa. 

 
Za obszary kumulacji problemów w zakresie dostępu do podstawowych usług 

infrastruktury społecznej uznano gminy, których mieszkańcy mieli utrudniony dostęp 
do usług edukacyjnych, bądź kultury, bądź ochrony zdrowia. Takich gmin zdiagnozowano 
na trenie województwa 43 (32% spośród 134 gmin). W 9 gminach skupiały się problemy 
z dostępnością do usług z co najmniej 2 sfer infrastruktury społecznej. Były to 
następujące gminy: Nowosolna, Bełchatów, Rawa Mazowiecka, Sławno, Paradyż, Łęki 
Szlacheckie, Kodrąb, Dobryszyce. Jednak jako obszary strategicznej interwencji 
należałoby uznać jedynie 4 spośród ww. (Kodrąb, Sławno, Paradyż, Łęki Szlacheckie). 
Pozostałe cztery mają ułatwiony dostęp do podstawowych usług z zakresu infrastruktury 
społecznej w sąsiadujących z nimi miastach. Chodzi o gminy: Nowosolna, Bełchatów, 
Rawa Mazowiecka, Dobryszyce. 

 
 
 
 

                                                           
9
 Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu działanie V.4 Infrastruktura kultury 

RPO WŁ 2007-2014, Urząd Marszałkowski w Łodzi. 
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Przyjęta przez Radę Ministrów w 2010r. „Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie” w ramach Celu 2 
(Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
problemowych) - wskazuje na działanie 2.2 skierowane dla obszarów wiejskich – 
„Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr 
i usług warunkujących możliwości rozwojowe”. Chodzi tu o usługi z zakresu infrastruktury 
społecznej i technicznej. Zaprezentowana w KSRR mapka10 pokazuje obszary 
koncentracji wskaźników wskazujących najgorszy dostęp do usług publicznych.  Z terenu 
województwa łódzkiego są to powiaty: łęczycki, skierniewicki, łódzki wschodni, 
piotrkowski, pajęczański. Przeprowadzona analiza dostępności od usług z zakresu 
infrastruktury społecznej wskazuje, że ogromne problemy z dostępnością do tych usług 
maja również gminy powiatu opoczyńskiego i radomszczańskiego. 

W ramach strategicznej interwencji z poziomu samorządu województwa 
należałoby w pierwszej kolejności wesprzeć położone peryferyjnie najbiedniejsze gminy 
wiejskie nie posiadające przedszkoli oraz poprawić dostępność mieszkańców tych gmin 
do lekarzy pierwszego kontaktu. W zakresie usług kultury gminy wiejskie i instytucje 
kultury mają ogromne możliwości pozyskania środków z licznych programów rządowych 
(Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) ora innych, dlatego też interwencja 
z poziomu regionu nie jest niezbędna.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, str  124 
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Mapa .Obszary problemowe w zakresieiInfrastruktury społecznej 
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Dostępność komunikacyjna i infrastruktura techniczna 
 
Dostępność transportowa gmin wiejskich 

Celem analizy była ocena dostępności transportowej gmin w oparciu o istniejący 
układ drogowy. Ocena ta stała się podstawą do wskazania obszarów na terenie 
województwa o gorszej dostępności drogowej w dwóch ujęciach: do ośrodków 
powiatowych oraz do miasta wojewódzkiego – Łodzi. Określenie przekrojów czasowych 
również wyznaczono w powyższym podziale. Dla dostępności gmin do ich ośrodka 
powiatowego wyznaczono strefy dojazdu do 10, 20 i 30 minut, a dla dostępności do Łodzi 
strefy do 15, 30, 45, 60, 90 i 120 minut. 
Przyjęto, iż głównym czynnikiem wpływającym na prędkość jazdy samochodem i tym 
samym na czas potrzebny na pokonanie danej odległości jest kategoria drogi (im wyższa 
kategoria tym większa odległość przebyta w krótszym czasie). Według tych założeń 
wyznaczono punkty, które określiły obszary dostępności czasowej. 
Dodatkowo określono dostępność gmin komunikacją zbiorową w dni robocze na 
podstawie ekspertyzy pt. „Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin 
w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego”, w której określono liczbę 
połączeń z gmin transportem zbiorowym (zsumowane kursy PKS, BUS i PKP jeśli gmina 
posiadała dostęp do linii kolejowej). 
Za wyznaczniki dostępności gmin uznano, po przeprowadzeniu powyższych analiz,  trzy 
mierniki: 

 czas podróży z gminy do miasta 
 czas podróży z gminy do jej miasta powiatowego 
 liczba połączeń komunikacją zbiorową z gminy do miasta wojewódzkiego  

Za obszary spełniające kryteria klasyfikacji jako problemowe uznano te gminy wiejskie, 
w których dojazd do miasta będącego siedzibą powiatu trwał dłużej niż 30 minut, 
a jednocześnie dojazd do Łodzi trwał powyżej 90 minut oraz pozostałe gminy wiejskie, 
z których dojazd do Łodzi trwał powyżej 90 minut. Są to pograniczne tereny województwa 
łódzkiego, a przedstawione wartości wynikają głównie ze znacznego oddalenia od Łodzi. 
Są to następujące gminy, stanowiące 23% ogółu gmin wiejskich: 

1. Biała 
2. Białaczów 
3. Bolesławiec 
4. Brzeźnio 
5. Brąszewice 
6. Czarnożyły 
7. Czastary 
8. Galewice 
9. Gidle 

10. Goszczanów 
11. Kiełczygłów 
12. Klonowa 
13. Kobiele 

Wielkie 
14. Lututów 
15. Łubnice 
16. Masłowice 
17. Mokrsko 

18. Nowa 
Brzeźnica 

19. Osjaków 
20. Ostrówek 
21. Pątnów 
22. Rząśnia 
23. Sadkowice 
24. Siemkowice 
25. Skomlin 

26. Sokolniki 
27. Strzelce 

Wielkie 
28. Wielgomłyny 
29. Wierzchlas 
30. Żarnów 
31. Żytno

Z powyższych gmin jednocześnie niedostateczną dostępnością do siedziby powiatu i do 
Łodzi charakteryzuje się 8 gmin wiejskich (6% ogółu tych gmin), są to: 
1. Brąszewice 
2. Goszczanów 
3. Klonowa 

4. Łubnice 
5. Sadkowice 
6. Wielgomłyny 

7. Żarnów 
8. Żytno

Dodatkowo za problemowe, wg wymienionej na wstępie ekspertyzy, uznano te gminy 
wiejskie, w których dojazd transportem zbiorowym  do Łodzi nie jest realizowany w dni 
robocze. Są to następujące gminy, stanowiące 29% ogółu gmin wiejskich: 
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1. Bolesławiec 
2. Bolimów 
3. Brzeźnio 
4. Brąszewice 
5. Burzenin 
6. Będków 
7. Czastary 
8. Czerniewice 
9. Dmosin 
10. Galewice 
11. Gidle 

12. Godzianów 
13. Goszczanów 
14. Grabica 
15. Klonowa 
16. Kluki 
17. Kobiele 

Wielkie 
18. Kocierzew 

Południowy 
19. Kodrąb 
20. Kowiesy 

21. Krzyżanów 
22. Lubochnia 
23. Ładzice 
24. Łanięta 
25. Łubnice 
26. Mokrsko 
27. Nieborów 
28. Nowy 

Kawęczyn 
29. Ostrówek 
30. Pątnów 

31. Ręczno 
32. Skomlin 
33. Sulmierzyce 
34. Wartkowice 
35. Wielgomłyny 
36. Wodzierady 
37. Wola 

Krzysztopors
ka 

38. Wolbórz 
39. Żytno

 
Podsumowując należy stwierdzić, że kumulacja negatywnych zjawisk związanych 
z dostępnością transportową charakteryzuje 6 gmin wiejskich województwa łódzkiego, co 
stanowi ok. 4% ogółu tych gmin. Występuje tam niedostateczna dostępność drogowa 
(jednocześnie do siedziby powiatu i do Łodzi) i w dni robocze nie są zapewnione 
połączenia komunikacją zbiorową do Łodzi. Są to gminy: 
1. Brąszewice 
2. Goszczanów 

3. Klonowa 
4. Łubnice 

5. Wielgomłyny 
6. Żytno

 
Infrastruktura techniczna 

Obszary wiejskie w województwie łódzkim posiadają wiele barier wynikającymi 
z zapóźnień infrastrukturalnych. Za wyznaczniki kondycji infrastruktury technicznej gminy 
uznano trzy wskaźniki: 

 stopień zwodociągowania, czyli procent mieszkańców podłączonych do sieci 
wodociągowej, którego średnia wartość  dla obszarów wiejskich województwa 
łódzkiego w 2009 r. wyniosła 81,3%; 

 stopień skanalizowania, czyli procent mieszkańców podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej, którego średnia wartość  dla obszarów wiejskich województwa 
łódzkiego w 2009 r. wyniosła 12,6%; 

 proporcje długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej, 
odzwierciedlające stan zrównoważenia gospodarki wodno – ściekowej, których 
średnia wartość  dla obszarów wiejskich województwa łódzkiego w 2009 r. wyniosła 
8,66 km sieci kanalizacyjnej na 100 km sieci wodociągowej; 

Spośród gmin wiejskich  wyodrębniono następujące cztery grupy: 
 
1. Gminy wiejskie o stopniu zwodociągowania poniżej średniej dla województwa, których 

jest 57, co stanowi blisko 43% ogólnej liczby gmin wiejskich w regionie. Są to 
następujące gminy: 

1. Aleksandrów 

2. Bedlno 

3. Bielawy 

4. Brąszewice 

5. Buczek 

6. Burzenin 

7. Brzeźnio 

8. Cielądz 

9. Czastary 

10. Czerniewice 

11. Dalików 

12. Daszyna 

13. Dłutów 

14. Dobroń 

15. Drużbice 

16. Gidle 

17. Góra 
Św. Małgorzaty 

18. Grabica 

19. Kiełczygłów 

20. Klonowa 

21. Kobiele Wielkie 

22. Kowiesy 

23. Ksawerów 
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24. Kutno 

25. Krzyżanów 

26. Lubochnia 

27. Łanięta 

28. Łęki 
Szlacheckie 

29. Masłowice 

30. Nowa Brzeźnica 

31. Nowy 
Kawęczyn 

32. Oporów 

33. Osjaków 

34. Pabianice 

35. Pęczniew 

36. Piątek 

37. Rawa 
Mazowiecka 

38. Ręczno 

39. Rzeczyca 

40. Rusiec 

41. Sadkowice 

42. Sędziejowice 

43. Siemkowice 

44. Sieradz 

45. Skierniewice 

46. Sławno 

47. Świnice 
Warckie 

48. Ujazd 

49. Wartkowice 

50. Widawa 

51. Wodzierady 

52. Wróblew 

53. Zapolice 

54. Zgierz 

55. Żarnów 

56. Żelechlinek 

57. Żytno 

 

 

2. Gminy wiejskie nie posiadające na swoim terenie sieci kanalizacyjnej stanowią  grupę 
o najbardziej niekorzystnych cechach infrastrukturalnych, które zdecydowanie utrudniają 
ich rozwój oraz utrzymanie czystości środowiska. Organizacja legalnego wywozu 
ścieków z przydomowych szamb spada na mieszkańców gminy, a ze względu na brak 
oczyszczalni na terenie gminy, koszty transportu są wyższe niż w innych jednostkach. 
Nierzadko też mieszkańcy radzą sobie ze ściekami sami, w sposób nielegalny, co może 
skutkować znacznym pogorszeniem stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych na 
terenie gminy. W województwie łódzkim jest 31 takich gmin, co stanowi 23% ogólnej 
liczby gmin wiejskich w regionie. Są to następujące gminy:  

1. Aleksandrów 

2. Bedlno 

3. Brąszewice 

4. Brójce 

5. Brzeziny 

6. Budziszewice 

7. Chąśno 

8. Dąbrowice 

9. Dmosin 

10. Głowno 

11. Godzianów 

12. Kiełczygłów 

13. Kiernozia 

14. Kluki 

15. Kowiesy 

16. Lutomiersk 

17. Łęczyca 

18. Łęki 
Szlacheckie 

19. Maków 

20. Nieborów 

21. Nowa 
Brzeźnica 

22. Oporów 

23. Pątnów 

24. Regnów 

25. Siemkowice 

26. Skierniewice 

27. Sławno 

28. Słupia 

29. Wierzchlas 

30. Wodzierady 

31. Zduny 

3. Gminy wiejskie o stopniu skanalizowania poniżej średniej dla województwa (prócz w/w 
bez sieci kanalizacji), których jest 44, co stanowi 33% ogólnej liczby gmin wiejskich 
w regionie. Są to następujące gminy: 

1. Bełchatów 

2. Będków 

3. Biała 

4. Bielawy 

5. Brzeźnio 

6. Dalików 

7. Daszyna 

8. Domaniewice 

9. Drużbice 

10. Goszczanów 

11. Góra 
Św. Małgorzaty 

12. Grabica 

13. Jeżów 

14. Klonowa 

15. Kobiele Wielkie 

16. Kocierzew 
Południowy 

17. Kodrąb 

18. Kutno 
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19. Krzyżanów 

20. Masłowice 

21. Nowosolna 

22. Nowy 
Kawęczyn 

23. Ostrówek 

24. Pabianice 

25. Paradyż 

26. Pęczniew 

27. Poświętne 

28. Rawa 
Mazowiecka 

29. Rogów 

30. Rusiec 

31. Rzeczyca 

32. Sadkowice 

33. Sieradz 

34. Sokolniki 

35. Strzelce Wielkie 

36. Tomaszów 
Mazowiecki 

37. Wartkowice 

38. Witonia 

39. Wróblew 

40. Wielgomłyny 

41. Zadzim 

42. Zgierz 

43. Żelechlinek 

44. Żytno 

 

Gminy te wraz z gminami nie posiadającymi w ogóle sieci kanalizacyjnej stanowią zatem 
ponad połowę wszystkich wiejskich gmin w województwie. 

4. Gminy wiejskie o stopniu zwodociągowania i skanalizowania powyżej średniej dla 
województwa, ale ze znaczną dysproporcją między obiema sieciami. 
Jest  ich 13, co stanowi 10% ogółu terenów wiejskich. Są to gminy:  

1. Gorzkowice 

2. Inowłódz 

3. Konopnica 

4. Lipce Reymontowskie 

5. Lututów 

6. Łyszkowice 

7. Nowe Ostrowy 

8. Ozorków 

9. Parzęczew 

10. Rozprza 

11. Strzelce 

12. Wola 
Krzysztoporska 

13. Zduńska Wola 

Analiza stopnia rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich wskazuje na 
duże problemy w tym zakresie zwłaszcza w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej, 
zdiagnozowano je na terenie 109 spośród 134 gmin wiejskich. Słabo rozwinięta sieć 
kanalizacyjna ma istotny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, w tym przede 
wszystkim wód powierzchniowych, dla których ścieki komunalne obok spływów 
powierzchniowych z pól stanowią główne źródło zanieczyszczenia. 
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Mapa. Dostępność komunikacyjna i infrastruktura techniczna – gminy wiejskie bariery 
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Środowisko przyrodnicze 
 
Stan środowiska przyrodniczego jest istotnym elementem mogącym wpływać na 

rozwój społeczno gospodarczy oraz jakość życia mieszkańców. Podstawowymi barierami 
w zakresie środowiska na obszarach wiejskich są warunki wodne w tym deficyt wody 
oraz niszczący nadmiar wody. W kontekście zachodzących zmian klimatycznych 
ekstremalne zjawiska hydrologiczne tj. susze i powodzie będą się nasilać. Deficyt wody 
charakterystyczny szczególnie dla centralnej Polski, w tym północnej części 
województwa ma znaczący wpływ zwłaszcza w kontekście rozwoju rolnictwa. Jego 
konsekwencją jest zjawisko stepowienia, które istotnie może ograniczać intensyfikację 
produkcji rolnej. Z kolei powodzie stanowią duże zagrożenie dla bezpieczeństwa 
ludności, mogą również powodować znaczące straty w gospodarce, w tym w rolnictwie. 
Nadal nierozwiązanym problemem jest zanieczyszczenie wód, którego źródłem jest 
zarówno gospodarka komunalna i rolnictwo. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w 
rozdz. 2.4. dotyczącym infrastruktury technicznej. Pomimo systematycznej poprawy stan 
rozwoju infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na obszarach wiejskich jest 
niewystarczający i wymaga dalszych inwestycji, szczególnie w odniesieniu do sieci 
kanalizacyjnej. 

Kolejną barierą w zakresie środowiska przyrodniczego jest niska lesistość, która 
dodatkowo przyczynia się do pogłębiania deficytu wodnego. Województwo łódzkie jest 
najmniej zalesione w skali kraju (21,1% w 2010 r. przy średniej dla Polski wynoszącej 
29,2%). Mała powierzchnia lasów, szczególnie w północnej części województwa 
ogranicza możliwości naturalnej retencji, choć należy zauważyć, że ze względu na 
występowanie w tym rejonie najżyźniejszych gleb możliwości zwiększania powierzchni 
leśnej są ograniczone. Obok niskiej lesistości region łódzki cechują słabsze od 
przeciętnych w kraju warunki glebowe. Przeważają gleby średnio i mało żyzne, według 
klas bonitacyjnych największy udział mają gleby zaliczane do klasy IV, które stanowią 
35% ogółu użytków rolnych, gleby słabe i bardzo słabe V, VI i VIz klasy bonitacyjnej 
stanowią 46% ogółu UR. W wielu rejonach województwa występowanie słabych 
jakościowo gleb stanowi duże ograniczenie w intensyfikacji produkcji rolnej. 
Analiza barier w zakresie środowiska przyrodniczego dotyczyła trzech zagadnień: 

 zagrożenia powodziowego mierzonego udziałem obszarów zagrożenia 
powodziowego wodą stuletnią o p=1% oraz częstotliwością występowania 
zagrożenia powodziowego. Na terenie województwa zagrożenie powodziowe 
występuje głównie w dolinach dużych rzek Warty, Pilicy, Bzury i ich dopływów Neru, 
Grabi, Czarnej Malenieckiej, Ochni. Gminy, w których udział terenów zagrożenia 
powodziowego w stosunku do ogólnej powierzchni przekraczał 15% i gminy, 
w których w okresie 2000-2010 zagrożenie powodziowe wystąpiło częściej niż 4 razy 
zostały uznane za najbardziej narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Problem ten 
dotyczył 9 gmin, 6 w północno – zachodniej części województwa i 3 w części 
południowo- środkowej. 

 deficytu wody. Wyróżniono te gminy, w których klimatyczny bilans wodny (KBW) był 
niższy od (- 200) mm. 11. Gminy te zlokalizowane są w północnej części 
województwa w pasie od Sieradza po Rawę Mazowiecką. 

 lesistości i występowania słabych gleb. Jako niską określono lesistość poniżej 15% 
zaś przewagę słabych gleb (klasy V – VIz) ustalono na poziomie powyżej 50% 

                                                           
11

 na podstawie Projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (2011) 
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ogólnej powierzchni gruntów ornych. Wyodrębniono 10 takich gmin: Brójce, Dalików, 
Domaniewice, Goszczanów, Lututów, Łowicz, Rząśnia, Sulmierzyce, Świnice 
Warckie, Żelechlinek. 

Dla większości gmin wiejskich nie zdiagnozowano tak wyróżnionych obszarów 
problemowych, można więc wnioskować, że środowisko przyrodnicze nie stanowi tam 
istotnej bariery rozwoju. 

Wśród barier rozwojowych najbardziej powszechne i skoncentrowane terytorialnie jest 
zjawisko deficytu wód, które odnotowano w 53 gminach. Pozostałe gminy na terenie, 
których wyróżniono obszary problemowe nie tworzą tak zwartych przestrzennie 
obszarów. 

Jeśli na terenie gminy koncentrowały się wszystkie diagnozowane cechy można mówić 
o największych barierach rozwoju w zakresie środowiska przyrodniczego. W tej grupie 
znalazła się tylko jedna gmina – Świnice Warckie.  

Do obszarów problemowych zakwalifikowane również te, na których zidentyfikowano dwa 
z wymienionych czynników: 

 deficyt wody w połączeniu z niską lesistością i przewagą słabych gleb odnotowane 
na terenie gmin Domaniewice, Łowicz, Dalików i Goszczanów 

 deficyt wody i zagrożenie powodzią, które odnotowano w północno – zachodniej 
części województwa, na terenie gmin Grabów, Łęczyca, Wartkowice i Zadzim 

W południowej części województwa, jako problemowe wskazano gminy narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi. Są to położone w dolinie Warty gminy Nowa Brzeźnica, 
Radomsko i Gidle, w których w okresie ostatnich 10 lat zagrożenie powodziowe wystąpiło 
więcej niż cztery razy.  

Zagrożeniem dla środowiska, zwłaszcza na terenach wiejskich jest nierozwiązana 
gospodarka odpadami. Problemem są tu zarówno „dzikie wysypiska” jak również 
zamknięte a nie zrekultywowane składowiska odpadów, które występują na terenie 22 
gmin: Brzeźnio, Buczek, Czarnocin, Gidle, Głowno, Gorzkowice, Goszczanów, Inowłódz, 
Jeżów, Kleszczów, Łyszkowice, Moszczenica, Pęczniew, Rawa Mazowiecka, Rzeczyca, 
Skierniewice, Szczerców, Świnice Warckie, Wartkowice, Wierzchlas, Wola 
Krzysztoporska, Zadzim. 
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Mapa. Środowisko przyrodnicze – gminy wiejskie bariery 
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Podsumowanie 
 

 Analiza cząstkowych barier rozwojowych na obszarach wiejskich przebiegała w pięciu 
dziedzinach tematycznych: demografia, gospodarka i rynek pracy, infrastruktura 
społeczna, komunikacja i infrastruktura techniczna oraz środowisko przyrodnicze. 
Z rozkładu przestrzennego barier rozwojowych wynika, że większe skupiska obszarów 
problemowych znajdują się w północnej części województwa, wzdłuż pasma rzeki Pilicy 
oraz w nieco mniejszym stopniu na terenach dawnego województwa sieradzkiego. 

Na dziesięć analizowanych wskaźników syntetycznych12 (które przyjęto jako 
cząstkowe bariery) dwie gminy uzyskały sześć wskazań13 a cztery gminy pięć wskazań 
na dziesięć możliwych. Gminy w których zdiagnozowano najwięcej barier rozwojowych 
to: Kodrąb i Ręczno. Gminy te leżą w południowej części województwa w tzw. „paśmie 
Pilicy”. Wspólne problemy tych gmin to: demografia, bieda i niski potencjał gospodarczy, 
edukacja, infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz peryferyjne położenie. W Ręcznie 
dodatkową barierą są niekorzystne warunki dla rolnictwa a w gminie Kodrąb niska 
dostępność do podstawowych usług kultury. Obydwie gminy leżą w pobliżu Radomska 
i Przedborza (choć Ręczno leży w powiecie piotrkowskim) – miast borykających się 
z dużym bezrobociem i mających co najwyżej przeciętny potencjał gospodarczy. Spośród 
czterech gmin, które uzyskały pięć wskazań aż trzy z nich leżą w pobliżu Radomska 
(Gidle, Nowa Brzeźnica i Żytno) a jedna sąsiaduje z Kutnem. Wskazania w trzech 
z pięciu cząstkowych wskaźników syntetycznych są dla tych gmin wspólne: demografia, 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz peryferyjne położenie. W Krzyżanowie i Żytnie 
dochodzi bieda i niski potencjał gospodarczy, w Gidlach i Nowej Brzeźnicy niekorzystne 
warunki dla rolnictwa, a także niebezpieczeństwo powodzi (Gidle, Krzyżanów i Nowa 
Brzeźnica) oraz niska dostępność do usług edukacji (Żytno). Liczną grupę (13) tworzą 
gminy w których zdiagnozowano cztery bariery rozwojowe. Gminy te znajdują się głównie 
w południowej i północnej części województwa (pięć w „paśmie Pilicy”, trzy 
w południowo-zachodniej części regionu, cztery w tzw. „strefie żywicielskiej” na północy 
województwa i jedna w pobliżu Łodzi). Najczęściej diagnozowaną barierą w tych gminach 
jest niedostateczny rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych (12 gmin: Burzenin, Łanięta, 
Masłowice, Nowosolna, Paradyż, Siemkowice, Sławno, Strzelce Wielkie, Świnice 
Warckie, Wartkowice, Wierzchlas, Żarnów), bieda i niski potencjał gospodarczy (9 gmin: 
Burzenin, Grabów, Łanięta, Masłowice, Paradyż, Siemkowice, Świnice Warckie, 
Wierzchlas, Żarnów) oraz peryferyjne położenie (8 gmin: Burzenin, Łanięta, Masłowice, 
Siemkowice, Strzelce Wielkie, Wartkowice, Wierzchlas, Żarnów). Rzadziej diagnozowano 
niedostateczny dostęp do usług edukacji (5 gmin: Grabów, Nowosolna, Paradyż, 
Siemkowice, Sławno) problemy demograficzne (5 gmin: Burzenin, Grabów, Masłowice, 
Strzelce Wielkie, Wartkowice), niekorzystne warunki dla rolnictwa (4 gminy: Sławno, 
Strzelce Wielkie, Wierzchlas, Żarnów), niedostateczny dostęp do podstawowych usług 
opieki medycznej (3 gminy: Łanięta, Nowosolna, Sławno) oraz zagrożenie powodziami (3 
gminy: Grabów, Świnice Warckie, Wartkowice). W niewielu gminach problemem były: 
niedostateczny dostęp do usług kultury (2 gminy: Nowosolna, Paradyż) oraz niska 
lesistość (Świnice Warckie). Spośród wymienionych gmin ciekawym przypadkiem jest 

                                                           
12

 Patrz: „Obszary wiejskie – opis metody analitycznej” oraz „Obszary wiejskie – bariery cząstkowe”. 
13

 Wskazanie jest tu rozumiane jako wartośd analizowanego wskaźnika dla gminy niższa (dla stymulant) lub 
wyższa (dla destymulant) od średniej dla województwa dla obszarów wiejskich, bądź występowanie lub 
niewystępowanie danego zjawiska. 
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Nowosolna. Zaakcentowane problemy są jednak w tym przypadku nie tyle autentycznymi 
wyzwaniami ile efektem statystycznym; trzy z czterech wskaźników cząstkowych dotyczą 
dostępu do usług, który mieszkańcy tej gminy realizują w Łodzi, gdzie z resztą znajduje 
się siedziba gminy. 

W województwie łódzkim znajdują się także gminy, w których nie zdiagnozowano 
żadnej bariery rozwojowej (cztery gminy) i takie, w których zdiagnozowano tylko jedną 
barierę rozwojową (trzydzieści siedem gmin). Gminy bez barier rozwojowych to: 
Czarnocin, Gomunice, Kleszczów i Szczerców. Także i te gminy wykazują koncentrację 
przestrzenną: Kleszczów i Szczerców wykorzystują atut w postacie kombinatu górniczo-
energetycznego, podobnie jak Gomunice, które choć leżą w powiecie radomszczańskim, 
to jednak w niewielkiej odległości od Kleszczowa. Czarnocin z kolei wykorzystuje atuty 
położenia geograficznego między dwoma największymi miastami województwa. 
Interesującym jest fakt, że dwie sąsiadujące ze sobą gminy (Gomunice i Kodrąb) tak 
wiele różni. Skłania to do przyjęcia tezy, iż położenie geograficzne może stać się atutem 
lub barierą jednak nie jest czynnikiem bezwzględnie determinującym. Gminy w których 
odnotowano jedną barierę rozwojową, z racji swej liczebności są rozproszone po całym 
obszarze województwa. Są to następujące gminy: Andrespol, Bolesławiec, Brójce, 
Budziszewice, Dłutów, Drużbice, Galewice, Głuchów, Gorzkowice, Góra Św. Małgorzaty, 
Kiernozia, Ksawerów, Kutno, Lgota Wielka, Lipce Reymontowskie, Ładzice, Łubnice, 
Łyszkowice, Maków, Mokrsko, Moszczenica, Pabianice, Radomsko, Regnów, Rogów, 
Rokiciny, Rozprza, Rusiec, Rząśnia, Sędziejowice, Skierniewice, Słupia, Sulmierzyce, 
Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Wolbórz, Zapolice. W zdecydowanej większości (24. 
gminy) problem jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna. W ośmiu przypadkach barierą 
rozwojową jest peryferyjne położenie, trzy gminy mają niedorozwiniętą infrastrukturę 
edukacyjną a pojedyncze przypadki dotyczyły demografii i zagrożenia powodziowego. 
W żadnej z gmin z jedną barierą rozwojową problemem nie była gospodarka, kultura, 
opieka medyczna czy poziom lesistości. 

Pozostałe gminy posiadają od dwóch do trzech barier rozwojowych i ich sytuację 
można uznać za przeciętną. W zderzeniu z analizą potencjałów rozwojowych 
poszczególne gminy zostaną objęte polityką kohezyjną bądź wzmacniającą potencjał 
endogeniczny.  
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Mapa. Koncentracja barier rozwojowych na obszarach wiejskich 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Potencjały 
Demografia 

 
Skala problemów demograficznych w województwie łódzkim jest bardzo duża 

i dotyczy przede wszystkim miast. Jednym z istotniejszych, prócz depopulacji, zagadnień 
są migracje na kierunku miasto-wieś. Obszary wiejskie położone w sąsiedztwie miast są 
naturalnym kierunkiem migracji zamożniejszych mieszkańców. Struktura wiekowa gmin 
atrakcyjnych dla mieszkańców miast ulega stopniowemu przeobrażeniu; zwiększa się 
odsetek ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Część z nowych 
mieszkańców zaczyna płacić podatki w nowym miejscu zamieszkania, jednak wraz ze 
zwiększającymi się dochodami, rosną także gminne wydatki na kosztowną, lecz 
niezbędną, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.  

Za potencjał rozwojowy w zakresie demografii uznano poziom salda migracji lub 
przyrostu naturalnego plasujący gminę w grupie 25% gmin o najwyższej wartości danego 
wskaźnika. Pozwala to na wydzielenie 3. typów gmin: 

I. Z najwyższym przyrostem naturalnym (20 gmin): Brąszewice, Czerniewice, 
Dalików, Galewice, Gorzkowice, Klonowa, Kobiele Wielkie, Kowiesy, Lubochnia, 
Łyszkowice, Nieborów, Paradyż, Pątnów, Rawa Mazowiecka, Rozprza, Rząśnia, 
Sławno, Słupia, Ujazd, Wróblew. 

II. Z najwyższym saldem migracyjnym (20 gmin):  Brójce, Budziszewice, Cielądz, 
Dłutów, Dmosin, Kluki, Ksawerów, Kutno, Lutomiersk, Łowicz, Mniszków, 
Nowosolna, Nowy Kawęczyn, Ozorków, Pabianice, Sędziejowice, Sieradz, 
Wodzierady, Wolbórz, Zapolice. 

III. Z najwyższym przyrostem naturalnym i najwyższym saldem migracyjnym (14 
gmin): Andrespol, Bełchatów, Bolesławiec, Brzeziny, Dobroń, Gomunice, 
Kleszczów, Parzęczew, Regnów, Skierniewice, Szczerców, Tomaszów 
Mazowiecki, Zduńska Wola, Zgierz. 

Gminy z najwyższym przyrostem naturalnym (I. grupa) tworzą większe skupiska  we 
wschodniej części województwa (od południowej części powiatu łowickiego, przez powiat 
rawski, tomaszowski, opoczyński aż po piotrkowski i gminę Kobiele Wielkie w powiecie 
radomszczańskim). Mniejsze skupienie gmin z grupy I. występuje w zachodniej części 
województwa (od gminy Dalików w powiecie poddębickim, poprzez część gmin powiatu 
sieradzkiego, po gminy Galewice, Pątnów i Rząśnia na południu województwa). 

Gminy z najwyższym saldem migracyjnym (II. grupa) oraz z najwyższym przyrostem 
naturalnym i saldem migracyjnym (III. grupa) pojawiają się wyłącznie w pobliżu miast. Za 
gminy o wysokim saldzie migracyjnym najbardziej oddalone od większych miast można 
uznać Budziszewice, Mniszków i Wodzierady. 

 Analiza przestrzenna rozkładu gmin z trzech wyodrębnionych grup wskazuje, że 
najkorzystniejsza sytuacja demograficzna w gminach wiejskich występuje na obszarze 
aglomeracji łódzkiej oraz w strefach oddziaływania: Bełchatowa, dipoli: Sieradz - 
Zduńska Wola i Piotrków Trybunalski – Tomaszów Mazowiecki, oraz w paśmie Łowicz - 
Skierniewice - Rawa Mazowiecka. 

 
 
 
 
 
 



 

79 
 

Mapa. Demografia – potencjały gmin wiejskich 
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Gospodarka i rynek pracy 
 

Województwo opiera swój rozwój na zróżnicowanym potencjale, na który składają 
się m. in. duże zasoby ziemi użytkowanej rolniczo z wyróżniającymi się w skali kraju 
rejonami produkcji sadowniczej i warzywniczej oraz zwierzęcej, bogata baza surowców 
mineralnych, walory przyrodniczo – kulturowe stanowiące podstawę do rozwoju turystyki, 
a także działające firmy usługowe i przemysłowe.  

Dla zobrazowania potencjałów w dziedzinie gospodarki na obszarach wiejskich 
przeanalizowano 4 zagadnienia: 

 Przedsiębiorczość mierzoną liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
w systemie Regon na 10 000 mieszkańców. Jako wysoki określono taki potencjał, 
w którym wskaźnik ten przekraczał wartość 652,5 podmiotów na 10000 
mieszkańców.  

Spośród gmin wiejskich wysoką przedsiębiorczością charakteryzują się najczęściej 
gminy położone w sąsiedztwie ośrodków miejskich, a więc Aglomeracji Łódzkiej, miast: 
Kutna, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska, 
Zduńskiej Woli, Wielunia i Wieruszowa. Na obszarach wiejskich zdecydowana większość 
– 93,9% zarejestrowanych w systemie Regon podmiotów to firmy zatrudniające do 9 
osób (mikro). Firmy małe o zatrudnieniu od 10 do 49 osób stanowiły 5,4%, firmy średnie 
(50-249 osób) - 0,6% zaś firmy duże, zatrudniające powyżej 250 osób jedynie 0,1%. 
W skali całego regionu zdecydowanie wyróżnia się gmina wiejska Kleszczów, na terenie 
której działa najwięcej dużych firm do których należą największa odkrywkowa kopalnia 
węgla brunatnego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. oddział 
Elektrownia Bełchatów. Poza Kleszczowem gminami o wysokim stopniu 
przedsiębiorczości są: Ujazd, Ksawerów, Szczerców, Zduńska Wola i Sokolniki. Ich duży 
potencjał przemysłowy wyraża się liczbą zatrudnionych w przemyśle, która przekracza 
1000 osób. Tak wysokie zatrudnienie odnotowuje również gmina Brzeziny, choć nie 
znalazła się w grupie gmin o najwyższej przedsiębiorczości. Do tego należy jeszcze 
dodać gminy, w których przemysł odgrywa znaczącą rolę (zatrudnienie 500 – 1000 
osób). Są to gminy: Dobroń, Zgierz, Lutomiersk, Bełchatów, Rusiec, Moszczenica, 
Wolbórz, Tomaszów Mazowiecki, Wartkowice, Galewice. Gminy Wola Krzysztoporska 
i Wolbórz mają wysokie zatrudnienie (po ok. 1000 osób) w centrach magazynowo-
logistycznych (usługi rynkowe). 

 Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej mierzona wskaźnikiem waloryzacji rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. Jest to kompleksowy wskaźnik, uwzględniający takie 
czynniki zespołowe jak: jakość gleb, klimat, rzeźba terenu i stosunki wodne. 
Za wysoką dla woj. łódzkiego uznano wartość przekraczającą 66,5 pkt. (przy średniej 
dla Polski 66,6 pkt. a dla woj. łódzkiego 62,4 pkt.). Najkorzystniejsze warunki 
przyrodnicze dla produkcji rolnej, mierzone ww. wskaźnikiem występują w północnej 
części województwa, tworząc zwarty pas gmin. Stanowią one podstawę dla rozwoju 
intensywnej produkcji rolnej ukierunkowanej na produkcję owoców i warzyw. Mniejsze 
skupisko gmin spełniających to kryterium występuje w okolicach Piotrkowa 
Trybunalskiego, na północ i zachód od jego granic (gm. Wola Krzysztoporska, 
Grabica, Moszczenica, Wolbórz, Będków, Rokiciny, Brójce) oraz w rejonie Wielunia 
(gm. Czarnożyły, Biała, Łubnice, Mokrsko). Pojedyncze gminy z relatywnie wysoką 
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wartością wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej to: Sadkowice, 
Godzianów, Wróblew, Nowosolna. We wszystkich tych gminach istnieją korzystne, 
przyrodnicze warunki dla rozwoju rolnictwa.  

 Bazę noclegową uwzględniającą liczbę obiektów świadczących usługi noclegowe, 
w tym gospodarstwa agroturystyczne. Ze względu na relatywnie słabo rozwiniętą 
bazę noclegową na obszarach wiejskich jako punkt odniesienia wskazano 
występowanie więcej niż czterech tego typu obiektów na terenie gminy. Generalnie 
zarówno baza noclegowa, która poza nielicznymi wyjątkami (gm. Inowłódz, gm. 
Bełchatów, gm. Tomaszów Mazowiecki) jak i sieć gospodarstw agroturystycznych na 
terenach wiejskich jest słabo rozwinięta. Niemniej w rejonach najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie stanowią one istotny potencjał dla rozwijania różnych form wypoczynku 
i rekreacji. Większe nasycenie tymi obiektami odnotowano w paśmie gmin 
nadpilicznych począwszy od gminy Ręczno poprzez Aleksandrów, Mniszków, 
Sławno, Białaczów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz, Inowłódz, Rzeczycę 
i Poświętne. Kolejne skupisko występuje w rejonie Skierniewic: gm. Skierniewice, 
Nieborów i Bolimów oraz Bełchatowa – gminy Kleszczów, Kluki, Bełchatów, Drużbice. 
Na zachodzie województwa obiekty noclegowe występują w paśmie gmin 
nadwarciańskich tj. Pęczniewa, Sieradza, Widawy, Osjakowa, Wierzchlasu, Pątnowa 
oraz w Zduńskiej Woli, Ruścu, Kiełczygłowie, Osjakowie, Lututowie, Galewicach 
i Sokolnikach. W rejonie Łodzi gminy, na których zlokalizowane są obiekty noclegowe 
to: Dalików, Dobroń, Andrespol, Brzeziny, Dmosin, Zgierz. W północnej części 
województwa, z dobrze rozwiniętym rolnictwem bazę noclegową posiada jedynie 
gmina Kutno i Bielawy. 

 Złoża strategiczne. Za złoża strategiczne uznano złoża o największym znaczeniu dla 
gospodarki regionu obecnie i w najbliższej przyszłości. Zaliczono do nich m. in. 
bogate złoża węgla brunatnego, złoża piasków szklarskich i formierskich, wapieni, 
złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej, złoża kopalin pospolitych (piaski, 
żwiry). Eksploatacja części z nich już obecnie stanowi o sile rozwoju gospodarki 
regionu jak np. węgiel brunatny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej 
w kompleksie górniczo – energetycznym Bełchatów, część zaś może dopiero taką 
rolę odegrać (złoże węgla brunatnego w Złoczewie, wody geotermalne w Rogóźnie). 
Złoża uznane za strategiczne występują na terenie 20 gmin wiejskich: Łowicza, 
Łyszkowic, Zgierza, Domaniewic, Dobronia, Burzenina, Ostrówka, Kiełczygłowa, 
Szczercowa, Kleszczowa, Ładzic, Kodrąbia, Wielgomłyn, Rząśni, Sulmierzyc, rejonu 
wokół Tomaszowa Mazowieckiego obejmującego gminy: Tomaszów Mazowiecki, 
Inowłódz, Mniszków, Sławno, Żarnów.  

W zakresie tak zdiagnozowanych zagadnień nie wyodrębniono żadnej gminy, w której 
wystąpiłyby wszystkie 4 potencjały. Dużą rozbieżnością charakteryzuje się zbiór gmin 
o wysokiej przedsiębiorczości oraz gmin o wysokiej jakości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Korzystne warunki przyrodnicze warunkują rozwój rolnictwa, które jest 
podstawowym źródłem dochodów mieszkańców. Gminy o najwyższej przedsiębiorczości 
w większości odnotowują niski potencjał dla rozwoju rolnictwa, dominują tam inne formy 
działalności gospodarczej przemysłowej, usługowej. Wśród gmin wiejskich jedynie 
3 gminy wyróżniają się najkorzystniejszymi warunkami przyrodniczymi dla rozwoju 
produkcji rolnej oraz najwyższą przedsiębiorczością. Są to gminy: Kutno, Nowosolna 
i Brójce. Gmina Kutno charakteryzuje się również dobrze rozwiniętą bazą noclegową.  
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Trzy czynniki rozwoju tj. wysoka przedsiębiorczość, rozwinięta baza noclegowa oraz 
występowanie złóż strategicznych odnotowano w 5 gminach: Kleszczowie, Zgierzu, 
Tomaszowie Mazowieckim, Inowłodzu i Dobroniu. Tak więc te gminy łącznie z gminą 
Kutno (również 3 czynniki) dysponują największym potencjałem dla rozwoju 
gospodarczego wśród 134 zdiagnozowanych gmin wiejskich, choć należy podkreślić, że 
lista badanych czynników nie wyczerpuje wszystkich możliwych potencjałów, które 
wpływają na rozwój gospodarczy gminy choćby takich jak dostępność komunikacyjna, 
występowanie węzłów transportowych, baza logistyczna.  

Po dwa czynniki rozwojowe obejmujące wysoką jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
i dobrze wykształconą bazę noclegowa występują na terenie gmin Wolbórz i Bielawy. 
Liczniejsza jest grupa gmin z wysoką przedsiębiorczością i rozwiniętą bazą noclegową, 
do której należą gminy Skierniewice, Dmosin, Brzeziny, Andrespol i Zduńska Wola. 
Na terenie 3 gmin Mniszkowa, Sławna i Kiełczygłowa potencjałem są występujące tam 
złoża i baza noclegowa.  
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Mapa. Gospodarka – potencjały gmin wiejskich 
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Środowisko przyrodnicze i kulturowe 
 

Środowisko przyrodniczo i kulturowe dla wielu gmin wiejskich regionu stanowi istotny 
potencjał endogeniczny w oparciu, o który może następować ich rozwój, w tym 
w szczególności różnych form turystyki. Wielkulturowość regionu łódzkiego, liczne 
zabytki, charakterystyczne układy rozplanowania i budownictwo regionalne oraz bogaty 
folklor (m. in. łowicki, opoczyński) wraz z walorami środowiska przyrodniczego tworzą 
istotne elementy kształtowania atrakcyjności turystycznej regionu i budowania 
tożsamości regionalnej. Analiza potencjałów w zakresie środowiska przyrodniczego 
i kulturowego dotyczyła 4 zagadnień: 

 obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody takimi jak: parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, obszary Natura 2000 a więc obszary 
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, krajobrazowymi 
i kulturowymi. Pod uwagę wzięto wskaźnik udziału obszarów chronionych w ogólnej 
powierzchni gminy. Za wysoki uznano wskaźnik przekraczający 31,7% co stanowi 
blisko 1/3 ogólnej powierzchni gminy. W tej grupie znalazły się 34 gminy: 
Aleksandrów, Bełchatów, Bielawy, Bolimów, Bolesławiec, Brzeziny, Brąszewice, 
Burzenin, Galewice, Dmosin, Dobroń, Inowłódz, Jeżów, Klonowa, Kodrąb, 
Konopnica, Kluki, Masłowice, Moszczenica, Nieborów, Nowosolna, Nowy Kawęczyn, 
Pątnów, Pęczniew, Poświętne, Rawa Mazowiecka, Rogów, Sieradz, Szczerców, 
Wierzchlas, Widawa, Witonia, Żarnów, Żytno.  

 lesistości, mierzonej wskaźnikiem udziału lasów w ogólnej powierzchni gminy. Jako 
graniczną przyjęto wartość 28,2%, a więc znacznie przekraczającą średnią 
wojewódzką (21,1%) i bliższą średniej krajowej (29,2%). Wśród gmin wiejskich 
w grupie tej znalazły się 34 jednostki: Aleksandrów, Bełchatów, Białaczów, Bolimów, 
Brąszewice, Czerniewice, Dłutów, Dobroń, Galewice, Gidle, Gomunice, Inowłódz, 
Klonowa, Kobiele Wielkie, Kluki, Lubochnia, Łęki Szlacheckie, Mniszków, Nowa 
Brzeźnica, Osjaków, Pątnów, Poświętne, Radomsko, Ręczno, Sędziejowice, 
Siemkowice, Skierniewice, Sokolniki, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Wierzchlas, 
Zduńska Wola, Zgierz, Żytno. Grupują się one w południowo – wschodniej 
i południowej części województwa, a wskaźnik lesistości w tych gminach wahał się od 
28,2 (gm. Sędziejowice) do 58,3% w gminie Inowłódz. 

 Zabytków reprezentatywnych. Spośród wszystkich występujących na terenie 
województwa zabytków wyodrębniono grupę zabytków reprezentatywnych, 
wyróżniających się wartościami historycznymi i kulturowymi. Na terenie województwa 
wyróżniono 164 tego typu obiekty, które zostały wskazane przez WKZ w trakcie 
sporządzania Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami. W większości są 
to obiekty sakralne: parafialne kościoły, w tym unikatowe drewniane kościółki 
wieluńskie, zespoły klasztorne, kapliczki oraz zespoły pałacowo – parkowe lub 
dworsko – parkowe, zabytki techniki. Na obszarze gmin wiejskich występuje 59 
zabytków reprezentatywnych, są to zabytki o znaczeniu krajowym jak np. zespół 
pałacowo – parkowy w Nieborowie, park romantyczny w Arkadii, romański kościół św. 
Idziego w Inowłodzu, kolegiata w Tumie (gm. Góra św. Małgorzaty), pierwszy 
na świecie spawany most w Maurzycach oraz grupa zabytków o randze regionalnej. 
Zabytki te zlokalizowane są na terenie 44 gmin, w liczbie od 1 do 3. Trzy obiekty 
reprezentatywne znalazły się tylko w jednej gminie – Nieborowie. Największe 
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nasilenie występowania obiektów zabytkowych odnotowano w północnej części 
województwa głównie w rejonie Łęczycy, ponadto w okolicach Rawy Mazowieckiej, 
Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Wielunia, Sieradza i Łodzi. 

 Folkloru, którego przejawy zostały ocenione za pomocą dwóch mierników: liczby 
skansenów oraz liczby twórców ludowych. Skanseny to centra ludowego folkloru, 
w których gromadzone są zabytkowe obiekty archeologiczne, budowlane 
i etnograficzne będące przejawem kultury ludowej danego regionu, ale również 
obiekty tworzone dla ochrony zabytkowych obiektów technicznych. Na terenie 
województwa występują 22 skanseny, z czego 13 na obszarach wiejskich położonych 
w granicach 12 gmin. Jedynie na terenie gminy Lipce Reymontowskie są dwa takie 
obiekty, w pozostałych gminach po jednym obiekcie. Kultywowanie tradycji ludowej 
jest domeną działających na naszym terenie twórców ludowych. Twórcy zrzeszeni 
w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych bądź pozostający poza tą organizacją działali 
na terenie 64 gmin wiejskich. Zarówno w skali kraju jak i Europy jednym z najlepiej 
rozpoznawalnych jest folklor łowicki, który wyróżniają muzyka, taniec, oryginalny strój 
a przede wszystkim rękodzieło ludowe, w tym wycinankarstwo i hafciarstwo. Jego 
przejawy są nadal żywe w powiatach łowickim, skierniewickim, rawskim. W ocenie 
etnografów, poza łowickim subregionem etnograficznym, na terenie województwa 
wyróżnia się jeszcze sześć innych subregionów: łęczycki, rawski, opoczyński, 
sieradzki, piotrkowski i siemkowicki, w obrębie których zachowały się przejawy 
tradycji i kultury ludowej. Wyrazem tych tradycji jest przede wszystkim działalność 
twórców ludowych. 

Największymi potencjałami w zakresie środowiska przyrodniczego i kulturowego 
charakteryzowały się cztery gminy: Bolimów, Inowłódz, Poświętne i Wierzchlas, gdzie 
wystąpiły wszystkie analizowane czynniki. Są to gminy położone na terenie parków 
krajobrazowych (Bolimowskiego, Spalskiego i Załęczańskiego), wyróżniające się 
występowaniem znacznych kompleksów leśnych, o wysokich walorach przyrodniczych, 
z reprezentatywnymi zabytkami i działającymi twórcami ludowymi. Do reprezentatywnych 
zabytków na terenie ww. gmin należą: gm. Bolimów – 2 kościoły z XVII w., gm. Inowłódz 
– kościół św. Idziego z ok. 1086r., gm. Poświętne – zespół klasztorny z XVIII w., 
gm. Wierzchlas – kościół parafialny z XVII w. z grupy kościołów wieluńskich oraz 
drewniana kapliczka.  

Do grupy gmin wyróżniających się występowaniem potencjałów w trzech dziedzinach 
należą: 

 Gmina Nieborów, Rawa Mazowiecka, Dmosin, Widawa, Bolesławiec, w których 
znaczący udział mają obszary objęte ochroną, zabytki reprezentatywne oraz 
działający twórcy ludowi; 

 Gmina Aleksandrów i Klonowa charakteryzujące się wysokim udziałem obszarów 
objętych ochroną, wysoką lesistością i działającymi twórcami ludowymi. 

 Gmina Tomaszów Mazowiecki i gm. Białaczów, w których odnotowano wysoką 
lesistość, występowanie reprezentatywnych zabytków oraz folklor.  

Nie wskazano żadnych z wyżej omawianych potencjałów w zakresie środowiska 
przyrodniczego i kulturowego dla 27 gmin. 
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Mapa. Środowisko przyrodnicze i kulturowe – potencjały gmin wiejskich 
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Podsumowanie 
  

Analiza cząstkowych potencjałów obszarów wiejskich w trzech dziedzinach tematycznych 
(demografia, gospodarka oraz środowisko przyrodnicze i kulturowe) wskazuje 
na przestrzenną koncentrację korzystnych zjawisk w strefach oddziaływania silniejszych 
ośrodków miejskich. Wraz z oddalaniem się od miast, gminy wiejskie tracą 
wielofunkcyjny charakter dysponując mniejszą liczbą endogenicznych czynników 
rozwojowych. 

Na dziesięć analizowanych wskaźników (które przyjęto jako cząstkowe 
potencjały) dwie gminy uzyskały osiem wskazań14 a trzy siedem wskazań na dziesięć 
możliwych. Gminy, w których zdiagnozowano najwięcej potencjałów rozwojowych to: 
Dobroń i Tomaszów Mazowiecki (osiem wskazań) oraz Inowłódz, Pątnów oraz Zgierz 
(siedem wskazań). Gminy Dobroń, Tomaszów Mazowiecki i Zgierz wykazują duże 
wewnętrzne podobieństwo bowiem zdiagnozowano na ich terenach następujące wspólne 
potencjały: saldo migracji, przyrost naturalny, przedsiębiorczość, baza noclegowa, złoża 
strategiczne, lesistość oraz zabytki reprezentatywne. Dodatkowym atutem Dobronia były 
obszary chronione a Tomaszowa Mazowieckiego folklor gminy. Dobroń i Zgierz są 
gminami położonymi w obrębie silnego ośrodka gospodarczego: aglomeracji łódzkiej, 
natomiast miasto Tomaszów Mazowiecki, choć nie posiada istotnych barier rozwojowych, 
nie jest w stanie zdyskontować bardzo korzystnego położenia geograficznego. Gminy 
Inowłódz i Pątnów wysoką pozycję zawdzięczają środowisku przyrodniczemu a wspólne 
dla nich potencjały to: przedsiębiorczość, baza noclegowa, lesistość, przyrodnicze 
obszary chronione, zabytki reprezentatywne oraz folklor. Dodatkowym atutem Inowłodza 
są złoża strategiczne a Pątnowa wysokie saldo migracji. Gminy w których odnotowano 
przynajmniej sześć wskazań różnych potencjałów to: Bolesławiec, Dmosin i Skierniewice. 
Zróżnicowanie w tej grupie gmin jest duże, bowiem wspólne dla nich potencjały to 
jedynie: przyrost naturalny, przedsiębiorczość oraz folklor. Dość liczną grupę stanowią 
gminy które uzyskały pięć wskazań. Koncentrują się one wokół miast: Bełchatowa 
(Bełchatów, Kleszczów, Szczerców), Łodzi (Andrespol, Brzeziny, Nowosolna) oraz 
Skierniewic i Łowicza (Bolimów, Nieborów) a także występują pojedynczo wokół miast 
powiatowych: Kutno, Rawa Mazowiecka, Wolbórz, Zduńska Wola,  lub występują w ich 
pobliżu: Poświętne, Wierzchlas.  

Warto zwrócić uwagę na to, że spośród wszystkich dotychczas wymienionych 
gmin wiejskich o największej liczbie potencjałów rozwojowych jedynie w trzech 
przypadkach (Kutno, Nowosolna i Wolbórz) występują korzystne warunki naturalne dla 
rolnictwa. Dotychczas opisywane gminy w większości przypadków znajdują się w pobliżu 
miast, jednak tak mały wpływ waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej na ogólny 
wynik gmin wiejskich w województwie o rolniczym charakterze jest zaskakujący. Z drugiej 
strony przy braku warunków naturalnych dla gospodarki rolnej gminy te posiadają dużo 
innych możliwości rozwojowych opartych na położeniu geograficznym bądź kapitale 
ludzkim. 

 

                                                           
14

 Wskazanie jest tu rozumiane jako wartośd analizowanego wskaźnika dla gminy mieszcząca się w górnym 
kwartylu ogółu gmin wiejskich. Pięd na dziesięd wskazao oznacza więc, że w przypadku połowy 
analizowanych wskaźników gmina uzyskała wartości powyżej trzeciego kwartyla (więc mieszczące się w 
zbiorze 25% gmin osiągających najlepsze wartości). 
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Na drugim biegunie znajdują się gminy w których nie zanotowano żadnego 
potencjału rozwojowego: Buczek, Czastary, Goszczanów, Zadzim oraz Żelechlinek. Są to 
gminy położone peryferyjnie nie tylko w stosunku do Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego, ale często także w stosunku do miasta powiatowego i w 
przeciwieństwie do gmin omawianych w poprzednich akapitach nie posiadają one 
wewnętrznych czynników rozwojowych, także w zakresie gospodarki rolnej. Bardzo 
liczną grupę tworzą gminy z jednym czynnikiem mogącym stanowić potencjał rozwojowy. 
Spośród trzydziestu gmin posiadających tylko jeden czynnik rozwojowy aż w jedenastu 
przypadkach jest to korzystna waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej (Bedlno, 
Dąbrowice, Godzianów, Grabica, Kiernozia, Łanięta, Łubnice, Rokiciny, Sadkowice, 
Strzelce, Wola Krzysztoporska). Łącząc ten fakt z niewielką częstością występowania 
korzystnych warunków dla rolnictwa w grupie gmin o najwyższej liczbie potencjałów 
można domniemywać, że niekorzystne warunki dla rolnictwa w wielu przypadkach 
wyzwoliły rozwój potencjałów pozarolniczych, zwłaszcza w oparciu o środowisko 
przyrodnicze, bowiem cechy korzystne dla rolnictwa (np. gleby dobrej jakości czy mało 
zróżnicowana rzeźba terenu) ograniczają znacznie lesistość, rozwój funkcji turystycznych 
czy możliwości kształtowania intensywnej zabudowy podmiejskiej. Można więc uznać, że 
gminy szczególnie predestynowane do rozwoju rolnictwa ze względu na korzystne 
warunki przyrodnicze są niejako skazane na gospodarczą monokulturę, chyba że wpływ 
innych czynników geograficznych (np. bliskość wielkiego miasta) będzie jeszcze 
silniejszy i doprowadzi do wielofunkcyjnego rozwoju gminy (np. Nowosolna). 

Prócz korzystnych warunków dla rolnictwa duże znaczenie w grupie gmin 
o jednym czynniku rozwojowym ma folklor rozumiany jako działalność twórców ludowych 
bądź obecność skansenów. Na trzydzieści gmin w sześciu z nich (Brzeźnio, Głuchów, 
Lgota Wielka, Maków, Strzelce Wielkie, Świnice Warckie) to właśnie folklor jest jedynym 
potencjałem rozwojowym. Dla trzech gmin jedynym czynnikiem rozwojowym jest wysokie 
saldo migracji (Gorzkowice, Paradyż, Rozprza) oraz strategiczne złoża surowców 
naturalnych (Domaniewice, Ładzice, Ostrówek). Dwie gminy występowały w grupie dla 
których czynnikiem rozwojowym była wysoka lesistość (Łęki Szlacheckie, Nowa 
Brzeźnica) oraz wysoki udział obszarów chronionych (Jeżów, Masłowice). W przypadku 
Dobryszyc jedynym potencjałem okazała się wysoka przedsiębiorczość mieszkańców, 
w Drużbicach rozwinięta baza noclegowa, natomiast w Skomlinie obecność zabytków 
reprezentatywnych. Koncentracja gmin z jednym czynnikiem rozwojowym nastąpiła 
w powiatach: kutnowskim, radomszczańskim, skierniewickim oraz piotrkowskim. Na te 
trzy powiaty przypadła połowa gmin z jednym potencjałem rozwojowym. 

Pozostałe gminy posiadają od dwóch do czterech różnych czynników 
rozwojowych i ich sytuację można uznać za przeciętną. W połączeniu z analizą barier 
rozwojowych wyznaczone zostaną obszary do których zostanie skierowana 
zróżnicowana polityka prorozwojowa: 

1. Wspierająca dalszy rozwój najdynamiczniejszych obszarów wiejskich 
2. Niwelująca zapóźnienia cywilizacyjne i gospodarcze na obszarach ze 

zdiagnozowanymi problemami i mającymi niedobór endogenicznych czynników 
rozwojowych. 
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Mapa. Koncentracja potencjałów na obszarach wiejskich 
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Wnioski 
 
 Analiza cząstkowych barier rozwojowych na obszarach wiejskich przebiegała w pięciu 

dziedzinach tematycznych: demografia, gospodarka i rynek pracy, infrastruktura 
społeczna, komunikacja i infrastruktura techniczna oraz środowisko przyrodnicze. 
Z rozkładu przestrzennego barier rozwojowych wynika, że większe skupiska obszarów 
problemowych znajdują się w północnej części województwa, wzdłuż pasma rzeki Pilicy 
oraz w nieco mniejszym stopniu na terenach dawnego województwa sieradzkiego. 

Na dziesięć analizowanych wskaźników syntetycznych15 (które przyjęto jako 
cząstkowe bariery) dwie gminy uzyskały sześć wskazań16 a cztery gminy pięć wskazań 
na dziesięć możliwych. Gminy w których zdiagnozowano najwięcej barier rozwojowych 
to: Kodrąb i Ręczno. Gminy te leżą w południowej części województwa w tzw. „paśmie 
Pilicy”. Wspólne problemy tych gmin to: demografia, bieda i niski potencjał gospodarczy, 
edukacja, infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz peryferyjne położenie. W Ręcznie 
dodatkową barierą są niekorzystne warunki dla rolnictwa a w gminie Kodrąb niska 
dostępność do podstawowych usług kultury. Obydwie gminy leżą w pobliżu Radomska 
i Przedborza (choć Ręczno leży w powiecie piotrkowskim) – miast borykających się 
z dużym bezrobociem i mających co najwyżej przeciętny potencjał gospodarczy. Spośród 
czterech gmin, które uzyskały pięć wskazań aż trzy z nich leżą w pobliżu Radomska 
(Gidle, Nowa Brzeźnica i Żytno) a jedna sąsiaduje z Kutnem. Wskazania w trzech 
z pięciu cząstkowych wskaźników syntetycznych są dla tych gmin wspólne: demografia, 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz peryferyjne położenie. W Krzyżanowie i Żytnie 
dochodzi bieda i niski potencjał gospodarczy, w Gidlach i Nowej Brzeźnicy niekorzystne 
warunki dla rolnictwa, a także niebezpieczeństwo powodzi (Gidle, Krzyżanów i Nowa 
Brzeźnica) oraz niska dostępność do usług edukacji (Żytno). Liczną grupę (13) tworzą 
gminy w których zdiagnozowano cztery bariery rozwojowe. Gminy te znajdują się głównie 
w południowej i północnej części województwa (pięć w „paśmie Pilicy”, trzy 
w południowo-zachodniej części regionu, cztery w tzw. „strefie żywicielskiej” na północy 
województwa i jedna w pobliżu Łodzi). Najczęściej diagnozowaną barierą w tych gminach 
jest niedostateczny rozwój sieci wodno-kanalizacyjnych (12 gmin: Burzenin, Łanięta, 
Masłowice, Nowosolna, Paradyż, Siemkowice, Sławno, Strzelce Wielkie, Świnice 
Warckie, Wartkowice, Wierzchlas, Żarnów), bieda i niski potencjał gospodarczy (9 gmin: 
Burzenin, Grabów, Łanięta, Masłowice, Paradyż, Siemkowice, Świnice Warckie, 
Wierzchlas, Żarnów) oraz peryferyjne położenie (8 gmin: Burzenin, Łanięta, Masłowice, 
Siemkowice, Strzelce Wielkie, Wartkowice, Wierzchlas, Żarnów). Rzadziej diagnozowano 
niedostateczny dostęp do usług edukacji (5 gmin: Grabów, Nowosolna, Paradyż, 
Siemkowice, Sławno) problemy demograficzne (5 gmin: Burzenin, Grabów, Masłowice, 
Strzelce Wielkie, Wartkowice), niekorzystne warunki dla rolnictwa (4 gminy: Sławno, 
Strzelce Wielkie, Wierzchlas, Żarnów), niedostateczny dostęp do podstawowych usług 
opieki medycznej (3 gminy: Łanięta, Nowosolna, Sławno) oraz zagrożenie powodziami 
(3 gminy: Grabów, Świnice Warckie, Wartkowice). W niewielu gminach problemem były: 
niedostateczny dostęp do usług kultury (2 gminy: Nowosolna, Paradyż) oraz niska 
lesistość (Świnice Warckie).  

                                                           
15

 Patrz: „Obszary wiejskie – opis metody analitycznej” oraz „Obszary wiejskie – bariery cząstkowe”. 
16

 Wskazanie jest tu rozumiane jako wartośd analizowanego wskaźnika dla gminy niższa (dla stymulant) lub 
wyższa (dla destymulant) od średniej dla województwa dla obszarów wiejskich, bądź występowanie lub 
niewystępowanie danego zjawiska. 
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Spośród wymienionych gmin ciekawym przypadkiem jest Nowosolna. Zaakcentowane 
problemy są jednak w tym przypadku nie tyle autentycznymi wyzwaniami ile efektem 
statystycznym; trzy z czterech wskaźników cząstkowych dotyczą dostępu do usług, który 
mieszkańcy tej gminy realizują w Łodzi, gdzie z resztą znajduje się siedziba gminy. 

W województwie łódzkim znajdują się także gminy, w których nie zdiagnozowano 
żadnej bariery rozwojowej (cztery gminy) i takie, w których zdiagnozowano tylko jedną 
barierę rozwojową (trzydzieści siedem gmin). Gminy bez barier rozwojowych to: 
Czarnocin, Gomunice, Kleszczów i Szczerców. Także i te gminy wykazują koncentrację 
przestrzenną: Kleszczów i Szczerców wykorzystują atut w postacie kombinatu górniczo-
energetycznego, podobnie jak Gomunice, które choć leżą w powiecie radomszczańskim, 
to jednak w niewielkiej odległości od Kleszczowa. Czarnocin z kolei wykorzystuje atuty 
położenia geograficznego między dwoma największymi miastami województwa. 
Interesującym jest fakt, że dwie sąsiadujące ze sobą gminy (Gomunice i Kodrąb) tak 
wiele różni. Skłania to do przyjęcia tezy, iż położenie geograficzne może stać się atutem 
lub barierą jednak nie jest czynnikiem bezwzględnie determinującym. Gminy w których 
odnotowano jedną barierę rozwojową, z racji swej liczebności są rozproszone po całym 
obszarze województwa. Są to następujące gminy: Andrespol, Bolesławiec, Brójce, 
Budziszewice, Dłutów, Drużbice, Galewice, Głuchów, Gorzkowice, Góra Św. Małgorzaty, 
Kiernozia, Ksawerów, Kutno, Lgota Wielka, Lipce Reymontowskie, Ładzice, Łubnice, 
Łyszkowice, Maków, Mokrsko, Moszczenica, Pabianice, Radomsko, Regnów, Rogów, 
Rokiciny, Rozprza, Rusiec, Rząśnia, Sędziejowice, Skierniewice, Słupia, Sulmierzyce, 
Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Wolbórz, Zapolice. W zdecydowanej większości (24. 
gminy) problem jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna. W ośmiu przypadkach barierą 
rozwojową jest peryferyjne położenie, trzy gminy mają niedorozwiniętą infrastrukturę 
edukacyjną a pojedyncze przypadki dotyczyły demografii i zagrożenia powodziowego. 
W żadnej z gmin z jedną barierą rozwojową problemem nie była gospodarka, kultura, 
opieka medyczna czy poziom lesistości. 

Pozostałe gminy posiadają od dwóch do trzech barier rozwojowych i ich sytuację 
można uznać za przeciętną. W zderzeniu z analizą potencjałów rozwojowych 
poszczególne gminy zostaną objęte polityką kohezyjną bądź wzmacniającą potencjał 
endogeniczny.  



92 
 

Mapa. Potencjały i beriery rozwojowe obszarów wiejskich 
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4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU – OBSZARY FUNKCJONALNE 
 

ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY 
Rdzeniem Potencjalnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego jest Łódź. Obszar 

ten tworzą ponadto sąsiadujące z Łodzią powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki 
i zgierski. ŁOM położony jest w centralnej części Polski i województwa, co stwarza 
szansę na odgrywanie roli ważnego węzła zarówno w systemie komunikacyjnym jak i w 
strukturze planowanej metropolii sieciowej. Bliskość stolicy i rozwijające się powiązania 
funkcjonalne między Łodzią a Warszawą sprzyjają kształtowaniu się przyszłego układu 
bipolarnego.  

 W granicach ŁOM wyróżnić można 3 strefy: silnie zurbanizowaną strefę centralną 
obejmującą Łódź, Pabianice, Zgierz, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, 
Brzeziny, Rzgów i Tuszyn, strefę intensywnej imigracji i suburbanizacji, która otacza 
obszar centralny, oraz trzecią, którą stanowią tereny otwarte o wysokich walorach 
środowiska przyrodniczego, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Obszary 2 i 3 strefy 
przenikają się a ponadto w obrębie terenów otwartych występują również obszary 
o funkcjach rolniczych. Strefa centralna charakteryzuje się największą gęstością miast, 
małymi odległościami i ścisłymi powiązaniami między nimi.  

 Dominującą rolę w potencjalnym ŁOM odgrywa Łódź. Jej pozycja wynika z ponad 10 – 
krotnej przewagi potencjału ludnościowego nad pozostałymi dużymi miastami 
województwa oraz najbardziej w województwie rozwiniętych usług specjalistycznych 
o charakterze metropolitalnym. W Łodzi skoncentrowane są funkcje akademickie, 
kulturotwórcze i naukowo – badawcze. Potencjał akademicki Łodzi opiera się na 
Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej, które 
posiadają cieszące się dużym prestiżem lub unikalne w skali kraju kierunki kształcenia. 
Ponadto w Łodzi działają wyższe szkoły artystyczne o randze krajowej 
i międzynarodowej: Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna i PWSFTViT. 
Większość jednostek badawczo – rozwojowych Łodzi skupia się na działalności w branży 
odzieżowo – włókienniczej ale istnieją również instytuty specjalizujące się w medycynie 
pracy, badaniach molekularnych. Funkcje kulturotwórcze Łodzi kształtowane są przez 
instytucje teatralne, unikalne w skali międzynarodowej muzea, w tym muzeum sztuki 
nowoczesnej oraz imprezy festiwalowe o randze krajowej i międzynarodowej. Łódź 
stanowi również ważny w skali kraju ośrodek specjalistycznych usług medycznych i usług 
dla przedsiębiorstw z branży BPO i IT. Potencjał ten uzupełniony jest rozwojem 
wyspecjalizowanych sektorów przemysłu w branżach AGD, materiałów budowlanych, 
odzieżowej i tekstylnej.  

 Do najważniejszych składników endogenicznego potencjału Łodzi należą również jej 
tradycje rozwoju wielokulturowego oraz XIX wiecznego wielkofabrycznego przemysłu 
włókienniczego. Odzwierciedleniem tego są m. in. unikatowe zespoły fabryczno – 
rezydencjonalne, wolnostojące budynki pofabryczne, architektura budynków 
mieszkalnych oraz układ przestrzenny miasta. Jednocześnie występowanie znacznej 
ilości terenów poprzemysłowych w centralnej części miasta i zaniedbanie jej struktury 
zabytkowej oraz kumulacja problemów społecznych rodzi duże potrzeby w zakresie 
kompleksowej rewitalizacji.  
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 Barierami rozwoju Łodzi jako ośrodka metropolitalnego są: mała liczba wysokopłatnych, 
atrakcyjnych miejsc pracy wykorzystujących potencjał absolwentów łódzkich uczelni oraz 
niska koncentracja inwestycji zagranicznych, funkcji kontrolnych i kapitału w porównaniu 
z innymi metropoliami Polski. Inną barierą jest dezintegracja środowisk i grup 
działających w sektorze kreatywnym. Skutkiem tej sytuacji jest odpływ z Łodzi kapitału 
ludzkiego, w tym klasy kreatywnej. Zagrożeniem dla planowanej funkcji targowo – 
wystawienniczej są natomiast mała dynamika rozwoju infrastruktury i imprez targowych 
w Łodzi oraz dynamiczny rozwój tej funkcji w Kielcach. 

 Największe poza Łodzią miasta ŁOM Pabianice i Zgierz posiadają potencjał dla rozwoju 
funkcji komplementarnych i wspomagających funkcje metropolitalne Łodzi. Specjalizacja 
gospodarcza tych ośrodków opiera się na rozwoju przemysłu farmaceutycznego, 
odzieżowego, spożywczego, chemicznego i materiałów budowlanych. Miasta te powinny 
wspomagać Łódź w rozwoju funkcji edukacyjnych i akademickich związanych ze 
specjalizacją przemysłową tych ośrodków. Miasta te posiadają również potencjał 
kulturotwórczy związany z XIX wiecznymi układami funkcjonalno – przestrzennymi oraz 
zabudową przemysłowo – mieszkaniową. Barierą w rozwoju funkcji metropolitalnych tych 
miast jest niski poziom kapitału ludzkiego, słabo rozwinięte usługi dla przedsiębiorstw 
oraz słaby rozwój przemysłów wysokiej i średnio – wysokiej techniki w Pabianicach. 

 Inne ośrodki miejskie ŁOM pełnią funkcje handlowe i logistyczne (Stryków, Rzgów, 
Tuszyn), przemysłowe (Stryków, Rzgów, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów, Ozorków), 
medyczne (Tuszyn).  

 Wokół Łodzi rozciąga się strefa intensywnej imigracji i suburbanizacji. Obejmuje ona 
zarówno miasta (Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Rzgów i Tuszyn) jak 
i większość wiejskich gmin ŁOM. Rozwój funkcji mieszkaniowej w tej strefie wymaga 
wzmocnienia podstawowych usług edukacyjnych, medycznych i handlowych 
w mniejszych miastach ŁOM.  

 Strefa terenów otwartych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego posiada duże walory 
przyrodniczo – krajobrazowe i kulturowe na bazie których można rozwijać funkcje 
turystyczno – rekreacyjne nie tylko obsługujące mieszkańców ŁOM, ale mające również 
ponadregionalny zasięg oddziaływania. Do najcenniejszych terenów zalicza się Park 
Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, istniejące miasta – ogrody tworzące krąg 
przyrodniczo-kulturowy (Tuszyn Las, Sokolniki Las, Grotniki Las, Kolumna, Wiskitno, 
Wiśniowa Góra) i miejscowości mieszkaniowo-letniskowe (m.in. Rochna, Tworzyjanki). 
Występujące w rejonie Rogóźna zasoby wód geotermalnych i wyjątkowe walory 
klimatyczne pozwalają na rozwój funkcji uzdrowiskowo-rekreacyjnych.  

 Zagrożeniem dla potencjału przyrodniczo – kulturowego terenów otwartych ŁOM są 
procesy niekontrolowanej suburbanizacji. Procesy te obejmujące m. in Park 
Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, przyczyniają się do degradacji środowiska 
przyrodniczego, krajobrazu kulturowego i wzrostu chaosu przestrzennego. Jednym ze 
sposobów przeciwdziałania skutkom nadmiernej suburbanizacji powinno być 
kształtowanie przestrzeni publicznych. 

 Pomimo dogodnego, centralnego położenia w Polsce ŁOM ma słabe powiązania 
komunikacyjne z resztą kraju, w tym z innymi metropoliami. Na słabość tę składa się brak 
funkcji węzła kolejowego oraz brak szybkich połączeń kolejowych z resztą kraju, a także 
brak szybkich połączeń drogowych z wyjątkiem odcinka autostrady A2.  
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 Powyższe bariery mogą być przezwyciężone przez planowaną budowę autostrad, dróg 
ekspresowych, szybkich kolei oraz węzła multimodalnego. Nie zrealizowanie 
planowanych inwestycji komunikacyjnych uniemożliwi rozwój Łodzi jako metropolii 
a zatem i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Barierą w rozwoju ŁOM jest również brak 
zintegrowanych systemów transportu publicznego w obszarze metropolitalnym. 
Mapa. Łódzki Obszar Metropolitalny 

 

 
 
OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO  
BEŁCHATÓW-SZCZERCÓW 

Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów i Złoczew 
znajduje się w południowej części województwa. Obejmuje większość powiatu 
bełchatowskiego oraz północno-wschodnią część powiatu pajęczańskiego. Jest to region 
o gospodarce surowcowej opartej na bogatych złożach węgla brunatnego i produkcji 
energii elektrycznej (największa elektrownia w Polsce, pokrywająca około 20% krajowego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, jedna z największych elektrowni cieplnych na 
świecie). Ponadto wykorzystywane są inne surowce skalne znajdujące się w nadkładzie 
(m.in. gips, piaski, gliny, surowce ilaste), które wraz z odpadami ze spalania węgla 
stanowią podstawę miejscowego przemysłu materiałów budowlanych.  
Region charakteryzuje się znaczną degradacją środowiska. Z działalnością elektrowni 
wiąże się emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Z kolei kopalnia spowodowała 
degradację powierzchni ziemi oraz obniżenie poziomu wód gruntowych, co pogarsza 
warunki dla rolnictwa. Wymogi prawa unijnego powodują jednak stopniowe zmniejszanie 
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presji na środowisko (m.in. stosowanie filtrów odsiarczających i odpylających). Ponadto, 
wskutek przyjęcia przez Polskę pakietu klimatycznego, rozpoczęto pracę nad nowatorską 
technologią magazynowania dwutlenku węgla CCS oraz rozwija się odnawialne źródła 
energii - na górze Kamieńsk uruchomiono elektrownię wiatrową. Planuje się ponadto 
wykorzystywać wody geotermalne w gminie Kleszczów. 
Pomimo oparcia gospodarki na surowcach, region cechuje się korzystną strukturą 
społeczno-gospodarczą. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i surowce 
skalne, zapewnia rynek zbytu istniejącym zakładom pracy i pociąga za sobą ich 
rozbudowę. W Elektrowni Bełchatów uruchomiono nowy blok energetyczny, a Kopalnia 
Bełchatów prowadzi prace, zmierzające do rozpoczęcia eksploatacji złoża Złoczew. 
Region cechuje się przez to stabilnym rynkiem pracy i pozytywnymi procesami 
demograficznymi (m.in. wysokim dodatnim saldem migracji). Kadra pracownicza jest 
dobrze wykwalifikowana. Pomimo dobrego wyposażenia terenu w placówki edukacyjne 
na poziomie średnim i wyższym, problemem jest jednak słabe dostosowanie ich profili do 
potrzeb regionu. Brak jest również specjalistycznych jednostek naukowo-badawczych 
z zakresu energetyki, których stworzenie powinno być jednym z priorytetów w obrębie 
tego obszaru. 
Istnienie kopalni korzystnie wpływa na finanse gmin, które cechują się dobrym i ciągle 
polepszającym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i społeczną. Gmina 
Kleszczów, będąca najbogatszą gminą w Polsce, aktywnie dąży do dywersyfikacji swych 
dochodów. Wspiera przedsiębiorczość, pozyskuje nowych inwestorów do stref 
przemysłowych oraz stara się podnosić jakość kapitału ludzkiego poprzez kursy 
i szkolenia. 
Rozwój regionu w dalszym ciągu będzie się odbywał w oparciu o górnictwo i energetykę. 
W związku z przygotowaniami do eksploatacji złoża Złoczew, należy się spodziewać 
rozszerzenia obszaru funkcjonalnego o gminy wokół odkrywki. Jednocześnie będzie 
zauważalna tendencja do rozwoju innych dziedzin gospodarki. Kolejne gminy będą szły 
drogą Kleszczowa, chcąc uniezależnić dochody budżetowe od złóż węgla, które w końcu 
się wyczerpią. Na ich obszarze będą powstawały nowe strefy przemysłowe 
i ekonomiczne. Ze względu na pogarszające się warunki wodne, wpływające 
niekorzystnie na uprawy, gminy będą przekształcały się z typowo rolniczych 
w przemysłowo-rolnicze. Wymogi unijne spowodują dalszy rozwój odnawialnych źródeł 
energii i wdrażanie czystych technologii węglowych. Konieczność stopniowego 
przekształcenia polskiej energetyki w niezależną od węgla, powinna skutkować 
powstaniem specjalistycznej jednostki naukowo-badawczej w regionie. 
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Mapa. Obszar funkcjonalny Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów - Szczerców 
 

 
 
 
STREFA ŻYWICIELSKA 

Wyodrębniona strefa żywicielska to obszary zlokalizowane w północnej 
i północno-wschodniej części województwa, rozciągające się od gminy Grabów 
w powiecie  kutnowskim aż po gminę Sadkowice w powiecie rawskim oraz na zachodzie 
województwa obejmujące część gmin z powiatu sieradzkiego. 
Główną rolę w gospodarce tej przestrzeni województwa odgrywa dobrze prosperujące 
rolnictwo, zdolne do pełnienia funkcji żywicielskiej  i zapewnienia bezpieczeństwa 
żywnościowego. Funkcje rolnicze powinny podlegać tutaj ochronie,  a inne funkcje 
gospodarcze nie powinny kolidować z potrzebami produkcji rolnej, jednocześnie 
przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.  Jakość 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej mierzona syntetycznym wskaźnikiem waloryzacji  
agregującym w sobie główne elementy środowiska wpływające na warunki produkcji 
rolnej, w większości gmin tego obszaru jest oceniona najwyżej w województwie, co 
w zetknięciu z wysoką kulturą rolną  i rozwiniętym towarowym rolnictwem pozwala  
osiągać wysokie wyniki produkcyjne w skali kraju.  
Poważną  barierę rozwojową dla produkcji rolniczej  w całej strefie stanowią warunki 
wodne, w tym deficyt wody, na który pośredni wpływ ma także bardzo niska lesistość 
większości omawianego obszaru,  a w związku z tym istnieją ograniczone możliwości 
naturalnej retencji.  Klimatyczny bilans wodny jest niekorzystny dla gmin zlokalizowanych 
w pasie od Sieradza po Rawę Mazowiecką. Konsekwencją tego jest  zjawisko 
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stepowienia wykraczające poza województwo łódzkie i obejmujące znaczne tereny 
centralnej Polski.  
Zmiany w strukturze agrarnej, dotyczące liczby gospodarstw i ich struktury obszarowej są  
bardzo powolne w całym województwie, aczkolwiek sytuacja w omawianej strefie 
kształtuje się wyraźnie lepiej w porównaniu z resztą obszaru w Łódzkiem.  Na tym tle 
powiaty: kutnowski, łowicki i łęczycki odznaczają się istotną przewagą, tutaj jest najwięcej 
gospodarstw dużych-powyżej 15 ha  UR, które  zajmują większy niż przeciętnie 
w województwie areał użytków rolnych. Aczkolwiek ograniczenie dla wykorzystania 
użytków rolnych stwarza wysokie rozdrobnienie i rozproszenie działek rolnych, dlatego  
rozwiązania  tego problemu należy oczekiwać  w procesie scalania gruntów. 
Ważnym atutem tego obszaru jest wysokotowarowa specjalizacja sadownicza w gminach 
powiatów skierniewickiego i rawskiego. Znaczącymi producentami warzyw gruntowych, 
a także warzyw pod osłonami są gminy z powiatów kutnowskiego, łęczyckiego 
i częściowo sieradzkiego, ponadto w Sieradzkim od lat prowadzona jest specjalistyczna 
uprawa ziemniaków, których odbiorcą jest rodzimy rynek, ale również Aglomeracja 
Śląska i Trójmiejska. Bogata baza surowcowa strefy żywicielskiej, pochodząca 
z produkcji roślinnej i zwierzęcej jest wykorzystywana w przemyśle przetwórczym płodów 
rolnych: przetwórstwie owocowo-warzywnym, mięsnym, mleczarskim i zbożowym.  
Strefa będąca miejscem wytwarzania i wysokiej podaży szerokiej gamy surowców 
i produktów rolniczych nie ma możliwości ich dystrybucji na rynku hurtowym działającym 
na jej terenie. Utworzenie w Sieradzu i Kutnie pierwotnego rynku handlu hurtowego - 
giełdy rolniczej wyposażonej w nowoczesną infrastrukturę handlową byłoby istotnym 
ogniwem w rozwoju gospodarczym całego regionu. 
Rolnicy, producenci rolni i przetwórcy  regionu  dostrzegają korzyści z tworzenia  
zespołowych form gospodarowania – grup producentów rolnych i zauważalny jest proces 
powstawania coraz większej ilości takich zrzeszeń. Ta struktura organizacyjna pozwala 
na efektywne działanie i budowanie właściwego obrazu grupy na rynku dostawców, 
odbiorców i konsumentów. W strefie żywicielskiej dobrze funkcjonuje kilka wstępnie 
uznanych grup producentów owoców i warzyw i dwie organizacje w tej kategorii oraz 
kilka grup producentów rolnych w kategorii produkcji zbóż i mleka. 
Silnym  atrybutem dla rozwoju wysokotowarowego rolnictwa w całej strefie jest  zaplecze 
naukowo - badawcze i sfera B+R na czele z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach 
i Centrum Zaawansowanych Technologii Agro Tech działającym przy Instytucie. 
Środowisko akademickie regionu zrzesza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Skierniewicach, która przygotowuje wyspecjalizowane kadry dla branży ogrodniczej, 
jednakże zasadnym jest uruchomienie tu także kształcenia na poziomie wyższym, 
na kierunku rolniczym, gdyż dla rolnictwa zajmującego istotną pozycję w gospodarce 
województwa zapleczem są tylko średnie zawodowe szkoły rolnicze. 
Obszar strefy funkcjonalnej jest dobrze skomunikowany z resztą województwa  i kraju, 
a w Kutnie utworzono węzeł logistyczny, to jednak duża część dróg lokalnych posiada 
niezadowalający stan techniczny i wymaga podwyższenia parametrów technicznych, aby 
tworzyć sprawny system infrastrukturalny dla wzmacniania procesów rozwojowych 
w gospodarce całej strefy żywicielskiej. 
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Mapa. Strefa żywicielska 
 

 
 
 
PASMO KULTUROWO-TURYSTYCZNEDOLINY RZEKI PILICY  

Pasmo Pilicy to wyznaczony obszar rozciągający się w południowo-wschodniej 
części województwa łódzkiego wzdłuż doliny rzeki Pilicy, począwszy od gmin: Rzeczycy, 
Poświętne i Drzewicy na wschodzie aż po gminę Żytno na południu i Przedbórz 
na południowym wschodzie.  
Obszar ten wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, które 
wykorzystywane są dla turystyki aktywnej, wypoczynkowej, kulturowej i konferencyjnej.  
Największymi atutami Pasma Pilicy są: 

— Zbiornik Sulejowski zlokalizowany w środkowej części pasma, który koncentruje ruch 
turystyczny również spoza regionu, umożliwiając rozwój wielu form turystyki aktywnej – 
żeglarstwa, windsurfingu oraz turystyki konferencyjnej, biznesowej w wielu ośrodkach 
konferencyjno-wypoczynkowych położonych wokół Zalewu Sulejowskiego, m.in. 
w Bronisławowie, Smardzewicach, Swolszewicach oraz turystyki wypoczynkowej, 
weekendowej i agroturystyki w Zarzęcinie, Treście, Barkowicach;  

— dolina Pilicy na całej długości pasma, stwarzając doskonałe warunki dla różnorodnych 
form wypoczynku i rekreacji: kajakarstwa oznakowanym szlaku Pilicy, turystyki rowerowej 
(dobrze rozwinięta sieć szlaków, głównie w środkowej i północnej części pasma), 
turystyki jeździeckiej wykorzystującej Łódzki Szlak Konny, ośrodki jeździeckie wraz 
z  wiodącym ośrodkiem jazdy konnej w Bogusławicach (Stado Ogierów), turystyki 
wypoczynkowej i weekendowej (m.in. w Spale, Sulejowie oraz Przygłowie 
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i Włodzimierzowie, turystyki zdrowotnej wykorzystującej potencjał ośrodków 
posiadających ofertę SPA & Wellness w Spale; 

— Spała jako centrum kongresowe, konferencyjno-biznesowe, zaplecze noclegowo-
gastronomiczne i sportowe (Ośrodek Przygotowań Olimpijskich – Centralny Ośrodek 
Sportu w Spale). W Spale odbywają się także cykliczne imprezy znane w całej Polsce: 
Hubertusy Spalskie, Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego. 
Znaczna część opisywanego pasma wyróżnia się spośród innych terenów 
w województwie łódzkim znacznym potencjałem bazy noclegowej. Na terenie wokół 
Zbiornika Sulejowskiego koncentrują się obiekty hotelarskie, konferencyjno-
wypoczynkowe o wysokim standardzie (m.in. w Bronisławowie, Smardzewicach, 
Swolszewicach). Walory zbiornika zachęciły do inwestowania w gospodarstwa 
agroturystyczne, największa ich koncentracja widoczna jest w gminach: Tomaszów 
Mazowiecki, Mniszków, Wolbórz. 
W dolinie Pilicy, dominują ośrodki wypoczynkowe wymagające doinwestowania (Sulejów, 
Biała) i tereny letniskowe, których najwięcej jest w Sulejowie, Spale, Przygłowie 
i Włodzimierzowie. Najmniej obiektów bazy noclegowej znajduje się w południowej 
i północnej części pasma (Żytno, Wielgomłyny, Rzeczyca). Na obszarze pasma 
problemem jest słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna w dolinie Pilicy (parkingi, 
przystanie kajakowe, toalety, słabo zagospodarowane przestrzenie publiczne, usługi 
spożywczo-gastronomiczne, zdekapitalizowane ośrodki wypoczynkowe oraz niewielka 
liczba mostów na Pilicy utrudniająca dostępność komunikacyjną). 
W Paśmie Pilicy znajdują się również ważne ośrodki rekreacyjne i sportowe znaczące 
w skali kraju, są to: tor kajakarstwa górskiego – jeden z najnowocześniejszych torów 
w Polsce jak i w Europie (północno-wschodnia część pasma), Centrum Japońskich 
Sportów i Sztuk Walki DOJO w Starej Wsi (południowa część pasma) oraz Strefa Zrzutu 
PeTe Skydive (spadochroniarstwo) w Piotrkowie Trybunalskim. 
Pasmo charakteryzuje się wysokimi walorami dziedzictwa kulturowego, 
posiadając unikatowe w skali kraju zabytki architektury romańskiej (kościół św. Idziego 
w Inowłodzu i Opactwo Cystersów z romańskim kościołem w Sulejowie, gdzie krzyżują 
się Europejskie Szlaki Kulturowe Romański i Cysterski oraz ogólnopolski Szlak 
Grunwaldzki) Na obszarze pasma znajduje się wiele obiektów sakralnych (rozwija się 
turystyka pielgrzymkowa), w tym: sanktuaria w Studziannej-Poświętnem, 
Smardzewicach, Witowie i Piotrkowie Trybunalskim, którego historia sięga czasów 
średniowiecznych, kościoły w Inowłodzu, Spale, Twardej, Sulejowie, Przedborzu, 
Bąkowej Górze, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim oraz wiele 
kapliczek typu słupowego i domkowego. Ponadto należy wspomnieć o atrakcjach 
turystycznych jakimi są bunkry w Konewce i Jeleniu, skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie 
Mazowieckim. 
Opisywany obszar w znacznej części objęty jest systemem obszarów chronionych 
w postaci parków krajobrazowych: Spalskiego, Sulejowskiego i Przedborskiego oraz 
obszarów chronionego krajobrazu Przedborskiego i Piliczańskiego. Pozostała część jest 
proponowana do ochrony jako Spalsko-Sulejowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 
W paśmie występują rozległe kompleksy leśne dawnej Puszczy Pilickiej charakteryzujące 
się specyficznym mikroklimatem. Ponadto na uwagę zasługują rezerwat „Niebieskie 
Źródła”, trasa podziemna „Groty Nagórzyckie” w Tomaszowie Mazowieckim i ośrodek 
hodowli żubrów w Smardzewicach - Kampinoski Park Narodowy .  
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Mapa. Pasmo kulturowo-turystyczne doliny rzeki Pilicy 

 

 
 

PASMO KULTUROWO-TURYSTYCZNE DOLINY RZEKI WARTY  
Pasmo Warty to obszar wyznaczony w zachodniej części województwa łódzkiego 

rozciągający się wzdłuż dolin rzek Warty, Prosny i częściowo Bzury. Obejmuje 
w północnej części pasma Łęczycę aż po Pajęczno i Działoszyn na południu i Wieruszów 
w południowo-zachodniej części województwa. 
Pasmo wyróżnia się atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, które są 
podstawą rozwoju turystyki aktywnej, kulturowej oraz uzdrowiskowej w północnej części 
pasma. 
Obszar Pasma Warty w większości objęty jest systemem obszarów chronionych 
składającym się z: parków krajobrazowych w południowej części pasma (PK 
Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego), obszarów 
chronionego krajobrazu, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, obszarów Natura 
2000 oraz rezerwatów przyrody ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu „Jeziorsko”, 
który posiada duży potencjał jako poligon badawczy Uniwersytetu Łódzkiego 
do programów naukowo-badawczych obszarów Natury 2000 dotyczących zagrożonych 
gatunków ptaków. Ponadto, dolina Warty jest idealnym miejscem do rozwijania turystyki 
aktywnej – kajakowej na rzece Warcie, Grabi, Widawce i Zbiorniku Jeziorsko (żeglarstwo 
regatowe), turystyki jeździeckiej z wykorzystaniem ośrodków jazdy konnej oraz szlaków 
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konnych, w tym najdłuższego w Europie Łódzkiego Szlaku Konnego oraz turystyki 
rowerowej i pieszej.  
Ważnym dla regionu atutem jest występowanie wód geotermalnych w północnej części 
pasma (Uniejów, Poddębice), które wykorzystywane są nie tylko dla potrzeb 
komunalnych ale także dla celów turystycznych – uzdrowiskowych i rekreacyjnych 
(baseny termalne w Uniejowie). Potencjał ten  
stymuluje gminy do dalszego rozwoju opartego na turystyce kulturowej, biznesowej, 
konferencyjnej, wypoczynkowej z wykorzystaniem balneologii. 
W północnej części Pasma Warty bazując na obiektach dziedzictwa kulturowego 
i zasobach wód geotermalnych tworzony jest ponadregionalny produkt turystyczny 
(Centralny Łuk Turystyczny), oparty na potencjale Łęczycy (Stare Miasto, zamek, 
rzeźbiarstwo diaboliczne), Uniejowa (Termy Uniejów, zamek, turnieje rycerskie), Tumu17 
(archikolegiata – najstarszy zabytek romański województwa). 
Pasmo Warty charakteryzuje się bogatym i różnorodnym środowiskiem kulturowym. 
Wśród najcenniejszych zabytków, które rozproszone są na całej długości pasma znajdują 
się m.in. unikatowe w skali kraju zabytki architektury romańskiej (archikolegiata w Tumie  
oraz obiekty sakralne w Strońsku, Rudzie i dzwonnica w Krzyworzece), tworząc fragment 
Europejskiego Szlaku Romańskiego, który łączy najstarsze zabytki średniowieczne. 
Na szczególną uwagę zasługują również obiekty budownictwa drewnianego występujące 
w południowej części pasma, w tym: charakterystyczne kościoły typu wieluńskiego (m.in. 
w Łaszewie, Grębieniu, Popowicach, Kadłubie, Gaszynie, Skomlinie), dwór modrzewiowy 
(Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie) i zabytki techniki (wiatrak w Kocilewie). Bardzo 
istotne w Paśmie Warty  są obiekty archeologiczne związane z najstarszym osadnictwem 
(m.in. kurhany m.in. w Lesisku, Przywozie, grodziska w Łęczycy, Konopnicy i wzgórze 
zamkowe w Sieradzu), znajdujące się na Szlaku Bursztynowym w dolinie Warty i Prosny 
oraz na Szlaku Romańskim najstarsze zabytki średniowieczne. Szlaki te stanowią część 
Europejskich Szlaków Kulturowych i przebiegają przez omawiane pasmo.  
Mimo, iż opisywany obszar charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi 
i kulturowymi baza noclegowa oraz infrastruktura turystyczna w Paśmie Warty jest słabo 
rozwinięta. Pod względem bazy noclegowej wyróżniają się Konopnica i Załęcze Wielkie 
z dużymi ośrodkami wypoczynkowymi oraz Osjaków posiadający zaplecze hotelowe przy 
drodze krajowej nr 8 relacji Warszawa – Wrocław.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Tum znajduje się poza obszarem Pasma Warty ale stanowi jego integralną częśd w zakresie kultury.  
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Mapa. Pasmo kulturowo-turystyczne doliny rzeki Warty 
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5. ANALIZA SWOT -  REGION 
 

SZANSE ATUTY SŁABOŚCI ZAGROŻENIA 

1 2 3 4 

1. GOSPODARKA I RYNEK PRACY 
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w innych obszarach 

metropolitalnych w 

kraju 

wprowadzenie mechanizmów 

rynkowych  

i rozwiązao systemowych  

w sferze naukowo-badawczej 

(polityka paostwa) 

znaczny potencjał 

badawczy sfery B+R 

szczególnie                                                    

w obszarach 

przemysłu 

medyczno – 

farmaceutycznego, 

niski poziom 

uczestnictwa 

ośrodków B+R w 

procesie tworzenia i 

dyfuzji innowacji do 

gospodarki 

niewystarczające,  

publiczne                                                                               

i prywatne,  nakłady 

finansowe na badania 

 i rozwój 

słabe 
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biotechnologii, 

włókiennictwa, 

ogrodnictwa 

umiędzynarodowien

ie projektów 

realizowanych                                                     

w ośrodkach B+R 

niski poziom 

innowacyjności 

gospodarki regionu 

wzrost znaczenia sektora 

prywatnego w finansowaniu 

działalności B+R 

niedorozwój parków                                                     

i inkubatorów 

technologicznych 

oraz centrów 

transferu 

technologii  

brak kapitału ryzyka 

brak zaplecza naukowo-

badawczego dla 

niektórych 

rozwijających się 

specjalizacji 

regionalnych  

napływ inwestycji zaawansowanych 

technologicznie w kraju 

duże zasoby pracy i 

wysoka aktywnośd 

zawodowa 

mieszkaoców 

regionu 

dominacja branż 

gospodarki                                      

o niskiej wartości 

dodanej 

szybkie procesy 

delokalizacji 

przemysłu o zasięgu 

międzynarodowym 

brak przepływu 

informacji na temat 

rynku pracy 

wysoki wskaźnik 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

zbyt wolno postępujące 

zmiany w strukturze 

zatrudnienia 

konkurencja rynków 

wschodnich 

Polityka Energetyczna Polski do 

2030 r. 

znaczące w skali kraju 

konwencjonalne 

zasoby surowców 

wykorzystywane        

w gospodarce 

degradacja środowiska  

rozwijające się sektory 

niskoemisyjne 

specjalizacja regionu                                                            

w produkcji energii 

konwencjonalnej 

wysoka emisja CO2 pakiet klimatyczny UE 

brak specjalistycznych 

jednostek naukowo-

badawczych z 

zakresu energetyki 

rozwijające się przemysły dla OZE duży potencjał do 

produkcji biomasy 

 

niski stopieo 

wykorzystania  

alternatywnych  

źródeł energii 

 

wzrost popytu na alternatywne 

źródła energii wynikający                                                                  

z pakietu klimatycznego UE 
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  niekorzystna struktura 

agrarna pod kątem 

produkcji biomasy 

 

rosnący popyt w sektorze usług 

uzdrowiskowych  

i turystyki specjalistycznej                                                        

z wykorzystaniem wód geotermalnych 

znaczne zasoby wód 

geotermalnych 

 

słabe wykorzystanie 

zasobów wód 

geotermalnych dla 

potrzeb 

komunalnych 

brak zainteresowania 

inwestorów prywatnych 

finansowaniem inwestycji 

wykorzystujących zasoby 

wód geotermalnych pakiet klimatyczny 

utrzymywanie się popytu                                                            

na budownictwo 

specjalizacja regionu                                                                   

w produkcji 

materiałów 

budowlanych 

  

rosnące zainteresowanie budownictwem 

ekologicznym 

  

 specjalizacja regionu                                                           

w produkcji 

odzieży i tkanin 

  

rosnące znaczenie wzornictwa w kraju i na 

świecie 

duży potencjał dla 

rozwoju 

wzornictwa i 

produkcji 

nowoczesnych 

tkanin 

słabe i pogarszające się 

zaplecze 

targowo-wystawiennicze  

na tle innych ośrodków 

metropolitalnych w 

kraju 

 

 specjalizacja regionu                                                

w produkcji 

sprzętu AGD 

 przeniesienie produkcji do 

krajów o taoszej sile 

roboczej 

rosnący popyt na farmaceutyki w kraju i na 

świecie 

specjalizacja regionu                                                   

w produkcji 

farmaceutyków  

  

umiędzynarodowienie popytu na 

specjalistyczne usługi medyczne  

Łódź – ośrodek 

koncentracji 

specjalistycznych 

usług 

medycznych o 

znaczeniu 

krajowym 

  

 rozwinięta sfera usług   

IT i BPO 

 wysysanie 

wysokospecjalistycznych 

kadr przez inne ośrodki 

krajowe i zagraniczne 

wzrost zapotrzebowania                                                     

na specjalistyczne usługi logistyczne w 

kraju 

duża liczba obiektów 

magazynowo-

logistycznych 

brak strategicznych 

rezerw uzbrojonych 

terenów pod 

inwestycje 

zakłócenia w procesach 

budowy infrastruktury 

transportowej o 

znaczeniu krajowym 

 i międzynarodowym 

rosnący popyt na produkcję biomasy i 

biogazu  

wysoka 

produktywnośd 

rolnictwa 

pogłębiający się deficyt 

wód 

powierzchniowych   

polityka rolna utrwalająca 

niekorzystną strukturę 

agrarną 

niski potencjał 

jakościowy gleb i 

duży udział gleb 

kwaśnych 
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niekorzystna struktura 

agrarna,  przewaga 

gospodarstw małych 

 do 5 ha 

brak integracji 

 i współdziałania 

producentów 

rolnych 

niestabilne rynki wschodnie 

 niski poziom 

wykształcenia 

mieszkaoców 

obszarów wiejskich 

 

 utrata różnorodności 

biologicznej 

obszarów 

naturalnych 

(eutrofizacja wód, 

emisja gazów 

cieplarnianych) 

 

wzrost popytu na żywnośd wysokiej jakości 

na rynku krajowym i europejskim 

specjalizacja regionu                                                     

w produkcji 

owoców 

 i warzyw 

  

wzrastające zainteresowanie żywnością 

ekologiczną 

  

rozwinięty przemysł 

rolno-spożywczy 

  

 dynamiczny rozwój 

stref 

przemysłowych                                                          

i ekonomicznych 

 ograniczenia czasowe 

funkcjonowania ŁSSE 

polityka UE ukierunkowana                                           

na wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych regionów 

 zbyt duże dysproporcje                                           

w rozwoju 

gospodarczym                                                   

na poziomie 

powiatów i gmin 

wraz z 

wykluczeniem 

obszarów 

peryferyjnych 

 

 rozproszony gospodarczy 

potencjał 

endogeniczny 

 

wzrost zainteresowania aktywnymi formami  

turystyki (turystyka weekendowa) 

walory przyrodniczo-

kulturowe 

związane                                                                         

z dolinami rzek 

niedobór i zły standard 

infrastruktury 

turystycznej 

postrzeganie województwa 

jako regionu 

nieatrakcyjnego 

turystycznie w skali kraju brak koordynacji działao                                                                                                                                                                 

i współpracy na 

poziomie lokalnym i 

ponadlokalnym                                                  

w zakresie 

planowania i 
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realizacji wspólnych 

projektów  

2. SPOŁECZEOSTW I JAKOŚD ŻYCIA 

 

  pogłębiająca się 

niekorzystna 

sytuacja 

demograficzna   

 

moda na zdrowy styl życia                                                              

i dbałośd  o zdrowie 

 niekorzystna sytuacja 

zdrowotna 

mieszkaoców 

regionu 

 

 nieefektywna 

profilaktyka 

zdrowotna 

 

 niska świadomośd 

zdrowotna 

mieszkaoców 

 

 dobrze rozbudowana                                                  

i dostępna baza 

materialna 

podstawowej 

opieki medycznej 

wewnątrzregionalne 

zróżnicowanie 

dostępności                                                                

do specjalistycznych 

usług medycznych   

narastające problemy 

strukturalne w ochronie 

zdrowia 

 niewystarczająca liczba 

miejsc w 

placówkach opieki  

długoterminowej (w 

tym paliatywnej ) i 

opieki społecznej 

 liczne kadry medyczne niewystarczająca liczba 

specjalistycznych 

kadr medycznych 

(medycyna 

ratunkowa, 

medycyna 

paliatywna, 

geriatria) 

  strukturalne 

niedopasowanie 

sieci żłobków, 

przedszkoli                                                     

i szkół do potrzeb  

regionalnych i 

lokalnych 

nieustabilizowany system 

oświaty 

  wykluczenie dużych grup 

społecznych                                                            

w zdegradowanych 

obszarach miejskich 

 

  brak wystarczających 

zasobów 
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budownictwa 

socjalnego 

polityka UE w zakresie ekonomii społecznej aktywnośd 

społeczności 

lokalnych w 

obrębie 

Lokalnych Grup 

Działania 

słabo rozwinięte 

poczucie tożsamości 

terytorialnej 

mieszkaoców 

województwa 

 

  słabo rozwinięte 

społeczeostwo 

obywatelskie 

 

  niska samoorganizacja 

społeczna 

 

 znaczne zasoby  

kapitału 

ludzkiego, wysoce 

zróżnicowane 

przestrzennie 

(wysokie w 

dużych miastach) 

niska jakośd kapitału 

ludzkiego na 

obszarach wiejskich                                                  

i w małych miastach 

 

 kapitał społeczny na  

obszarach wiejskich                                                           

i w małych miastach 

relatywnie słaby kapitał 

społeczny w dużych 

miastach 

 

  niska świadomośd 

ekologiczna 

mieszkaoców 

regionu 

 

3. PRZESTRZEO 

 

włączenie strategicznego  

układu transportowego  

województwa w sied TEN-T 

korzystne 

transportowe 

położenie  

województwa                        

w kontekście 

przebiegu 

autostrad, dróg 

ekspresowych, 

kolei dużych 

prędkości, 

modernizowanyc

h linii kolejowych 

i centralnego 

portu lotniczego 

oraz  rozpoczęcie 

budowy 

nowoczesnego 

dworca 

multimodalnego 

w Łodzi (Łódź 

Fabryczna) 

brak szybkich i 

sprawnych połączeo 

drogowych                                        

z krajem i Europą  

opóźnienia w realizacji 

docelowego krajowego 

układu transportowego 

rosnący popyt  

na nowoczesne                                                              

i szybkie przewozy kolejowe 

brak ostatecznej decyzji 

dotyczącej postulowanej 

drogi ekspresowej S -74 

(Łódź – Tomaszów 

Mazowiecki – Kielce) 
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program budowy dróg krajowych na lata 

 2011 - 2015 

przystąpienie 

województwa 

łódzkiego do 

Stowarzyszenia 

Polskich 

Regionów 

Korytarza 

Transportowego 

Bałtyk – Adriatyk 

brak obwodnic  

miejscowości, przez 

które prowadzony 

jest  ruch 

tranzytowy                                                     

o dużym natężeniu  

bariery proceduralne                                         

i środowiskowe                                          

w przygotowaniu i 

realizacji inwestycji 

transportowych 

program budowy  

i uruchomienie przewozów kolejami dużych 

prędkości  

w Polsce 

brak szybkich połączeo 

kolejowych Łodzi  

w systemie Inter City  

i Euro City 

wieloletni program inwestycji kolejowych do 

2013 r. w perspektywą 2015 

  niepełny system 

powiązao drogami 

wojewódzkimi oraz 

niewystarczający 

stan techniczny dróg 

wojewódzkich w 

kontekście 

wzrastającego 

natężenia ruchu 

 

  zły stan techniczny dróg                                               

o znaczeniu lokalnym 

 

  bardzo zły stan 

techniczny  

infrastruktury kolejowej  

 

rosnący popyt na przewozy lotnicze oraz 

planowana budowa lotniska 

międzynarodowego między Łodzią a 

Warszawą 

Port Lotniczy Łódź im. 

Władysława Reymonta 

nikłe znaczenie 

lotniczych 

przewozów cargo 

 

znikomy udział 

komunikacji 

lotniczej w 

połączeniach 

krajowych 

 i międzynarodowych 

 

ograniczone możliwości 

rozwoju 

przestrzennego 

 

rosnące zainteresowanie usługami 

transportu multimodalnego 

rozrządowe stacje 

kolejowe  

Łódź – Olechów, 

Kutno, Zduoska 

Wola - Karsznice 

brak zintegrowanego 

systemu transportu 

towarowego 

opóźnienia procesów 

restrukturyzacji kolei 

wsparcie rozwoju transportu publicznego ze 

środków UE 

 brak zintegrowanych 

systemów 

transportu 

publicznego 

 

  pogarszający się stan 

obsługi pasażerów  

w transporcie 
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publicznym  

 wysoka dostępnośd 

Łodzi środkami 

komunikacji 

zbiorowej                                                

z miast 

powiatowych i 

gmin 

zlokalizowanych 

w obszarze 

metropolitalnym 

niska dostępnośd Łodzi 

środkami 

komunikacji 

zbiorowej z 

obszarów 

peryferyjnych 

województwa oraz z 

gmin Dmosin, 

Będków, 

Wodzierady 

 

pakiet klimatyczny  brak systemów ścieżek 

rowerowych  

 

 rozbudowana sied linii  

przesyłowych 

najwyższego  

napięcia 220 kV i 

400 kV 

oraz stacji  

elektroenergetycznych  

najwyższych napięd 

zły stan techniczny sieci 

linii  

przesyłowych średniego                                                   

i niskiego napięcia 

 

proekologiczna polityka paostwa w zakresie 

energetyki 

 niedostosowanie sieci 

linii 

elektroenergetyczny

ch                                               

do odbioru energii 

produkowanej z OZE 

monopolistyczna pozycja  

producentów i 

dostawców energii ze 

źródeł konwencjonalnych 

wzrost zainteresowania inwestorów 

prywatnych OZE 

 

polityka UE w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej 

 niekorzystne proporcje 

sieci kanalizacyjnej  

do wodociągowej 

głównie na terenach 

wiejskich 

 

krajowy program oczyszczania ścieków 

komunalnych 

 bariery społeczne 

 i finansowe na 

obszarach wiejskich 

w procesie 

podłączania się                                              

do systemu 

kanalizacji  

 

nowe przepisy  z zakresu gospodarki 

odpadami 

 słaba infrastruktura dla 

zintegrowanej 

gospodarki 

odpadami 

 

  słaba aktywnośd gmin do 

prowadzenia 

wspólnej gospodarki 

odpadami 

 

  niska efektywnośd 

selektywnej zbiórki 

odpadów 
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rosnące zainteresowanie informacją 

cyfrową oraz usługami internetowymi 

 niewystarczający dostęp 

do 

szerokopasmowych 

sieci internetowych 

 

 niski poziom 

wyposażenia w 

sprzęt 

komputerowy 

 

 wykluczenie cyfrowe 

znacznej części 

mieszkaoców 

regionu 

 

krajowy program oczyszczania ścieków  zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych  

 

dyrektywa wodna UE   

 deficyt wody 

 i występowanie zjawiska 

stepowienia w  

północnym 

 i północno – zachodnim 

rejonie 

województwa 

nasilające się ekstremalne 

zjawiska pogodowe 

nowe przepisy – ustawa Prawo geologiczne i 

górnicze 

 degradacja środowiska 

 w wyniku eksploatacja 

surowców 

naturalnych 

wzrost zapotrzebowania  

na surowce mineralne  

w związku z rozwojem sieci 

drogowej 

  występowanie dużych 

punktowych 

emitorów 

zanieczyszczeo 

powietrza:  

Elektrownia 

Bełchatów, zespół 

Elektrociepłowni  

w Łodzi 

 

  niespójna sied obszarów 

chronionych 

 

  niechęd samorządów 

gminnych do 

tworzenia obszarów 

chronionych 

 

  niekontrolowane 

rozprzestrzenianie 

terenów 

zurbanizowanych 

 

wzrost zainteresowania turystyką kulturową                                             unikatowe XIX wieczne 

dziedzictwo 

poprzemysłowe 

zły stan techniczny 

obiektów 

zabytkowych 

postrzeganie województwa 

jako regionu 

nieatrakcyjnego 

turystycznie w skali kraju cenne założenia 

urbanistyczne                                                                                  

i ruralistyczne 

znaczna powierzchnia 

obszarów 

zdegradowanych 
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wymagających 

rewitalizacji, 

zwłaszcza w 

centrach miast 

nieuregulowane stosunki 

własnościowe 

niechęd społeczna do 

procesów 

rewitalizacji 
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6. ANALIZA SWOT -  OBSZARY MIEJSKIE 
 

SZANSE ATUTY SŁABOŚCI ZAGROŻENIA 

KAPITAŁ LUDZKI 

 Wysoki poziom kapitału 
ludzkiego w Łodzi i dużych 
miastach województwa. 

Niski poziom kapitału 
ludzkiego w małych 
miastach województwa. 

 

Wysoki poziom kapitału 
społecznego w małych 
miastach województwa. 

Niski poziom kapitału 
społecznego w Łodzi i 
dużych miastach 
województwa.  

  Depopulacja miast 
województwa łódzkiego. 

 

Przyciąganie mieszkaoców 
województwa 
łódzkiego przez duże 
ośrodki miejskie w 
Polsce. 

 

 Relatywnie dobrze rozwinięte 
szkolnictwo wyższe w Łodzi 

 

   

Unikatowy potencjał  wyższych 
uczelni artystycznych o 
znaczeniu krajowym i 
międzynarodowym 

w Łodzi 

  

 Kształtowanie się funkcji 
akademickiej w niektórych 
dużych miastach 
województwa. 

 

Brak wykwalifikowanej kadry 
dydaktycznej w 
subregionalnych 
ośrodkach akademickich.  

 

Dobra dostępnośd do 
szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego i 
policealnego w dużych i 
średnich miastach 
województwa.  

Słaba dostępnośd do edukacji 
przedszkolnej. 



 

115 
 

 

 

 

 

 
 
 

Słaba dostępnośd do 
szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego w 
małych miastach 
województwa. 

 

 

 

GOSPODARKA 

 Wyższy niż średnia poziom 
potencjału społeczno-
gospodarczego w Łodzi, 
subregionalnych 
biegunach wzrostu tj. 
Kutno, Skierniewice, 
Sieradz i 
ponadlokalnych 
biegunach wzrostu tj. 
Bełchatów, Łęczyca, 
Łowicz, Rawa 
Mazowiecka 

Niższy niż średnia poziom 
potencjału społeczno-
gospodarczego w 
subregionalnych 
biegunach wzrostu tj. 
Piotrków Trybunalski, 
Radomsko, Wieluo i 
ponadlokalnych tj. 
Tomaszów Mazowiecki, 
Zduoska Wola, 
Opoczno 

 

 Wyższa niż średnia poziom 
potencjały społeczno-
gospodarczego w 
miastach aglomeracji 
łódzkiej tj. Aleksandrów 
Łódzki, Brzeziny, 
Konstantynów Łódzki, 
Tuszyn, Rzgów, 
Stryków, Ozorków a 
także w taki miastach 
jak Poddębice, Biała 
Rawska, Szadek, 
Sulejów i Uniejów 

Niższy niż średnia poziom 
potencjału społeczno-
gospodarczego w 
miastach aglomeracji 
łódzkiej tj. Głowno, 
Łask, Pabianice, Zgierz, 
Koluszki 

 

 

 

Wyższy niż średnia poziom 
barier rozwoju 
społeczno-
gospodarczego w 
miastach aglomeracji 
łódzkiej tj. Rzgów, 
Stryków, Ozorków, 
Koluszki 

 

Niższy niż średnia poziom 
potencjału społeczno-
gospodarczego i wyższe 
niż średnia bariery 
rozwoju gospodarczego 
w większości małych 
miast województwa 
łódzkiego 
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 Koncentracja potencjału 
gospodarczego w Łodzi, 
subregionalnych 
biegunach wzrostu tj. 
Kutno, Skierniewice, 
Piotrków Trybunalski, 
Radomsko, Wieluo, 
Sieradz i 
ponadlokalnych 
biegunach wzrostu tj. 
Bełchatów, Tomaszów 
Mazowiecki, Zduoska 
Wola oraz w miastach 
aglomeracji łódzkiej tj. 
Tuszyn, Stryków, 
Rzgów. 

Niski poziom potencjału 
gospodarczego w 
miastach aglomeracji 
łódzkiej tj. Pabianice, 
Zgierz, Łask, Głowno, 
Koluszki, Brzeziny, 
Konstantynów Łódzki, 
Aleksandrów Łódzki 

 

 Dynamiczny rozwój stref 
przemysłowych i 
ekonomicznych (Łódź, 
Kutno, Rawa 
Mazowiecka, Łęczyca, 
Radomsko, Piotrków 
Trybunalski, Tomaszów 
Mazowiecki, Ozorków, 
Zgierz) 

 

  

 Rozwój specjalizacji 
regionalnych:  

farmaceutycznej w  
Sieradzu, Pabianicach, 
Kutnie, Strykowie, 
Łodzi; 

AGD w Łodzi; 
BPO w Łodzi; 
działalności logistycznej w 

Piotrkowie 
Trybunalskim, Kutnie, 
Strykowie, Łodzi; 

rozwój rynków hurtowych: 
Łódź, Rzgów, Tuszyn; 

przemysłu materiałów 
budowlanych: Łódź, 
Tomaszów Mazowiecki, 
Opoczno; 

odzieżowy w tym odzieży 
luksusowej w Łodzi; 

przemysłu rolno-
spożywczego: 
Pabianice, Łowicz, 
Rawa Mazowiecka, 
Skierniewice; 

meblarski: Wieruszów, 
Radomsko 
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włączenie strategicznego 
układu transportowego 
województwa w sied TEN-T 
 

korzystne transportowe 
położenie Łodzi w 
kontekście przebiegu 
autostrad, dróg 
ekspresowych, kolei 
dużych prędkości, 
modernizowanych linii 
kolejowych i 
centralnego portu 
lotniczego 

 
 
 
 
rozpoczęcie budowy 

nowoczesnego dworca 
multimodalnego w 
Łodzi (Łódź Fabryczna) 

 
 

brak szybkich i sprawnych 
połączeo drogowych i 
kolejowych z krajem i 
Europą (Intercity, Eurocity) 
 

bariery proceduralne  
i środowiskowe w 
przygotowaniu  
i realizacji inwestycji 
transportowych 
(opóźnienia w realizacji 
docelowego układu 
transportowego) 

 

brak ostatecznej decyzji 
dotyczącej 
postulowanej drogi 
ekspresowej S -74 
(Łódź – Tomaszów 
Mazowiecki – Kielce) 

 

Program budowy dróg 
krajowych 

 

brak obwodnic 
miejscowości, przez które 
prowadzony jest  ruch 
tranzytowy o dużym 
natężeniu (Radomsko, 
Pajęczno, Brzeziny, Biała 
Rawska, Łęczyca, Działoszyn, 
Uniejów, Poddębice, Warta)    

 

rosnący popyt na 
nowoczesne  
i szybkie przewozy 
kolejowe 

5. brak kolejowych przewozów 
pasażerskich na linii 24 
(Piotrków Tryb. – 
Bełchatów) oraz 
fragmentach linii 25 i 131 „Master plan dla transportu 

kolejowego w Polsce 
do 2030 roku” 

„Program budowy i 
uruchomienia 
przewozów Kolejami 
Dużych Prędkości w 
Polsce” 

 

bardzo zły stan techniczny 
infrastruktury kolejowej  

rosnący popyt na przewozy 
lotnicze 

Port Lotniczy Łódź im. 
Władysława Reymonta 
 

nikłe znaczenie lotniczych 
przewozów cargo 

 
 

 znikomy udział komunikacji 
lotniczej w 
połączeniach krajowych 
i międzynarodowych 

 

OPIEKA ZDROWOTNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra dostępnośd do opieki 
zdrowotnej w 
większości dużych 
miast województwa 
łódzkiego i w Łodzi i 
większości miast 
aglomeracji łódzkiej. 

 
 
 

Słaba dostępnośd do opieki 
zdrowotnej w dużych 
miastach tj. Piotrków 
Trybunalski, Radomsko, 
Tomaszów Mazowiecki, 
Zduoska Wola, 
miastach aglomeracji 
łódzkiej tj. Rzgów i 
Stryków i większości 
małych miast 
województwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT 
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  utrudniony dostęp do 
siedziby województwa 
(Wieluo, Wieruszów, 
Działoszyn, Przedbórz) 

 

utrudniony dostęp do 
siedziby powiatu 
(Koluszki) 

rosnące zainteresowanie 
usługami transportu 
multimodalnego 

rozrządowe stacje kolejowe 
Łódź - Olechów, Kutno, 
Zduoska Wola – Karsznice 
 

brak zintegrowanego 
systemu transportu 
towarowego 

opóźnienia procesów 
restrukturyzacji kolei 

wzrost zapotrzebowania na 
specjalistyczne usługi 
logistyczne w kraju 

duża liczba obiektów 
magazynowo-
logistycznych  
w Łodzi, Piotrkowie 
Trybunalskim i 
Strykowie 

 

brak strategicznych rezerw 
uzbrojonych terenów 
pod inwestycje 

 

zakłócenia w procesach 
budowy infrastruktury 
transportowej  
o znaczeniu krajowym  
i międzynarodowym 

wzrost konsumpcji energii 
elektrycznej, rozbudowa 
istniejącej bazy 
gospodarczej 
 

największy w Polsce 
wytwórca mocy – PGE 
Elektrownia Bełchatów 
oraz elektrociepłownie 
łódzkie 

duża emisja CO2 z  dużych 
punktowych emitorów 
zanieczyszczeo 
powietrza: Elektrowni 
Bełchatów oraz 
elektrociepłowni 

bariery proceduralne 
dotyczące neutralizacji 
CO2 

bariery społeczne dotyczące 
neutralizacji CO2 

rosnący popyt w sektorze 
usług uzdrowiskowych i 
turystyki 
specjalistycznej z 
wykorzystaniem wód 
geotermalnych 

pakiet klimatyczny 

 

znaczne zasoby wód 
geotermalnych 

 

słabe wykorzystanie 
zasobów wód 
geotermalnych dla 
potrzeb komunalnych 
(tylko Uniejów) 

 

brak zainteresowania 
inwestorów 
prywatnych 
finansowaniem 
inwestycji 
wykorzystujących 
zasoby wód 
geotermalnych 

 specjalizacja regionu w 
produkcji energii 
konwencjonalnej 

 

brak specjalistycznych 
jednostek naukowo-
badawczych z zakresu 
energetyki 

 

pakiet klimatyczny UE 

 

polityka UE w zakresie 
gospodarki wodno - 
ściekowej 

wszystkie miasta w 
województwie 
obsługiwane są przez 
oczyszczalnie ścieków. 

Miasta o wskaźniku 
zwodociągowania i 
skanalizowania powyżej 
średniej krajowej to: 
Bełchatów, Łęczyca, 
Piotrków Tryb., 
Zduoska Wola. 

 

średni wskaźnik 
zwodociągowania i 
skanalizowania niższy 
od średniej krajowej. 
43% miast o wskaźniku 
zwodociągowania 
poniżej średniej dla 
województwa. 

38% miast o wskaźniku 
skanalizowania poniżej 
średniej dla 
województwa. 
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fundusze UE i paostwowe na 
ochronę środowiska 

 niezrekultywowane 
składowiska odpadów 
komunalnych  
w miastach: Łódź - 
Nowosolna, Uniejów, 
Koluszki, Działoszyn, 
Poddębice. 

 

TURYSTYKA 

 

Różnorodnośd form 
wypoczynku dająca 
możliwośd specjalizacji w 
obrębie województwa oraz 
występowanie wiodących 
ośrodków o potencjale 
turystycznym: 

 w dolinie Pilicy:  Sulejów, 
Drzewica, Piotrków 
Trybunalski, Przedbórz,  

 w dolinie Warty: Uniejów, 
Sieradz, Działoszyn, 
Pajęczno 

 w dolinie Bzury: Łęczyca, 
Łowicz 

 w obszarze aglomeracji 
łódzkiej (m.in. Tuszyn) 

 Rawa Maz., Kamieosk, 
Wieruszów, Opoczno  

brak wizerunku obszaru 
województwa jako 
atrakcyjnego 
turystycznie   

brak skutecznych regulacji 
prawnych 

deficyt atrakcyjnych 
przestrzeni 
publicznych i słabo 
rozwinięta 
infrastruktura 
rekreacyjna m. in. 
place zabaw, ścieżki 
zdrowia etc. 

brak ładu 
przestrzennego 
(niekontrolowany 
rozwój zabudowy 
mieszkaniowej, 
zawłaszczanie 
terenów 
atrakcyjnych 
przyrodniczo – 
grodzenie działek 
uniemożliwiające 
dostęp do rzeki i 
terenów leśnych) 

brak estetyki nowych 
inwestycji 
turystycznych 

wzrastający ruch tranzytowy 
na drogach krajowych 
oraz autostradach 

Baza noclegowa o 
zróżnicowanym 
standardzie: 

 obiekty noclegowo- 
konferencyjne w  nad Wartą 
w Uniejowie, w Łodzi 

 baza hotelarska w 
miejscowościach 
położonych Łodzi 

 ośrodki wypoczynkowe: 
Sulejów 

słabo rozwinięta 
infrastruktura 
turystyczna (w tym 
gastronomiczna) 

 

zainteresowanie turystyką 
weekendową, 
biznesową 
i konferencyjną 
połączoną ze 
SPA&Wellness 

 

wzrastające zainteresowanie 
turystyką wiejską i 
żywnością ekologiczną 

niski poziom jakości 
usług turystycznych 
w 
nieskategoryzowan
ych obiektach 
noclegowych 

 

dekapitalizacja 
ośrodków 
wypoczynkowych w 
dawnych ośrodkach 
wczasowych Pilicą 
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zmiana modelu wypoczynku 
- wzrost 
zainteresowania 
aktywnymi formami  
turystyki i  moda na 
zdrowy styl życia 

Korzystne warunki dla rozwoju 
turystyki aktywnej, w tym: 

 wodnej (Sieradz, Warta, 
Przedbórz, Sulejów, tor 
kajakarstwa górskiego w 
Drzewicy) 

 rowerowej  (szlaki 
rowerowe w parkach 
krajobrazowych, 
ponadregionalne szlaki – w 
dolinie Pilicy Grunwaldzki 
(Sulejów) i w dolinach 
Warty i Bzury – 
Bursztynowy – Wieluo, 
Łęczyca) 

 jeździeckiej (Łódzki szlak 
Konny z wiodącymi 
ośrodkami jeździeckimi,  na 
obszarze aglomeracji 
łódzkiej, w tym w Łodzi 

słabo rozwinięta 
infrastruktura 
turystyczna (w tym 
gastronomiczna w 
obszarze 
nadpilicznym oraz 
noclegowa, 
gastronomiczna, 
towarzysząca w 
obszarze 
nadwarciaoskim ) 

 

zewnętrzny ruch turystyczny 
(województwo 
mazowieckie, śląskie) 

nierównomierne 
rozmieszczenie bazy 
sportowo-
rekreacyjnej (w tym 
przystani i 
wypożyczalni 
sprzętu wodnego) 

słaba promocja 

brak połączenia szlakami 
rowerowymi Łodzi z 
obszarem 
napilicznym 

popyt na turystykę 
zdrowotną i odnowę 
biologiczną, sportową  

Duży potencjał dla rozwoju 
zintegrowanych produktów 
turystycznych o randze 
krajowej:  

 w rejonie nadpilicznym z 
wykorzystaniem: 

 certyfikowanych 
produktów 
turystycznych POT w  
Tomaszowie Maz.  

 Strefy Zrzutu PeTe 
Skydive w Piotrkowie 
Trybunalskim 
(tandemowe skoki 
spadochronowe), 

 toru kajakarstwa 
górskiego w Drzewicy, 

 w gminach położonych nad 
Bzurą z wykorzystaniem 
folkloru łowickiego i 
walorów kulturowych 
Łęczycy, Łowicza 

 na obszarze aglomeracji 
łódzkiej z wykorzystaniem 
festiwali, tradycji 
filmowych, projektów 
turystycznych m.in. Łódź 

brak ponadregionalnej 
współpracy 
społeczności 
lokalnej  

 

moda na turystykę 
specjalistyczną 

 

aktywizacja środowisk osób 
niepełnosprawnych w 
zakresie turystyki, 
wypoczynku i 
rehabilitacji 

brak skutecznej promocji 
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zainteresowanie turystyką 
rodzinną 

miastem mody 

 w rejonie nadwarciaoskim z 
wykorzystaniem: Term w  
Uniejowie 

programy naukowo-
badawcze obszarów 
natury 2000 dotyczące 
zagrożonych gatunków 
fauny i flory 

zainteresowanie turystyką 
uzdrowiskową, 
konferencyjną i 
biznesową 

rosnący popyt w sektorze 
usług uzdrowiskowych i 
turystyki 
specjalistycznej z 
wykorzystaniem wód 
geotermalnych 

  

wzrost zainteresowania 
inwestorów 

  

wzrastające zainteresowanie 
żywnością ekologiczną 

odradzanie się tradycji 
wytwarzania produktów 
regionalnych (m.in. kugiel 
w Przedborzu) 

brak promocji  

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 

moda na zdrowy styl życia – 
kontakt z naturą 

walory przyrodniczo-
krajobrazowe, w 
szczególności: 

 parki krajobrazowe w 
obszarze nadpilicznym  
(Sulejowski), obszarze 
aglomeracji łódzkiej 
(Wzniesieo Łódzkich) 

 kompleksy leśne (Las 
Łagiewnicki) 

słaba promocja 
niski poziom świadomości 

ekologicznej 

krajowy program 
oczyszczania ścieków 

zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych 

nieuregulowana 
antropopresja w 
obszarach eksploracji 
turystycznej i w 
aglomeracji łódzkiej 

dyrektywa wodna UE 

 

brak spójnego systemu 
przyrodniczego  

 

opór samorządów 
lokalnych 
w zakresie 
wprowadzania form 
ochrony przyrody 

 

niekontrolowane 
procesy 
urbanizacyjne 
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DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

zainteresowanie turystyką 
kulturową 

walory kulturowe: 

 unikatowe dziedzictwo 
poprzemysłowe w miastach 
aglomeracji łódzkiej (m.in. 
Łódź, Pabianice, Zgierz, 
Ozorków) 

 unikatowe w skali kraju 
zabytki architektury 
romaoskiej archikolegiata 
opactwo Cystersów 
w Sulejowie, Sieradzu 

 Europejskie Szlaki Kulturowe 
– Cysterski, Bursztynowy, 
Romaoski 

 potencjał podregionów 
kulturowych z odradzającymi 
się przejawami tradycyjnego 
rzemiosła w podregionie 
łowickim, opoczyoskim, 
rawskim, sieradzkim, 
łęczyckim oraz muzeami 
regionalnymi w miastach 
(m.in. Łowicz, Łęczyca, 
Sieradz) 

 parki kulturowe w Zgierzu i 
Sieradzu 

 sanktuaria w Łodzi, Zduoskiej 
Woli; 

 organizacja cyklicznych 
imprez ponadlokalnych m.in. 
w Łodzi 

 unikatowe średniowieczne 
układy przestrzenne (m.in. 
Sieradz, Kutno, Łowicz, 
Łęczyca, Opoczno, Wieluo, 
Przedbórz, Rawa Maz.) 

 unikatowe układy 
klasycystyczne (m.in. Łódź, 
Ozorków, Tomaszów Maz., 
Aleksandrów Ł., Zgierz, 
Konstantynów Ł.) 
 

słaba promocja 
dziedzictwa 
kulturowego i 
cyklicznych imprez 
kulturalnych 

 
dotacje UE na działalnośd 

twórców ludowych 

moda na turystykę 
specjalistyczną (w tym 
archeologiczną) wraz z 
adaptacją obiektów np. 
na ekspozycje i wioski 
archeologiczne 

słaba promocja 
dziedzictwa 
kulturowego i 
cyklicznych imprez 
kulturalnych 

 

tendencje w zakresie 
ochrony dziedzictwa 
kulturowego z 
uwzględnieniem 
krajobrazu 

słabo rozwinięte 
poczucie 
tożsamości 
terytorialnej 
mieszkaoców 
województwa 

 

 
brak wiosek 

archeologicznych  
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7. ANALIZA SWOT -  OBSZARY WIEJSKIE 

SZANSE ATUTY SŁABOŚCI ZAGROŻENIA 

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 

  zła sytuacja zdrowotna 

mieszkaoców 

 

  niekorzystna struktura 

demograficzna w 

gminach położonych 

w północnej i 

południowo-

wschodniej części 

województwa oraz w 

pobliżu Sieradza  

niż demograficzny 

  rozległe obszary o wysokim 

odsetku zgonów 

(północna, i 

południowo-

wschodnia częśd 

wojewódzka oraz 

okolica Sieradza, 

Wielunia, Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz 

Rawy Mazowieckiej) 

  rozległe obszary silnie 

wyludniające się 

(północna i 

południowo-

wschodnia częśd 

województwa oraz 

okolica Sieradza, 

Wielunia, Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz 

Rawy Mazowieckiej) 

 proces gentryfikacji na obszarze 

ŁOM i wzmocnienie 

struktur społecznych 

suburbanizacja w gminach 

otaczających ośrodki 

miejskie, szczególnie 

na obszarze ŁOM 

 

  niewystarczająca liczba 

miejsc w placówkach 

opieki społecznej, 

zwłaszcza w rejonie w 

Skierniewic 

 

  obszary o 

niewystarczającym 

dostępie do sieci 
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przedszkoli oraz ze 

zbyt dużym 

obciążeniem 

oddziałów szkolnych, 

zwłaszcza w rejonie 

Łęczycy, Ozorkowa, 

Rawy Mazowieckiej, 

Łowicza, Piotrkowa 

Trybunalskiego, 

Wielunia oraz w 

paśmie Tomaszów 

Mazowiecki-

Radomsko) 

  brak dostępu do 

podstawowej 

infrastruktury z 

zakresu usług kultury 

(Dobryszyce, Kodrąb, 

Paradyż) 

 

  brak dostępu do 

podstawowych usług 

ochrony zdrowia 

(Łanięta, Oporów, 

Witonia, Poświętne, 

Sławno, Aleksandrów, 

Łęki Szlacheckie, 

Dobryszyce) 

brak reformy służby 

zdrowia 

polityka UE w zakresie 

ekonomii społecznej 

 

aktywnośd społeczności 
lokalnych w obrębie Lokalnych 
Grup Działania, szczególnie w 
południowej części 
województwa 

  

 Wysoki potencjał kapitału 

ludzkiego w powiatach: 

bełchatowskim, łódzkim 

wschodnim, łaskim, 

pajęczaoskim,  

Niskie zasoby kapitału 

ludzkiego w 

powiatach: 

kutnowskim, 

brzezioskim, 

wieruszowskim, 

łęczyckim, 

wieluoskim, 

radomszczaoskim 

 

 Wysoki poziom kapitału 

społecznego w powiatach: 

wieluoskim, poddębickim, 

pabianickim, rawskim, 

bełchatowskim i 

pajęczaoskim. 

Niskie zasoby kapitału 

społecznego w 

powiatach: 

kutnowskim, 

zduoskowolskim, 

radomszczaoskim, 

łaskim i brzezioskim. 

 

GOSPODARKA 
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wzrost zainteresowania 
inwestorów zagranicznych  
i krajowych obszarami 
pozyskiwania surowców  
w kontekście realizacji sieci 
dróg w Polsce 

znaczące w skali kraju 
konwencjonalne zasoby 
surowców wykorzystywane w 
gospodarce w tym: 

 bogate złoża węgla 
brunatnego (gmina 
Kleszczów, gmina 
Szczerców) 
wykorzystywane w 
energetyce.  

 bogate zasoby surowcowe 

z nadkładu wyrobiskowego 

węgla brunatnego - gliny, 

piaski różnej frakcji, gips, 

kreda jeziorna, surowce 

ilaste, kruszywa do 

budowy dróg 

 perspektywiczne złoże 

węgla brunatnego 

„Złoczew” do 

wykorzystania w 

energetyce (gminy 

Złoczew, Burzenin, 

Ostrówek, Lututów). 

 największa baza surowców 

szklarskich w Polsce – 

złoża serii białogórskiej w 

rejonie Tomaszowa 

Mazowieckiego 

 bogate złoża wapieni (rejon 

Działoszyna), surowców 

ilastych ceramiki 

budowlanej (rejon 

Opoczna). 

degradacja środowiska 

wywołana 

eksploatacją 

surowców 

 

  słabe wykorzystanie wód 

geotermalnych dla 

potrzeb komunalnych 

i uzdrowiskowych 

brak zainteresowania 

inwestorów 

prywatnych 

finansowaniem 

inwestycji 

wykorzystujących 

zasoby wód 

geotermalnych 

ukierunkowanie polityki 

energetycznej 

paostwa na produkcję 

energii na bazie węgla 

brunatnego (decyzja o  

specjalizacja obszaru w produkcji 

energii konwencjonalnej 

brak specjalistycznych 

jednostek naukowo-

badawczych z zakresu 

energetyki 

 

pakiet klimatyczny UE 

 Wysoka przedsiębiorczośd gmin 

położonych wokół 

Aglomeracji Łódzkiej  

  

zainteresowanie kapitału 

zagranicznego 

dynamiczny rozwój stref 

przemysłowych i 

niepełne wykorzystanie 

rezerw terenowych 

silna konkurencja 

inwestycyjna  
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inwestycjami w Polsce ekonomicznych w 

Kleszczowie i duże rezerwy 

terenów na cele 

inwestycyjne (Strefa 

Przemysłowa w 

Kleszczowie) 

dużych ośrodków 

miejskich (Łódź, 

Częstochowa, 

Radomsko) 

wzrost zapotrzebowania 

na specjalistyczne 

usługi logistyczne  

 

znaczna powierzchnia 

magazynowo-logistyczna  

w rejonie Piotrkowa 

Trybunalskiego 

 

brak strategicznych rezerw 

uzbrojonych terenów 

pod nowe inwestycje 

logistyczne 

 

zakłócenia w procesach 

budowy infrastruktury 

transportowej  

o znaczeniu krajowym  

i międzynarodowym 

 

 relatywnie duże zasoby pracy i 

wysoka aktywnośd 

zawodowa mieszkaoców 

niewielka wielofunkcyjnośd 

gospodarcza 

obszarów wiejskich i 

niski poziom 

dochodów ludności, 

szczególnie w rejonie 

Kutna, Sieradza, 

Pajęczna i Tomaszowa 

Mazowieckiego 

 

Zmiany WPR – zrównanie 

warunków 

finansowania 

produkcji rolnej w 

ramach UE 

relatywnie wysoki potencjał 

jakościowy gleb w 

północnej części 

województwa, w rejonie 

Piotrkowa Trybunalskiego 

(na kierunku północnym), w 

rejonie Wielunia (na 

kierunku zachodnim) 

pogłębiający się deficyt 

wód 

powierzchniowych 

(zjawisko 

stepowienia) w 

północnej części 

województwa  

 

niska lesistośd i poziom 

zadrzewieo 

Zmiany klimatyczne- 

nasilenie 

ekstremalnych zjawisk 

(susze) 

  niski potencjał jakościowy 

większości gleb 

użytkowanych 

rolniczo i duży udział 

gleb kwaśnych 

 

 

zmiany WPR – zrównanie 

warunków 

finansowania 

produkcji rolnej w 

ramach UE 

wysoka produktywnośd 

rolnictwa 

 

 

niekorzystna struktura 

agrarna,  przewaga 

gospodarstw małych 

do 5 ha 

 

polityka rolna utrwalająca 

niekorzystną 

strukturę agrarną 

Wzrost popytu na żywnośd 

wysokiej jakości na 

rynku krajowym i 

zagranicznym 

specjalizacja regionu w produkcji 

owoców i warzyw w paśmie 

Łowicz – Skierniewice – 

Rawa Mazowiecka oraz 

powiecie pajęczaoskim 
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Wzrost popytu na żywnośd 

wysokiej jakości na 

rynku krajowym i 

zagranicznym 

specjalizacja w produkcji 

ziemniaków pow. sieradzki, 

wieluoski 

 

  

Wzrost popytu na żywnośd 

wysokiej jakości na 

rynku krajowym i 

zagranicznym 

Specjalizacja w produkcji 

zwierzęcej 

chów trzody (płd. częśd- 

wieluoski i wieruszowski, 

rejon piotrkowski, łowicki) 

chów bydła (łowicki, łęczycki, 

sieradzki, gm. Czarnocin, 

Będków, Rokiciny). 

  

 Działające i powstające grupy 

producentów rolnych 

 

  

 Wstępna faza tworzenia 

powiązao sieciowych 

  

wzrost popytu na żywnośd 

wysokiej jakości na 

rynku krajowym i 

europejskim 

 

rozwinięty przemysł rolno-

spożywczy (mleczarski, 

mięsny, owocowo-

warzywny), w tym lokalne 

przetwórnie i zakłady 

brak integracji i 

współdziałania 

producentów rolnych 

 

 

rozwój przemysłów dla 

OZE 

 

duże zasoby biomasy i biogazu 

na cele energetyczne 

zwłaszcza w gminach: 

Grabica, Zduny, Wola 

Krzysztoporska, Kocierzew 

Południowy, Krzyżanów, 

Bełchatów. 

niski stopieo wykorzystania 

alternatywnych źródeł 

energii 

 

 

  niska atrakcyjnośd 

inwestycyjna gmin 

wiejskich, szczególnie 

w północnej, 

wschodniej i 

południowej części 

województwa 

 

  brak strategicznych rezerw 

uzbrojonych terenów 

pod inwestycje 

 

 

Różnorodnośd form wypoczynku 

dająca możliwośd 

specjalizacji w obrębie 

województwa oraz 

występowanie wiodących 

ośrodków o potencjale 

turystycznym: 

brak wizerunku obszaru 

województwa jako 

atrakcyjnego 

turystycznie   

brak skutecznych regulacji 

prawnych 
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 w dolinie Pilicy: Spała, 

Inowłódz, Studzianna-

Poświętne,  

 w dolinie Warty: Konopnica, 

Załęcze Wielkie, Kamion, 

Burzenin, Spycimierz 

 w dolinie Bzury: Tum 

 w obszarze aglomeracji 

łódzkiej 

  

deficyt atrakcyjnych 

przestrzeni 

publicznych i słabo 

rozwinięta 

infrastruktura 

rekreacyjna m. in. 

place zabaw, ścieżki 

zdrowia etc. 

 

  

brak ładu przestrzennego 

(niekontrolowany 

rozwój zabudowy 

mieszkaniowej, 

zawłaszczanie 

terenów atrakcyjnych 

przyrodniczo – 

grodzenie działek 

uniemożliwiające 

dostęp do rzeki i 

terenów leśnych) 

 

  

brak estetyki nowych 

inwestycji 

turystycznych 

 

wzrastający ruch 

tranzytowy na 

drogach krajowych 

oraz autostradach 

Baza noclegowa o 

zróżnicowanym 

standardzie: 

 obiekty noclegowo- 

konferencyjne w  nad Pilicą 

(w Spale i nad Zalewem 

Sulejowskim), w Ossie (gm. 

Rawa Mazowiecka), nad 

Wartą w Załęczu Wielkim 

(gm. Pątnów) 

 baza hotelarska w 

miejscowościach położonych 

nad Wartą (Osjaków), nad 

Pilicą (w Spale i nad 

Zalewem Sulejowskim) w 

rejonie zagłębia 

bełchatowskiego (Słok, 

Rząsawa w gm. Bełchatów, 

słabo rozwinięta 

infrastruktura 

turystyczna (w tym 

gastronomiczna) 
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Kleszczów), w aglomeracji 

łódzkiej (Stryków i 

Dobieszków w gm. Stryków i 

Rochna w gm. Brzeziny) 

 ośrodki wypoczynkowe na 

Wartą (gm. Wierzchlas, 

Pątnów, Konopnica, 

Pęczniew), nad Pilicą (gm. 

Sulejów, gm. Tomaszów 

Maz., gm. nowłódz), w 

aglomeracji łódzkiej (w 

Sokolnikach i Grotnikach), 

 gospodarstwa 

agroturystyczne  w gminach 

sąsiadujących z dolinami 

Pilicy (gm. Tomaszów Maz., 

Mniszków, Inowłódz, 

Poświętne), Warty (gm. 

Wierzchlas i Pęczniew), 

Prosny (gm. Galewice, 

Bolesławiec) 

zainteresowanie turystyką 

weekendową, 

biznesową 

i konferencyjną 

połączoną ze 

SPA&Wellness 

  

 

wzrastające 

zainteresowanie 

turystyką wiejską i 

żywnością 

 niski poziom jakości usług 

turystycznych w 

nieskategoryzowanyc

h obiektach 

noclegowych 

 

  dekapitalizacja ośrodków 

wypoczynkowych w 

dawnych ośrodkach 

wczasowych nad 

Wartą i Pilicą 

 

zmiana modelu 

wypoczynku - wzrost 

zainteresowania 

aktywnymi formami  

turystyki i  moda na 

zdrowy styl życia 

Korzystne warunki dla rozwoju 

turystyki aktywnej, w tym: 

 wodnej (we wschodniej 

części województwa - szlak 

kajakowy Pilicy, Zalew 

Sulejowski umożliwiający 

rozwój żeglarstwa i 

windsurfingu oraz 

zachodniej - szlak kajakowy 

Warty, Widawki, Grabi, 

Zbiornik Jeziorsko - 

słabo rozwinięta 

infrastruktura 

turystyczna (w tym 

gastronomiczna w 

obszarze nadpilicznym 

oraz noclegowa, 

gastronomiczna, 

towarzysząca w 

obszarze 

nadwarciaoskim ) 
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żeglarstwo regatowe ) 

 rowerowej  (szlaki 

rowerowe w parkach 

krajobrazowych, 

ponadregionalne szlaki – w 

dolinie Pilicy Grunwaldzki i w 

dolinach Warty i Bzury - 

Bursztynowy) 

 jeździeckiej (Łódzki szlak 

Konny z wiodącymi 

ośrodkami jeździeckimi, w 

tym Stado Ogierów w 

Bogusławicach (gm. 

Wolbórz). Walewicach (gm. 

Bielawy), Gajewnikach (gm. 

Zduoska Wola), ośrodki 

jazdy konnej gminach w 

dolinie Pilicy, Warty, 

Bolimowskim Parku 

Krajobrazowym, na obszarze 

aglomeracji łódzkiej 

zewnętrzny ruch 

turystyczny 

(województwo 

mazowieckie, śląskie) 

 

słaba promocja 

 

  brak połączenia szlakami 

rowerowymi Łodzi z 

obszarem napilicznym 

 

popyt na turystykę 

zdrowotną i odnowę 

biologiczną, sportową  

Duży potencjał dla rozwoju 

zintegrowanych produktów 

turystycznych o randze 

krajowej:  

 w rejonie nadpilicznym z 

wykorzystaniem: 

 Spały (Centralnego 

Ośrodka Sportu, 

dożynki prezydenckie, 

Hubertus, centrum 

konferencyjne, 

tradycje 

uzdrowiskowe), 

 Centrum Japooskich 

Sportów i Sztuk Walki 

Dojo w Starej Wsi, 

 certyfikowanych 

produktów 

turystycznych POT w  

gminie Inowłódz 

(Spała, Konewka) i  

brak ponadregionalnej 

współpracy 

społeczności lokalnej  
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 w rejonie 

nadwarciaoskim z 

wykorzystaniem: 

 Nadwarciaoskiego 

Grodu w Załęczaoskim 

Łuku Warty, 

 Zbiornika Jeziorsko 

jako poligonu 

badawczego 

Uniwersytetu 

Łódzkiego 

 Centralnego Łuku 

Turystycznego 

 w gminach położonych nad 

Bzurą z wykorzystaniem 

folkloru łowickiego i 

walorów kulturowych Tumu 

 na obszarze aglomeracji 

łódzkiej z wykorzystaniem 

festiwali, tradycji filmowych, 

projektów turystycznych 

m.in. Muzeum w przestrzeni 

– wielokulturowe korzenie 

regionu łódzkiego 

moda na turystykę 

specjalistyczną 

 

 

brak skutecznej promocji 

 

aktywizacja środowisk 

osób 

niepełnosprawnych w 

zakresie turystyki, 

wypoczynku i 

rehabilitacji 

 

 

 

zainteresowanie turystyką 

rodzinną 

 
 

 

programy naukowo-

badawcze obszarów 

natury 2000 

dotyczące 

zagrożonych 

gatunków fauny i flory 

 

 

 

zainteresowanie turystyką 

uzdrowiskową, 

konferencyjną i 

biznesową 

 słabo rozwinięta baza 

turystyczna 

ukierunkowana na 

turystykę grupową 

 

rosnący popyt w sektorze 

usług 

uzdrowiskowych i 
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turystyki 

specjalistycznej z 

wykorzystaniem wód 

geotermalnych 

wzrost zainteresowania 

inwestorów 

   

wzrastające 

zainteresowanie 

żywnością ekologiczną 

odradzanie się tradycji 

wytwarzania produktów 

regionalnych 

brak promocji  

nowe technologie 

budowlane 

wykorzystujące 

surowiec miejscowy - 

tradycyjny 

 

zanik tradycyjnego 

budownictwa 

regionalnego 

Globalizacja, 

rozpowszechnienie 

wzorców 

budowlanych innych 

niż lokalne 

  

brak katalogu 

budownictwa 

tradycyjnego doliny 

Pilicy 

 

polityka UE w zakresie 

ekonomii społecznej 

aktywnośd Lokalnych Grup 

Działania w zakresie 

turystyki i kultury 

słaba identyfikacja 

mieszkaoców 

z regionem Pilicy 

 

  brak koordynacji działao 

i współpracy na 

poziomie lokalnym 

i ponadlokalnym 

w zakresie 

planowania i realizacji 

wspólnych projektów  

 

TRANSPORT 

włączenie strategicznego 
układu transportowego 
województwa  
w sied TEN-T 
 

korzystne transportowe 

położenie w kontekście 

przebiegu autostrad, dróg 

ekspresowych, kolei dużych 

prędkości, 

modernizowanych linii 

kolejowych i centralnego 

portu lotniczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak szybkich i sprawnych 
połączeo drogowych z 
krajem  
i Europą  
 

opóźnienia w realizacji 

docelowego układu 

transportowego ( 

bariery proceduralne  

i środowiskowe w 

przygotowaniu  

i realizacji inwestycji 

transportowych) 
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  brak obwodnic  
miejscowości, przez które 
prowadzony jest  ruch 
tranzytowy o dużym 
natężeniu  

 

program budowy dróg 

krajowych na lata 

2011 - 2015, Master 

Plan dla transportu 

kolejowego w Polsce 

do 2030 r., Program 

budowy i 

uruchomienia 

przewozów Kolejami 

Dużych Prędkości w 

Polsce 

 brak kolejowych 
przewozów pasażerskich 
na linii 24 (Piotrków Tryb. – 
Bełchatów) oraz 
fragmentach linii 25 i 131 

 

rosnący popyt na 

nowoczesne  

i szybkie przewozy 

kolejowe 

 bardzo zły stan techniczny 
infrastruktury kolejowej 
(m.in. stacji i przystanków 
kolejowych) 

 

wsparcie rozwoju 

transportu 

publicznego ze 

środków 

województwa i UE 

 relatywnie niska 
dostępnośd komunikacji 
zbiorowej do Łodzi 

 

  brak zintegrowanych 
systemów transportu 
publicznego  
 

 

 relatywnie wysoka dostępnośd 

drogowa do siedziby 

województwa, gmin 

leżących przy głównych  

ciągach komunikacyjnych   

utrudniony dostęp do 

siedziby województwa 

(Biała, Bolesławiec, 

Brąszewice, Czastary, 

Galewice, Klonowa, 

Lututów, Łubnice, 

Mokrsko, Pątnów, 

Skomlin, Sokolniki, 

Wierzchlas, Żytno) 

 

  utrudniony dostęp do 

siedziby powiatu 

(Aleksandrów, 

Będków, Czerniewice, 

Dąbrowice, 

Gorzkowice, 

Gomunice, Grabów, 

Klonowa, Konopnica, 

Lipce Reymontowskie, 

Lutomiersk, Lututów, 

Łęki Szlacheckie, 

Łubnice, Pątnów, 

Poświętne, Ręczno, 

Rusiec, Rzeczyca, 
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Sadkowice, Świnice 

Warckie, Widawa, 

Wielgomłyny, 

Wodzierady, Żarnów, 

Żelechlinek, Żytno) 

  Brak systemu ścieżek 
rowerowych 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

ukierunkowanie polityki 

energetycznej 

paostwa na produkcję 

energii na bazie węgla 

brunatnego (decyzja o 

uruchomieniu 

eksploatacji złoża 

Złoczew) 

  pakiet klimatyczny UE 

 znaczące w skali kraju 

konwencjonalne zasoby 

surowców wykorzystywane  

w gospodarce (węgiel 

brunatny – Szczerców, 

Złoczew) 

 

  

 gęsta sied linii 
elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia 

zły stan techniczny sieci 
linii elektroenergetycznych 
średniego i niskiego 
napięcia 

 

wzrost popytu na 

alternatywne źródła 

energii wynikający  

z pakietu 

klimatycznego UE 

produkcja energii z OZE głównie 
na Górze Kamieosk 

nie dostosowanie sieci linii 
elektroenergetycznych do 
odbioru energii 
produkowanej z OZE 

 

 zasoby wód geotermalnych,  
wykorzystanie wód 
geotermalnych na potrzeby 
komunalne w Uniejowie 

niski stopieo wykorzystania  
wód geotermalnych  w gm. 
Poddębice na cele 
balneologiczne i potrzeb 
komunalnych 

 

 potencjał do produkcji biomasy   

polityka UE w zakresie 

gospodarki wodno - 

ściekowej 

Relatywnie wysoki wskaźnik 
zwodociągowania i 
skanalizowania (Białaczów, 
Bolesławiec, Czarnocin, 
Czarnożyły, Dłutów, Gomunice, 
Kleszczów, Lgota Wielka, 
Łubnice, Moszczenica, 
Parzęczew, Rokiciny, Rząśnia, 
Skomlin, Sulmierzyce, 
Szczerców, Ujazd, Wolbórz, 
Zduoska Wola). 

bardzo niski stopieo 
zwodociągowania (Gidle, 
Góra Św. Małgorzaty, 
Kowiesy, Ksawerów, 
Sadkowice) 

 

  brak sieci kanalizacyjnej 
(Aleksandrów, Bedlno, 
Brąszewice, Brójce, 
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Brzeziny, Budziszewice, 
Chąśno, Dąbrowice, 
Dmosin, Głowno, 
Godzianów, Kiełczygłów, 
Kiernozia,  Kluki,  Kowiesy, 
Lutomiersk, Łęczyca, Łęki 
Szlacheckie, Maków, 
Nieborów, Nowa 
Brzeźnica, Oporów, 
Pątnów,  Regnów, 
Siemkowice, Skierniewice, 
Sławno, Słupia, Wierzchlas, 
Wodzierady, Zduny) 

fundusze UE i paostwowe 

na ochronę 

środowiska 

 Niezrekultywowane 

składowiska odpadów 

komunalnych: (Zygry 

w gm. Zadzim, 

Brodnia Górna w gm. 

Buczek, Doły Brzeskie 

w gm. Grabica, 

Krzemieniewie w gm. 

Gorzkowice, Pławno 

w gm. Gidle, Świnice 

Warckie w gm. 

Świnice Warckie, 

Gostków Stary w gm. 

Wartkowice, 

Ziewanice w gm. 

Głowno, Czatolin w 

gm. Łyszkowice, 

Julków w gm. 

Skierniewice, Niwka w 

gm. Rawa Maz., 

Popieo  w gm. Jeżów, 

Roszkowa Wola  w 

gm. Rzeczyca, 

Brzustów w gm. 

Inowłódz, Czarnocin w 

gm. Czarnocin, 

Mąkolice w gm. Wola 

Krzysztoporska, Piaski 

w gm. Kleszczów, 

Rudzisko w gm. 

Szczerców, 

Kraszkowice w gm. 

Wierzchlas, Rydzew 

Gęsiny w gm. 

Brzeźnio, Bartochów 

w gm. Warta,  

Kraczynki w gm. 

Pęczniew, Podłaszcze 

w gm. Łask) 
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rosnące zainteresowanie 

informacją cyfrową 

oraz usługami 

internetowymi 

  kontynuacja trendu 

niezrównoważonego 

rozwoju 

  niewystarczający dostęp 
do sieci 
szerokopasmowego 
Internetu 

 

  wykluczenie cyfrowe  

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

moda na zdrowy styl życia 

– kontakt z naturą 

walory przyrodniczo-

krajobrazowe, w 

szczególności: 

 parki krajobrazowe w 

obszarze nadpilicznym  

(Spalski, Sulejowski, 

Przedborski), 

nadwarciaoskim 

(Załęczaoski, Międzyrzecza 

Warty i Widawki), obszarze 

aglomeracji łódzkiej 

(Wzniesieo Łódzkich) 

 dolin rzek o charakterze 

naturalnym (Czarnej 

Malenieckiej,  Pilicy, Luciąży, 

Drzewiczki, Warty, Grabi, 

Rawka, Prosna) i 

półnaturalnym (Widawki, 

Bzura); 

 kompleksy leśne (Puszcza 

Bolimowska, Spalska) 

słaba promocja 

 

krajowy program 

oczyszczania ścieków 
 

zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

 

dyrektywa wodna UE 

 
 

brak spójnego systemu 

przyrodniczego  

 

  

opór samorządów 

lokalnych w zakresie 

wprowadzania form 

ochrony przyrody 

 

  
niekontrolowane procesy 

urbanizacyjne 

 

zainteresowanie turystyką 

kulturową 

walory kulturowe: 

 unikatowe w skali kraju 

zabytki architektury 

romaoskiej archikolegiata w 

Tumie, zespół kościoła w 

Stroosku, Rudzie, Inowłodzu, 
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Żarnowie, Jeżowie i Buczku, 

 Europejskie Szlaki Kulturowe 

– Cysterski, Bursztynowy, 

Romaoski 

 potencjał podregionów 

kulturowych z 

odradzającymi się 

przejawami tradycyjnego 

rzemiosła w podregionie 

łowickim, opoczyoskim, 

rawskim, sieradzkim, 

łęczyckim, siemkowickim) 

oraz skansenami  

 koncentracja zabytków 

budownictwa drewnianego 

kościoły kutnowskie (gmina 

Nowe Ostrowy, Bedlno), 

kościoły zgierskie (gm. 

Stryków, gm. Zgierz), młyny 

w dolinie Grabii, dwory na 

Ziemi Sieradzkiej (gm. 

Błaszki, gm. Sieradz, gm. 

Wróblew, gm. Brzeźnio), 

kościoły typu wieluoskiego 

(gm. Biała, m.gm. Wieluo, 

gm. Pątnów, gm. Wierzchlas) 

 sanktuaria w Charłupi Małej, 

Studzianna – Poświętnem, 

Smardzewicach, Świnicach 

Warckich, Domaniewicach, 

Głogowcu, Gidlach, 

Łobudzicach, Skoszewach 

Starych, Paradyżu, Parznie, 

na Górze Chełmo; 

 koncentracja zabytków 

archeologicznych  m.in. 

w Nowym 

Kawęczynie, obszar wokół 

zbiornika Jeziorsko, Uniejów 

– Spycimierz, Krzętle, 

Konopnica – Strobin, w 

Wieruszowie, 

wioska Lutomiersk, Burzenin 

– Witów – Tyczyn –Okopy 

 Spycimierz – układanie 

dywanów kwietnych w Boże 

Ciało 

 organizacja cyklicznych 

imprez ponadlokalnych 

w gminach:  Konopnicy 
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o międzynarodowej randze 

 inne obszary cenne 

kulturowo: 

zespół zamkowy w Oporowie,   

zespół kościoła 

w Boguszycach wraz z 

rejonem Boguszyce – Byliny 

Stare, zespół kościoła w 

Będkowie, Śladami 

Jarosława Iwaszkiewicza w 

dolinie Moszczenicy, Doliny 

Prosny z zespołem miejskim 

wraz z ruinami zamku 

w Bolesławcu, 

tereny nad Bzurą (Besiekiery,  

Łęczyca – Tum – Góra 

Świętej Małgorzaty, Zespół 

przestrzenny Arkadia – 

Nieborów)  

tereny nad Pilicą (Spalsko – 

Inowłodzki z układem 

przestrzennym miasta z 

kościołem pw. św. Idziego 

w Inowłodzu, wzgórze z 

zespołem klasztornym 

Studzianna – Poświętne, 

Zespół pałacowo-parkowy w 

Białaczowie, Bąkowa Góra – 

Majkowice), tereny nad 

Wartą (Kamion – Toporów, 

Dworki Ziemi Sieradzkiej, 

zespół dworski w Ożarowie, 

zespół klasztorny w Gidlach) 

dotacje UE na działalnośd 

twórców ludowych 

 słaba promocja 

dziedzictwa 

kulturowego i 

cyklicznych imprez 

kulturalnych 

 

moda na turystykę 

specjalistyczną (w tym 

archeologiczną) wraz 

z adaptacją obiektów 

np. na ekspozycje i 

wioski archeologiczne 

 

 

 

tendencje w zakresie 

ochrony dziedzictwa 

kulturowego z 

uwzględnieniem 

 słaba promocja 

dziedzictwa 

kulturowego i 

cyklicznych imprez 
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8. ANALIZA SWOT -  OBSZARY FUNKCJONALNE 
 

SZANSE ATUTY SŁABOŚCI ZAGROŻENIA 

ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY 

umiędzynarodowienie szkół 
wyższych 

dobrze rozwinięte 
szkolnictwo wyższe 

niższy poziom wykształcenia 
mieszkaoców w 

obszarze 
metropolitalnym w 

porównaniu do innych 
metropolii 

niż demograficzny w kraju 

nowe, unikatowe w skali 
kraju, kierunki 

kształcenia 

niedopasowanie profili 
kształcenia do potrzeb 

metropolitalnego rynku 
pracy 

konkurencja ze strony 
uczelni wyższych w 

pozostałych 
ośrodkach 

metropolitalnych                                                      
w kraju i zagranicą 

rozwój sektora medialnego                                                    
o znaczeniu 

ogólnokrajowym 

unikatowy potencjał  
wyższych uczelni 

artystycznych                                                       
o znaczeniu krajowym                                                      
i międzynarodowym 

dezintegracja środowisk  i 
grup działających w 

sektorze kreatywnym 

konkurencja istniejących                                                  
i nowopowstających 

szkół artystycznych w 
kraju 

dynamiczny rozwój 
sektorów 

kreatywnych w innych 
obszarach 

metropolitalnych                                                     
w kraju 

moda na przemysły 
kreatywne 

wyspecjalizowane funkcje 
kulturalne (teatralne, 

muzealne ) o 
znaczeniu 

międzynarodowym 

słaby udział Łodzi w 
krajowym i europejskim 

runku kultury, słaba 
oferta imprez masowych 

o zasięgu 
ponadregionalnym 

 

wprowadzenie 
mechanizmów 

rynkowych i rozwiązao 
systemowych w sferze 
naukowo-badawczej 
(polityka paostwa) 

znaczny potencjał badawczy 
sfery B+R szczególnie                                                    

w obszarach przemysłu 
medyczno – 

farmaceutycznego, 
biotechnologii, 
włókiennictwa 

niski poziom uczestnictwa 
ośrodków B+R w 

procesie tworzenia i 
dyfuzji innowacji          do 

gospodarki 

niewystarczające,  
publiczne                                                                               

i prywatne,  nakłady 
finansowe na badania i 

rozwój 

krajobrazu kulturalnych 

 

 słabo rozwinięte poczucie 

tożsamości 

terytorialnej 

mieszkaoców 

województwa 

 

 
 brak wiosek 

archeologicznych 
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słabe umiędzynarodowienie 
projektów 

realizowanych                                                     
w ośrodkach B+R 

 

  
niski poziom innowacyjności 

gospodarki ŁOM  

  

niedorozwój parków                                                     
i inkubatorów 

technologicznych oraz 
centrów transferu 

technologii 

 

wzrost znaczenia sektora 
prywatnego w 
finansowaniu 

działalności B+R 
   

  
brak kapitału ryzyka 

 

  

brak zaplecza naukowo-
badawczego dla 

niektórych rozwijających 
się specjalizacji 
regionalnych 

 

napływ inwestycji 
zaawansowanych 

technologicznie w kraju 

dynamiczny rozwój 
sektorów                                        

o wysokiej wartości 
dodanej 

dominacja branż gospodarki                                      
o niskiej wartości 

dodanej 

szybkie procesy 
delokalizacji przemysłu 

o zasięgu 
międzynarodowym 

duża dostępnośd funduszy 
UE w kolejnym okresie 

programowania 
 

niższy poziom dochodów 
budżetowych miast w 
porównaniu do innych 

ośrodków 
metropolitalnych w 

Polsce 

kryzys finansów paostwa, 
ograniczenie środków 

finansowych 
pochodzących                                                 

z UE 

  
duże zadłużenie samorządów 

lokalnych w ŁOM 

zwiększanie skali zwrotnych 
instrumentów 
finansowych                                                 

w polityce Unii 
Europejskiej 

 
największe w regionie 

zasoby pracy 

wysoki poziom bezrobocia,                                                                                               
w tym strukturalnego                                                          

i długookresowego, na 
tle obszarów 

metropolitalnych                                                        
w kraju 

atrakcyjne i otwarte rynki 
pracy w Unii 
Europejskiej 

powodujące wysysanie 
specjalistów 

  

odpływ wykwalifikowanej 
kadry z ŁOM do miast 

oferujących lepsze 
warunki pracy 

 

 

wysoki poziom 
przedsiębiorczości, 
rozwój sektora MSP 

niski poziom dochodów 
mieszkaoców  w 

porównaniu do innych 
obszarów 

metropolitalnych w 
kraju 

 

  

stosunkowo niski poziom 
akumulacji kapitału – 
brak wewnętrznego 
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kapitału inwestycyjnego 

rosnące znaczenie 
wzornictwa w kraju i na 

świecie 

specjalizacja ŁOM                                                        
w produkcji odzieży, 

tkanin, dzianin i 
przędzy oraz  duży 

potencjał dla rozwoju 
wzornictwa                                                            
i produkcji 

nowoczesnych tkanin 

słabe i pogarszające się 
zaplecze 

targowo-wystawiennicze                                                           
i konferencyjne na tle 

innych ośrodków 
metropolitalnych                                                                            

w kraju 

 

 

specjalizacja ŁOM                                                                     
w produkcji sprzętu 

AGD 
 

przeniesienie produkcji do 
krajów o taoszej sile 

roboczej 

rosnący popyt na 
farmaceutyki w kraju w 

na świecie 

specjalizacja  ŁOM                                                           
w produkcji 

farmaceutyków 
  

umiędzynarodowienie 
popytu na 

specjalistyczne usługi 
medyczne 

Łódź –ośrodek koncentracji 
specjalistycznych usług 

medycznych o 
znaczeniu krajowym 

  

 
specjalizacja ŁOM                                                             
w usługach IT oraz BPO  

wysysanie 
wysokospecjalistyczny

ch kadr przez inne 
ośrodki krajowe                                                        

i zagraniczne 

rosnący popyt w sektorze 
usług balneologicznych                                                            

i uzdrowiskowych 
zasoby wód geotermalnych 

 

brak zainteresowania 
inwestorów 
prywatnych 

finansowaniem 
inwestycji 

wykorzystujących 
zasoby wód 

geotermalnych 

stała tendencja w rozwoju 
specjalistycznych usług 
logistycznych w kraju                                                                  

i na świecie 

duża liczba i powierzchnia 
obiektów 

magazynowo-
logistycznych 

brak strategicznych rezerw 
uzbrojonych terenów 

pod inwestycje 

zakłócenia w procesach 
budowy infrastruktury 

transportowej o 
znaczeniu krajowym i 

międzynarodowym 

 

funkcjonowanie targowisk 
handlu hurtowego                                                                 

o znaczeniu 
ponadkrajowym 

  

 
wysoka produktywnośd 

ogrodnicza  w ŁOM 

brak integracji i 
współdziałania 

producentów rolnych 
 

wzrastające 
zainteresowanie 

zdrową żywnością 

rozwinięty przemysł rolno-
spożywczy w  ŁOM  

niestabilne rynki wschodnie 

  

brak rozwiniętego sektora 
usług w kontekście 
potrzeb metropolii 

 

 

dynamiczny rozwój stref 
przemysłowych                                                 

i ekonomicznych 

brak dużych firm 
integrujących       i 

wzmacniających rozwój 
gospodarczy 

 

 

wzrastająca atrakcyjnośd 
inwestycyjna obszaru 

metropolitalnego z 
uwagi na rozbudowę 

infrastruktury 

marginalna rola Łodzi jako 
siedziby znanych marek                                                      
i organizacji  o zasięgu 

ponadregionalnym 
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transportowej 

  

brak perspektywicznej polityki 
samorządów lokalnych w 

zakresie rozwoju  

zagraniczna i krajowa presja 
spekulacyjna oraz  

patologiczny system sfery 
prawnej regulujący 

planowanie  
przestrzenne i 

funkcjonowanie 
rynków nieruchomości  

  
spekulacja gruntami  

 

 
niskie ceny nieruchomości                                       

w ŁOM  

nieuregulowany stan prawny 
nieruchomości (w tym 

przede wszystkim 
komunalnych)  

w miastach obszaru 
metropolitalnego  

 

wzrost zainteresowania 
turystyką kulturową                                                                  

i sentymentalną  

unikatowe XIX wieczne  
dziedzictwo poprzemysłowe  

dewastacja i brak 
odpowiedniego 

utrzymania obiektów i 
terenów atrakcyjnych 

turystycznie  

niewystarczające środki 
finansowe na 

rewitalizacje obiektów 
zabytkowych  

 
atrakcyjne obszary  

zrewitalizowane  
brak atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych   

 

cenne założenia  
urbanistyczne                                                               
i ruralistyczne  

znaczna powierzchnia 
obszarów 

zdegradowanych 
wymagających 

rewitalizacji, zwłaszcza w 
centrach miast  

 

  

nieuregulowane stosunki 
własnościowe obiektów 

zabytkowych  
 

  
niechęd społeczna do 

procesów rewitalizacji   

OBSZAR FUNKCJONALNY ZAGŁĘBIA GÓRNICZO-ENERGETYCZNEGO BEŁCHATÓW - SZCZERCÓW 

wzrost konsumpcji energii 
elektrycznej, 
rozbudowa 

istniejącej bazy 
gospodarczej 

   

największy w Polsce 
wytwórca mocy – PGE 
Elektrownia Bełchatów 

uzależnienie rynku pracy                                                 
od sektora 

wydobywczego  
i energetycznego 

zwiększona konkurencja na 
rynku energii, otwarcie 

polskiego rynku na 
podmioty zagraniczne 

ukierunkowanie polityki 
energetycznej paostwa                                            
na produkcję energii na 

bazie węgla 
brunatnego (decyzja                                               

o uruchomieniu 
eksploatacji złoża 

Złoczew) 

specjalizacja obszaru                                             
w produkcji energii 
konwencjonalnej 

pogłębiający się deficyt wód 
powierzchniowych  

pakiet klimatyczny UE 

  

brak specjalistycznych 
jednostek naukowo-

badawczych z zakresu 
energetyki  
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znaczące w skali kraju 
konwencjonalne 

zasoby surowców 
wykorzystywane  

w gospodarce (węgiel 
brunatny – Szczerców, 

Złoczew) 
  

  

rozwój budownictwa w 
Polsce 

rozwinięte budownictwo  
przemysł i materiałów 

budowlanych, 
wykorzystujący 
poprzemysłowe 

produkty spalania  

  

wzrost zainteresowania 
inwestorów 

zagranicznych  
i krajowych obszarami 

pozyskiwania 
surowców  

w kontekście realizacji 
sieci dróg w Polsce 

bogate zasoby surowcowe 
obszaru, w tym z 

nadkładu 
wyrobiskowego - gliny, 

piaski różnej frakcji, 
gips, kreda jeziorna, 

surowce ilaste, 
kruszywa do budowy 

dróg  

degradacja środowiska 
 

 

rozwinięte przemysły: 
maszynowy, precyzyjny                                              

i papierniczy oparte                                                 
o nowoczesne 
technologie – 

dywersyfikacja 
produkcji przemysłowej  

  

wzrost popytu na 
alternatywne źródła 
energii wynikający  

z pakietu 
klimatycznego UE 

produkcja energii z OZE                                                               
na Górze Kamieosk   

 
zasoby wód geotermalnych  

w Kleszczowie  
niski stopieo wykorzystania  

wód geotermalnych   

 
potencjał do produkcji 

biomasy   

 

wysoko wykwalifikowana 
kadra pracownicza 

zatrudniona  
w przemyśle 

energetyczno – 
wydobywczym  

  

 
stabilny rynek pracy 

  

zainteresowanie kapitału 
zagranicznego 
inwestycjami                                                 

w Polsce  

dynamiczny rozwój stref 
przemysłowych                                             

i ekonomicznych                                            
w Kleszczowie i  

duże rezerwy terenów na 
cele inwestycyjne 

(strefa przemysłowa w 
Kleszczowie)  

 

silna konkurencja 
inwestycyjna  

dużych ośrodków 
miejskich (Łódź, 
Częstochowa, 

Radomsko)  
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STREFA ŻYWICIELSKA 

wprowadzenie 
mechanizmów 

rynkowych i rozwiązao 
systemowych w sferze 
naukowo-badawczej  

znaczący w skali kraju 
instytut naukowo – 

badawczy w dziedzinie 
ogrodnictwa – Instytut 

Ogrodnictwa                                                    
w Skierniewicach 

  

 

niewystarczające, publiczne i 
prywatne, nakłady 

finansowe na badania i 
rozwój 

wzrost znaczenia sektora 
prywatnego w 
finansowaniu 

działalności B+R  
   

rosnący popyt na produkcję 
biogazu  

wysoka produktywnośd 
rolnictwa oraz 

relatywnie wysoki 
potencjał jakościowy 

gleb  

pogłębiający się deficyt wód 
powierzchniowych  

nasilające się ekstremalne 
zjawiska pogodowe  

  

dyrektywa wodna UE  
 

deficyt wody i 
występowanie zjawiska 

stepowienia  
 

zmiany WPR – zrównanie 
warunków 

finansowania produkcji 
rolnej w ramach UE  

 
powolne zmiany struktury 

agrarnej  

polityka rolna utrwalająca 
niekorzystną strukturę 

agrarną 

  
brak rynków hurtowych 

produktów rolnych   

wzrost popytu na żywnośd 
wysokiej jakości na 
rynku krajowym i 

europejskim  

specjalizacja w produkcji 
owoców i warzyw    

 

działające i powstające 
grupy producentów 

owoców                                            
i warzyw  

  

 
wstępna faza tworzenia 

powiązao sieciowych   

 
rozwinięty przemysł rolno-

spożywczy   

wzrost zapotrzebowania na 
specjalistyczne usługi 

logistyczne w kraju  

centrum logistyczne w 
Kutnie    

 

dynamiczny rozwój stref 
przemysłowych                                          

i ekonomicznych  
 

ograniczenia czasowe 
funkcjonowania ŁSSE  
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PASMO KULTUROWO-TURYSTYCZNE DOLINY RZEKI PILICY 

 

różnorodnośd form 
wypoczynku dająca 

możliwośd specjalizacji 
pasma oraz 

występowanie 
wiodących ośrodków                                                             

o potencjale 
turystycznym (Spała, 
Przedbórz, Inowłódz, 

Studzianna-Poświętne, 
Sulejów, Drzewica, 

Piotrków Trybunalski) 

brak wizerunku pasma Pilicy 
jako atrakcyjnego 

turystycznie   
 

  

deficyt atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych 

i słabo rozwinięta 
infrastruktura 
rekreacyjna  

 

  
chaos przestrzenny  

brak skutecznych regulacji 
prawnych 

wzrost zainteresowania 
aktywnymi formami  

turystyki                                                               
i  moda na zdrowy styl 

życia  

korzystne warunki dla 
rozwoju turystyki 

aktywnej,                    w 
tym wodnej, 

rowerowej, jeździeckiej  

słabo rozwinięta 
infrastruktura 

turystyczna  
 

  

nierównomierne 
rozmieszczenie bazy 

sportowo-rekreacyjnej 
(w tym przystani                                                         

i wypożyczalni sprzętu 
wodnego) 

 

  
słaba promocja 

 

zewnętrzny ruch turystyczny 
(województwo 
mazowieckie) 

   

  

brak połączenia szlakami 
rowerowymi obszaru 
pasma z Łodzią oraz 

parków 
krajobrazowych 
Sulejowskiego 
z Przedborskim 

 

zainteresowanie turystyką 
weekendową, 

biznesową 
i konferencyjną  

baza noclegowa                                                               
o zróżnicowanym 

standardzie: 
wysokostandardowe 

obiekty noclegowo- 
konferencyjne w Spale i 

nad Zalewem 
Sulejowskim , ośrodki 

wypoczynkowe,  
gospodarstwa 

agroturystyczne  

słabo rozwinięta 
infrastruktura 

turystyczna (w tym 
gastronomiczna)  
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popyt na turystykę 
zdrowotną i odnowę 

biologiczną  
 

dekapitalizacja ośrodków 
wypoczynkowych  

wzrastające 
zainteresowanie 

turystyką wiejską i 
żywnością ekologiczną 

 

niski poziom jakości usług 
turystycznych w 

nieskategoryzowanych 
obiektach noclegowych 

 

popyt na turystykę 
zdrowotną i odnowę 
biologiczną, sporty 

ekstremalne 

duży potencjał dla rozwoju 
zintegrowanych 

produktów 
turystycznych o randze 

krajowej oraz marki 
rzeki Pilicy  z 

wykorzystaniem                                                                                     
m. in.  Spały (Centralny 

Ośrodek Sportu, 
dożynki prezydenckie, 

Hubertus, centrum 
konferencyjne, tradycje 

uzdrowiskowe), 
Centrum Japooskich 

Sportów i Sztuk Walki 
Dojo w Starej Wsi, 
Strefy Zrzutu PeTe 

Skydive w Piotrkowie 
Trybunalskim, toru 

kajakarstwa górskiego 
w Drzewicy, 

certyfikowanych 
produktów 

turystycznych POT w  
gminie Inowłódz 
i w Tomaszowie 
Mazowieckim  

brak ponadregionalnej 
współpracy 

społeczności lokalnej 
 

  
brak skutecznej promocji 

 

wzrost zainteresowania 
turystyką kulturową 

walory kulturowe o 
znaczeniu krajowym i 

regionalnym                                                  
m. in.: zabytki 
architektury 

romaoskiej,  obiekty 
sakralne ,w tym 

sanktuaria, Europejskie 
szlaki Kulturowe – 

Cysterski i Romaoski, 
skanseny i twórcy 

ludowi  

słaba promocja dziedzictwa 
kulturowego   

wzrastające 
zainteresowanie 

żywnością ekologiczną 

odradzanie się tradycji 
wytwarzania 
produktów 

regionalnych  

brak promocji 
 

nowe technologie 
budowlane 

wykorzystujące 
surowiec miejscowy - 

tradycyjny 

 

zanik tradycyjnego 
budownictwa 
regionalnego 

globalizacja, 
rozpowszechnienie 

wzorców budowlanych 
innych niż lokalne 

  

brak katalogu budownictwa 
tradycyjnego doliny 

Pilicy 
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niedostateczna liczba 
mostów 

na Pilicy utrudniająca  
swobodną komunikację i 

tym  
samym kanalizowanie ruchu  

turystycznego  

 

moda na zdrowy styl życia  

walory przyrodniczo-
krajobrazowe: 

 parków 
krajobrazowych: 

Spalskiego, 
Sulejowskiego, 

Przedborskiego,  

 obszarów Natura 
2000,  

 dolin rzecznych 
(Pilicy, Czarnej 
Malenieckiej, 

Luciąży, 
Drzewiczki)  

niekontrolowane procesy 
urbanizacyjne   

    

krajowy program 
oczyszczania ścieków    

    

  
zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych  

dyrektywa wodna UE 
   

PASMO KULTUROWO-TURYSTYCZNE DOLINY RZEKI WARTY 

 

znaczna różnorodnośd form 
wypoczynku dająca 

możliwośd specjalizacji 
pasma oraz 

występowanie 
wiodących ośrodków                                              

o potencjale 
turystycznym (Uniejów, 

Łęczyca, Tum, 
Konopnica, Sieradz, 

Załęcze Wielkie) 

brak wizerunku pasma 
Warty jako 

atrakcyjnego 
turystycznie   

 

  

deficyt atrakcyjnych 
przestrzeni publicznych 

i słabo rozwinięta 
infrastruktura 
rekreacyjna  

 

  
chaos przestrzenny  

brak skutecznych regulacji 
prawnych 

wzrost zainteresowania 
aktywnymi formami  

turystyki                                           
i  moda na zdrowy styl 

życia  

korzystne warunki dla 
rozwoju turystyki 
aktywnej, w tym 

wodnej, rowerowej, 
jeździeckiej i pieszej  

nierównomierne 
rozmieszczenie bazy 

sportowo-rekreacyjnej  
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niski standard obiektów 

noclegowych  

moda na turystykę 
specjalistyczną    

  

bardzo słabo rozwinięta 
infrastruktura 

turystyczna  
 

zainteresowanie turystyką 
weekendową, 

biznesową 
i konferencyjną 

baza noclegowa                                                 
o zróżnicowanym 
standardzie: baza 

hotelarska w 
Osjakowie, ośrodki 

noclegowo-
konferencyjne                                                       
w Uniejowie                                                     

i Załęczu Wielkim, 
ośrodki wypoczynkowe 

, gospodarstwa 
agroturystyczne  

  

wzrastający ruch tranzytowy                                                    
na drodze krajowej nr 8  

niski poziom jakości usług 
turystycznych w 

nieskategoryzowanych 
obiektach noclegowych 

 

wzrastające 
zainteresowanie 

turystyką wiejską i 
żywnością ekologiczną 

   

aktywizacja środowisk osób 
niepełnosprawnych w 

zakresie turystyki, 
wypoczynku                                                               
i rehabilitacji 

duży potencjał dla rozwoju 
zintegrowanych 

produktów 
turystycznych o randze 

krajowej oraz marki 
rzeki Warty  z 

wykorzystaniem                                                               
m. in.: 

Nadwarciaoskiego 
Grodu w Załęczaoskim 
Łuku Warty, Zoo Safari                                                             
w Borysewie, Zbiornika 

Jeziorsko, Term w  
Uniejowie, Centralnego 

Łuku Turystycznego 

słabo rozwinięta baza 
turystyczna 

ukierunkowana                                                       
na turystykę grupową 

 

zainteresowanie turystyką 
rodzinną    

programy naukowo-
badawcze obszarów 

natury 2000 dotyczące 
zagrożonych gatunków 

fauny i flory 

   

wzrost zainteresowania 
turystyką 

uzdrowiskową, 
konferencyjną                                                          

i biznesową 
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wzrost zainteresowania 
turystyką kulturową 

znaczące w skali  kraju                                           
i regionu walory 

kulturowe       m. in.: 
zabytki architektury 

romaoskiej, drewniane 
budownictwo sakralne 

typu wieluoskiego, 
obiekty sakralne, 

zabytki archeologiczne, 
Europejskie Szlaki 

Kulturowe – 
Bursztynowy i 

Romaoski, skanseny i 
twórcy ludowi,  

brak wiosek 
archeologicznych   

  

słabo rozwinięte poczucie 
tożsamości 

terytorialnej 
mieszkaoców 
województwa  

 

  

słaba promocja dziedzictwa 
kulturowego i 

cyklicznych imprez 
kulturalnych  

 

 

cykliczne imprezy  
kulturalne o randze 
międzynarodowej                                                              

i ponadlokalnej  
  

wzrastające 
zainteresowanie 

żywnością ekologiczną 

odradzanie się tradycji 
wytwarzania 
produktów 

regionalnych  
  

moda na zdrowy styl życia  

walory przyrodniczo-
krajobrazowe: 

 parków 
krajobrazowych: 
Załęczaoskiego 

oraz Międzyrzecza 
Warty                                                       

i Widawki, 

 obszarów Natura 
2000,  

 dolin rzecznych 
(Warty, Widawki, 

Grabi)  

słaba promocja 
 

  
niekontrolowane procesy 

urbanizacyjne  

krajowy program 
oczyszczania ścieków    

  
zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych  

dyrektywa wodna UE 
   

  
niski poziom świadomości 

ekologicznej  
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