III.
PROJEKTY ROZWOJOWE
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III. 1. Filar rozwoju I
KREATYWNY I INNOWACYJNY OBSZAR METROPOLITALNY
FILAR ROZWOJU

KIERUNKOWE OBSZARY WSPARCIA

PROJEKTY

Kształtowanie funkcji metropolitalnych, opartych na unikatowych, wewnętrznych potencjałach
rozwojowych, jest koniecznym warunkiem rozwoju ŁOM. Uznaje się, że wyspecjalizowane funkcje
metropolitalne ŁOM powinny byd oparte przede wszystkim na:
1. działalności środowisk i instytucji kulturotwórczych, wykorzystujących i wzmacniających
potencjał sektora kreatywnego:
Łódź i Łódzki Obszar Metropolitalny dysponują unikatowym w skali kraju potencjałem
rozwojowym sektora kreatywnego. Zarówno tradycje rozwoju przemysłu włókienniczego
oraz sztuki nowoczesnej i twórczości filmowej, jak również istniejący potencjał instytucji
kultury i szkolnictwa artystycznego, stanowią silną podstawę budowania tożsamości obszaru
oraz predestynują ŁOM do pełnienia roli europejskiego bieguna sztuki i wzornictwa
przemysłowego. Efektywne wykorzystanie istniejących szans rozwojowych wynikających
z wyjątkowego charakteru i koncentracji potencjałów sektora kreatywnego wymaga przede
wszystkim podjęcia współpracy i koordynacji działao.
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2. działalności środowisk akademickich, kształtujących wysokiej jakości kapitał ludzki:
W dobie gospodarki wiedzy i innowacji kluczowe znaczenie ma wysokiej jakości kapitał ludzki.
Stwarzanie możliwości i dogodnych warunków dla rozwoju ludzi aktywnych, wykształconych
i kreatywnych stanowi klucz do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznogospodarczego na miarę XXI wieku. Szczególnego znaczenia nabiera rozwój potencjału
uczelni wyższych i współpraca środowisk akademickich a także kształtowanie postaw
proinnowacyjnych i kreatywnych. Wzrost konkurencyjności łódzkich uczelni w kraju
i na arenie międzynarodowej oraz silne powiązanie szkół wyższych z otoczeniem społecznogospodarczym, w tym ze sferą biznesu, jest warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju
innowacyjnego i kreatywnego obszaru metropolitalnego.
3. działalności środowisk badawczych, ukierunkowanych na rozwój i wdrażanie
nowoczesnych technologii:
Dynamizacja procesów gospodarczych i wzrost efektywności podejmowanych działao zależą
w znacznym stopniu od możliwości tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji. Łódź, będąca
miastem akademickim, siedzibą licznych instytutów badawczo-rozwojowych, centrów
i parków technologicznych oraz stowarzyszeo naukowo-technicznych, dysponuje znacznym
potencjałem dla rozwoju zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji. Unowocześnienie
technologiczne kluczowych sektorów gospodarki regionu pozwoli na budowanie przewag
konkurencyjnych oraz wzrost znaczenia Łodzi i województwa na arenie międzynarodowej.
4. działalności logistycznej dyskontującej położenie ŁOM w krajowej sieci transportowej:
Realizacja dużych inwestycji transportowych m. in. w postaci sieci autostrad i dróg
ekspresowych, w zasadniczy sposób przyczynia się do przekształceo przestrzennych
i gospodarczych ŁOM, wpływa na dynamizację procesów rozwojowych oraz umożliwia
zdyskontowanie centralnego położenia Łodzi w kraju. Rozwój bazy infrastrukturalnej,
przygotowanie wspólnej oferty inwestycyjnej dla rozwoju funkcji logistycznych, prowadzenie
badao i wdrażanie innowacji w zakresie logistyki i transportu a także zapewnienie wysoko
kwalifikowanych kadr pozwoli na włączenie ŁOM w międzynarodową sied centrów
logistycznych i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności obszaru.
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III.1.1.Kierunkowy obszar wsparcia I.1. CENTRUM KREATYWNOŚCI
Projekt I.1.1. CENTRUM MEDIÓW
Rys. 28. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Centrum Mediów.

Projekt oparty jest na tradycji „Łodzi Filmowej” oraz instytucjach i środowiskach związanych
ze sztuką filmową i działalnością medialną takich jak: Muzeum Kinematografii, Paostwowa Wyższa
Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódzki Oddział TVP, Telewizja TOYA, Polskie Radio Łódź,
studenckie radio „Żak”, prywatne rozgłośnie radiowe, klaster medialny, środowiska producentów
i twórców filmowych. Zakłada się, że Centrum Mediów pełnid będzie rolę koordynacyjną
i konsolidacyjną dla funkcjonujących instytucji związanych ze sztuką filmową i działalnością medialną,
przyczyni się do zwiększenia zasięgu oddziaływania łódzkich inicjatyw artystycznych z zakresu
mediów i filmu w kraju i zagranicą oraz będzie stanowid wyróżniający element tożsamości ŁOM.
Projekt polegad będzie przede wszystkim na wspieraniu organizacyjnym, technicznym i finansowym
działalności filmowo-medialnej. Niezbędnym warunkiem jego realizacji będzie współpraca
zainteresowanych podmiotów i środowisk. Za najważniejsze krajowe kierunki współpracy łódzkiego
klastra medialnego uznaje się Warszawę, Kraków i Katowice, ze względu na funkcjonujące w tych
miastach kierunki kształcenia oraz silne środowiska artystyczne w dziedzinie aktorstwa, filmu
i mediów.
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Realizacja projektu obejmuje głównie rozwój klastra medialnego, którego działalnośd będzie
polegad m.in. na:
1) rozwoju bazy infrastrukturalnej:
 budowa centrum nowoczesnych technik multimedialnych, będącego zapleczem technicznym
dla działalności komercyjnej;
 rozbudowa zasobów lokalowych i sprzętowych Paostwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej oraz Muzeum Kinematografii;
 poszerzenie i unowocześnienie oferty Muzeum Kinematografii, m.in. w kierunku ekspozycji
interaktywnych;
 rozwój inkubatora wspierającego działalnośd młodych twórców – reżyserów, operatorów,
fotografików;
2) rozwoju specjalistycznych kadr:
 poszerzenie oferty edukacyjnej PWSFTViT oraz rozwój nowych międzyuczelnianych kierunków
kształcenia prowadzonych m.in. z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim oraz Akademią
Sztuk Pięknych;
 prowadzenie szkoleo i warsztatów twórczych;
3) działaniach organizacyjnych:
 skoordynowane wykorzystanie infrastrukturalnych i sprzętowych zasobów, posiadanych przez
uczestników projektu, przy wspólnie realizowanych działaniach artystycznych;
 wykreowanie wydarzeo kulturalnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym;
 organizacja wydarzeo filmowo-medialnych i wystaw Muzeum Kinematografii w innych miastach
ŁOM, zwłaszcza na rewitalizowanych obszarach dziedzictwa wielokulturowego;
 promocja kultury filmowej i multimedialnej.

Projekt I.1.2. CENTRUM WZORNICTWA
Projekt oparty jest na tradycjach wzornictwa przemysłowego, głównie w zakresie
projektowania odzieży i tkanin, a także tradycjach łódzkiego włókiennictwa oraz istniejącym
potencjale: Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Włókiennictwa, Centralnego
Muzeum Włókiennictwa, klastrów gospodarczych skupiających działalnośd w zakresie produkcji
odzieży i tekstyliów takich jak Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody oraz Klaster Innowacji
Tekstylnych, imprez wystawienniczo-targowych, przemysłu odzieżowo-włókienniczego, meblarskiego
i ceramiki budowlanej, środowisk projektantów. Projekt zakłada stworzenie instytucjonalnoorganizacyjnego wsparcia działalności w zakresie projektowania i wzornictwa przemysłowego oraz
ścisłą współpracę wymienionych instytucji i środowisk. Przyczyni się to do powstania silnego ośrodka
wzornictwa o międzynarodowym zasięgu oddziaływania i rozpoznawalnego w skali globalnej.
Realizacja projektu polegad będzie głównie na kształtowaniu struktury klastrowej, tworzącej
sied powiązao funkcjonalnych między uczestnikami projektu, której działania obejmą m.in.:
1) rozwój bazy infrastrukturalnej i potencjału gospodarczego:
 rozbudowę zaplecza lokalowego i technologicznego dla wzornictwa przemysłowego;
 rozwój inkubatora ułatwiającego działalnośd początkujących projektantów;
 włączanie w sied powiązao przedsiębiorstw będących odbiorcami wzornictwa przemysłowego;
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2) rozwój i profesjonalizację kadr:
 poszerzenie oferty edukacyjnej Akademii Sztuk Pięknych i Politechniki Łódzkiej oraz tworzenie
nowych międzyuczelnianych kierunków studiów;
 rozwój i koordynację warsztatów dla projektantów, m.in. w zakresie stosowania nowych
technologii we wzornictwie i produkcji tkanin;
 prowadzenie szkoleo dla producentów odzieży, tekstyliów, mebli i ceramiki budowlanej,
w zakresie możliwości stosowania innowacji projektowych i technologicznych;
3) działania organizacyjne:
 koordynacja działao oraz koncentracja zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych;
 wspieranie wzornictwa przemysłowego i działalności projektowej w zakresie organizacyjnym,
prawnym, finansowym i technologicznym;
 zintegrowana promocja działalności oraz dokonao projektantów i architektów, m.in. poprzez
współpracę rozwój targów i pokazów branżowych.
Rys. 29. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Centrum Wzornictwa.

Projekt I.1.3. CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Projekt oparty jest na tradycjach sztuki nowoczesnej z I poł. XX w. oraz na istniejącym
potencjale: wyższych szkół artystycznych, Muzeum Sztuki i ms2, teatrów, Filharmonii Łódzkiej, klubów
i galerii np.: Klub „Wytwórnia”, Miejska Galeria Sztuki, Łódź Art. Center, Galeria „Atlas Sztuki”, a także
środowiska artystów plastyków, muzyków i aktorów. Centrum Sztuki Współczesnej pozwoli na
efektywne wykorzystanie istniejących kulturotwórczych zasobów ŁOM, m.in. infrastrukturalnych
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i intelektualnych oraz ich dalszy rozwój, zapewni integrację i koordynację działao wymienionych
wyżej instytucji i środowisk artystycznych. Wspieranie działalności artystycznej w ŁOM i rozwój
wydarzeo artystycznych o randze krajowej i międzynarodowej przyczyni się również do budowania
wizerunku Łodzi jako miasta kultury i sztuki a w przyszłości metropolii awangardy artystycznej.
Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:
1) rozwój bazy infrastrukturalnej:
 budowa centrum kulturalnego na terenie EC-1;
 rozbudowę bazy lokalowej i infrastrukturalnej łódzkich muzeów;
 poszerzenie oferty łódzkich muzeów, głównie o ekspozycje interaktywne;
 preferencje w lokalizacji pracowni dla artystów i działalności kreatywnej w centrach miast ŁOM;
2) wsparcie organizacyjno-instytucjonalne działalności kulturotwórczej:
 stworzenie zintegrowanej oferty instytucji kultury, koordynacja, promocja i tzw. „paszport
miejski”;
 wsparcie finansowe działalności kulturotwórczej;
 organizacja wydarzeo kulturalnych i artystycznych o randze krajowej i międzynarodowej;
 system pomocy w rozwoju zawodowym i artystycznym młodych twórców;
 współpraca JST przy organizacji zintegrowanych terytorialnie wydarzeo kulturalnych w ŁOM,
zwłaszcza na zrewitalizowanych obszarach wielokulturowego i poprzemysłowego dziedzictwa
w centach miast.
Rys. 30. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Centrum Sztuki Współczesnej.
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III.1.2.Kierunkowy obszar wsparcia I.2. ŁODŹ AKADEMICKA
Projekt I.2.1. METROPOLITALNA SIED AKADEMICKA
Rys. 31.Struktura funkcjonalno-przestrzenna Metropolitalnej Sieci Akademickiej.

Projekt oparty jest na funkcjonujących najważniejszych łódzkich szkołach wyższych:
Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym, Akademii Sztuk Pięknych,
Paostwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz Akademii Muzycznej.
Uczestnikami projektu mogą byd również niepubliczne szkoły wyższe zlokalizowane w ŁOM. Projekt
zakłada rozwój i kształtowanie metropolitalnej sieci akademickiej, czyli sieciowej struktury
szkolnictwa wyższego, która pozwoli na koncentrację zasobów sektora akademickiego oraz ich
efektywne wykorzystanie a także przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania szkół wyższych
i ułatwi dostosowanie działalności do zmieniających się uwarunkowao społeczno-gospodarczych.
Zakłada się rozwój międzyuczelnianych i międzywydziałowych kierunków badao i kształcenia
dostosowanych do regionalnych specjalizacji gospodarczych i wzmacniających unikatowe potencjały
rozwojowe oraz pozostałe funkcje metropolitalne ŁOM. Realizacja projektu doprowadzi
do wzmocnienia konkurencyjności łódzkiego ośrodka akademickiego w krajowej i europejskiej sieci
ośrodków akademickich, co przyczyni się do kształtowania silnych zewnętrznych powiązao
funkcjonalnych ŁOM.
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Realizacja projektu polegad będzie na kształtowaniu klastra szkół wyższych, co ułatwi m.in.:
1) rozwój bazy infrastrukturalnej (ośrodki konferencyjne, akademiki, obiekty sportowe, budynki
wykładowe, biblioteki i laboratoria):
 rozbudowa infrastruktury i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb badawczych
i dydaktycznych;
 wspólne wykorzystywanie obiektów;
 rozbudowa zintegrowanej bazy informacyjnej na temat kierunków kształcenia i prowadzonych
prac naukowo-badawczych;
2) rozwój działalności dydaktycznej i badawczej:
 rozwój międzyuczelnianych i międzywydziałowych kierunków studiów, dostosowanych
do potrzeb regionalnego rynku pracy, m.in. zamawianych;
 rozwój interdyscyplinarnych zespołów badawczych i badao, dostosowanych do potrzeb
regionalnych specjalizacji gospodarczych;
 rozwój kadry naukowej i dydaktycznej;
 rozwój i koordynacja współpracy między sektorem akademickim a sektorem przedsiębiorstw
oraz JST w celu dostosowania kierunków badao i kształcenia do potrzeb rynkowych oraz
ułatwienia komercjalizacji wyników badao i startu zawodowego absolwentów.

Projekt I.2.2. INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ
Rys. 32.Struktura funkcjonalno-przestrzenna Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej.
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Projekt oparty jest na funkcjonujących inkubatorach przedsiębiorczości akademickiej:
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Łódzkiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego, Centrum
Transferu Technologii Akademii Sztuk Pięknych, Łódzkim Akademickim Inkubatorze
Przedsiębiorczości przy Społecznej Akademii Nauk oraz Łódzkim Inkubatorze Technologicznym przy
Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym. Projekt zakłada przede wszystkim
koordynację działao i koncentrację zasobów oraz ścisłą współpracę powyższych instytucji w ramach
metropolitalnej sieci akademickiej. Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej ułatwi
dyfuzję i komercjalizację wynalazków i rozwiązao innowacyjnych, będących wynikiem działalności
naukowej szkół wyższych, oraz zakładanie i rozwój przedsiębiorstw, głównie spin-off i start-up, przez
pracowników, studentów i absolwentów uczelni. Kształtowanie kontaktów i współpracy między
sektorem akademickim a środowiskiem przedsiębiorców ułatwi zarówno start zawodowy
absolwentów uczelni, jak i pozyskiwanie kapitału ryzyka dla nowopowstających przedsiębiorstw
akademickich. Wpłynie również na rozwój klastrów gospodarczych i przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności ŁOM w krajowej i europejskiej sieci osadniczej.
Projekt realizowany będzie m.in. poprzez:
1) rozwój bazy infrastrukturalnej:
 rozbudowa infrastruktury funkcjonujących akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
i centrów transferu innowacji oraz dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb badawczych
i ekonomicznych;
 wspólne wykorzystywanie zasobów infrastrukturalnych przez pracowników i absolwentów
różnych szkół wyższych i wypracowywanie interdyscyplinarnych rozwiązao innowacyjnych;
2) rozwój struktur organizacyjnych wspierających:
 system startu zawodowego absolwentów szkół wyższych;
 współpraca między środowiskiem akademickim a środowiskiem przedsiębiorców, głównie
z sektora gospodarki innowacyjnej i sektora kreatywnego;
 pozyskiwanie kapitału ryzyka;
 integracja działao promocyjnych przedsiębiorstw, produktów, badao i technologii rozwijanych
w ramach przedsiębiorczości akademickiej.

Projekt I.2.3. CENTRUM KULTURY AKADEMICKIEJ
Projekt oparty jest na funkcjonujących instytucjach wspierających kulturę alternatywną oraz
działalnośd artystyczną studentów, takich jak: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Łódzki
Dom Kultury, Centrum „Bajkonur” i Off-Piotrkowska Center. Zakłada się ukształtowanie
instytucjonalnego otoczenia kultury akademickiej, wspierającego ją organizacyjnie, infrastrukturalnie,
sprzętowo i finansowo. Stworzenie Centrum Kultury Akademickiej doprowadzi do rozwoju
cyklicznych wydarzeo kulturalnych o randze krajowej i pozwoli na włączenie kultury akademickiej
w proces kształtowania kulturotwórczej funkcji ŁOM. Warunkiem realizacji projektu jest współpraca
między wymienionymi wyżej instytucjami i środowiskami, a także między nimi a metropolitalną siecią
akademicką, co umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów, będzie sprzyjad integracji artystycznego
środowiska łódzkiej młodzieży oraz ułatwi pozyskiwanie sponsorów i współpracę z profesjonalnym
środowiskiem twórców i animatorów kultury.
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Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:

1) rozwój bazy infrastrukturalnej:
 rozbudowę bazy lokalowej i zaplecza sprzętowego, służących artystycznej działalności
studentów;
 integrację i skoordynowane wykorzystywanie zasobów sprzętowych i infrastrukturalnych
uczestników projektu;
2) profesjonalizację artystycznych działao studentów m.in. poprzez współpracę ze środowiskiem
twórców i menadżerów kultury:
 organizowanie warsztatów artystycznych;
 organizowanie opieki artystycznej dla młodych twórców;
3) organizacyjne wsparcie działalności artystycznej;
 pomoc w szukaniu finansowego wsparcia działao artystycznych;
 organizacja cyklicznych wydarzeo kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym
(np. miesiąc kultury akademickiej, festiwal twórczości akademickiej, wspólne międzyuczelniane
juwenalia);
 współpraca z JST w zakresie współfinansowania i współorganizowania wydarzeo artystycznych;
 promocja studenckich inicjatyw kulturalnych.
Rys. 33.Struktura funkcjonalno-przestrzenna Centrum Kultury Akademickiej.
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III.1.3.Kierunkowy obszar wsparcia I.3. CENTRUM INNOWACJI
Projekt I.3.1. CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH
Rys. 34.Struktura funkcjonalno-przestrzenna Centrum Usług Logistycznych.

Realizacja dużych inwestycji transportowych, m.in. sieci autostrad i dróg ekspresowych,
w zasadniczy sposób przyczynia się do przekształceo przestrzennych i gospodarczych ŁOM, wpływa
na dynamizację procesów rozwojowych oraz umożliwia zdyskontowanie centralnego położenia Łodzi
w kraju. Istniejące uwarunkowania transportowe, m.in. włączenie Łodzi i Strykowa w system
europejskich platform multimodalnych predysponują obszar do rozwoju centrum usług logistycznych
o znaczeniu międzynarodowym. Zakłada się dynamiczny rozwój i integrację bazy infrastrukturalnej,
m.in. budowę i rozbudowę terminali multimodalnych , wzmocnienie powiązao między terminalami,
centrami logistycznymi, lotniskiem cargo i strefami ekonomicznymi oraz współpracę jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych dla rozwoju funkcji
logistycznych.
Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:
1) rozwój bazy infrastrukturalnej:
 wsparcie procesu przekształcenia istniejących stacji kontenerowo-przeładunkowych w terminale
multimodalne;
 wspieranie budowy nowych terminali;
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 wzmocnienie powiązao transportowych pomiędzy stacjami przeładunkowymi, centrami
logistycznymi, lotniskami cargo;
 współpraca JST w zakresie przygotowania wspólnej oferty inwestycyjnej dla rozwoju funkcji
logistycznych.
2) profesjonalizację kadr:
 stworzenie międzyuczelnianego kierunku kształcenia w zakresie logistyki i transportu
uwzględniającego innowacyjne rozwiązania w tych dziedzinach;
 cykle szkoleo dla pracowników i kadry zarządzającej;
3) wdrażanie innowacji organizacyjnych i technologicznych:
 stworzenie platformy współpracy i informacji;
 prowadzenie badao i dyfuzja innowacji w zakresie logistyki i transportu;
 promocja klastra w kraju i zagranicą.

Projekt I.3.2. CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
Rys. 35. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Centrum Zaawansowanych Technologii.

Projekt oparty jest na istniejącym i rozwijanym potencjale naukowo-badawczym
i przemysłowym, na który składają się funkcjonujące w ŁOM instytucje wsparcia gospodarki
innowacyjnej takie jak: jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, akademickie centra transferu
innowacji i technologii, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny oraz inkubatory
przedsiębiorczości, a także podmioty gospodarcze wysokich i średniowysokich technologii. Zakłada
się, że stworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii przyczyni się do wzmocnienia strefy
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badawczo-rozwojowej i rozwoju technologii mających strategiczne znaczenie dla gospodarki
(biotechnologie, nanotechnologie i materiały funkcjonalne, mechatronika, IT), rozwoju efektywnych
dróg dyfuzji innowacji z sektora B+R do sektora przedsiębiorstw i wzmocnienia procesu transferu
technologii, a także kształtowania sieciowej struktury powiązao funkcjonalnych w wymiarze
krajowym i międzynarodowym. Najważniejszymi krajowymi kierunkami współpracy są Kraków,
Wrocław i Katowice, w zakresie badao nad czystszymi technologiami węglowymi, oraz Warszawa,
w ramach Centralnego Makroregionu Zaawansowanych Technologii.
Projekt realizowany będzie m.in. poprzez:
1) rozwój bazy infrastrukturalnej i rynku zbytu sfery B+R:
 rozwój i rozbudowa inkubatorów przedsiębiorczości, ośrodków dyfuzji innowacji, instytucji
sektora B+R i działalności naukowo-badawczej szkół wyższych;
 stymulowanie badao dla potrzeb innowacyjnych działów gospodarki regionu;
2) rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej:
 rozwój nowych kierunków studiów, zgodnych z najważniejszymi kierunkami badao nad
nowoczesnymi technologiami;
 szkolenia dla przedsiębiorców, m.in. w zakresie postaw proinnowacyjnych i możliwości
stosowania nowoczesnych technologii;
3) rozwój struktur organizacyjnych:
 system rozpowszechniania wiedzy na temat prowadzonych w ŁOM badao nad nowoczesnymi
technologiami;
 system współpracy z instytucjami sektora B+R w kraju i na świecie w zakresie wymiany kadr
i doświadczeo naukowych;
 kształtowanie klastrów gospodarczych;
 rozwój współpracy między sferą B+R a sektorem przedsiębiorstw;
 tworzenie platform informatycznych dla przedsiębiorców i sektora B+R.
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III.2. Filar rozwoju II
KOMPLEKSOWY SYSTEM REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKICH
FILAR ROZWOJU

KIERUNKOWE OBSZARY WSPARCIA

PROJEKTY

Ważnymi elementami endogenicznego potencjału i wyznacznikami tożsamości Łodzi oraz
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego są tradycje rozwoju wielokulturowego i XIX-wieczne
dziedzictwo przemysłowe. Uznaje się, że systemowe i kompleksowe działania rewitalizacyjne,
obejmujące aspekt techniczny, gospodarczy i społeczny, ze względu na ogromną skalę potrzeb
powinny byd realizowane etapowo i:
1. koncentrowad się w obszarach węzłowych Łodzi:
Unikatowy charakter układu urbanistycznego centralnej części miasta, kompleksy fabrycznopałacowo-mieszkaniowe, obiekty sakralne i nekropolie czterech grup wyznaniowo-etnicznych
z czasów rozkwitu Łodzi przemysłowej stanowią o jej wyjątkowym i niepowtarzalnym
charakterze. Jednocześnie Łódź charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk
związanych z degradacją strefy wielkomiejskiej co stanowi jedną z głównych barier
rozwojowych. Kontynuacja rozpoczętego procesu odnowy i przekształceo strukturalnych
Łodzi przyczyni się do ożywienia funkcjonalnego i gospodarczego oraz przywrócenia
świetności reprezentacyjnej części miasta.
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2. koncentrowad się w obszarach dziedzictwa poprzemysłowego w miastach ŁOM:
Świadectwami rozwoju przemysłu i tradycji wielokulturowych obszaru są zasoby dziedzictwa
kulturowego miast ŁOM. Należą do nich m. in. układy rozplanowania przestrzennego osad
tkackich z I poł. XIX w., zespoły drewnianej architektury mieszkalno-manufakturowej, obiekty
z okresu rozwoju przemysłu wielkofabrycznego oraz zespoły rezydencjonalne i mieszkaniowe.
W większości wymagają one podjęcia działao rewitalizacyjnych, co pozwoli na ich aktywizację
gospodarczą i społeczną oraz zapewni komplementarnośd funkcjonalną ośrodków miejskich
w ŁOM. Przywrócenie terenom zdegradowanym walorów osadniczych i inwestycyjnych jest
koniecznym warunkiem przyspieszenia procesów metropolizacji i rozwoju społecznogospodarczego obszaru.
3. prowadzid do kształtowania powiązao funkcjonalnych i spójności obszaru
metropolitalnego:
Ślady wielokulturowości ŁOM oraz istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią bazę
dla rozwoju funkcji metropolitalnych zarówno w Łodzi, jak i w innych miastach obszaru,
przyczynią się do kształtowania powiazao funkcjonalnych oraz są inspiracją dla kreowania
unikatowego i spójnego wizerunku obszaru metropolitalnego w wymiarze turystycznym.
Kształtowanie wspólnej oferty turystycznej, której podstawą będą obszary zrewitalizowane
włączone w sied turystycznych szlaków kulturowych, a także synergia i koordynacja działao
podejmowanych w zakresie budowania zintegrowanego programu turystyki kulturowej
w ŁOM, wpłyną na efektywne wykorzystanie potencjałów dziedzictwa kulturowego i pozwolą
na budowanie silnych podstaw promocji Łodzi i obszaru metropolitalnego.
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III.2.1. Kierunkowy obszar wsparcia II.1. REWITALIZACJA OBSZARÓW
WĘZŁOWYCH ŁODZI
Projekt II.1.1. RDZEO STREFY WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI
Rys. 36. Zakres działao rewitalizacyjnych obszaru węzłowego Rdzeo strefy wielkomiejskiej Łodzi.

Projekt oparty jest na potencjale funkcjonalnym i przestrzennym obszaru stanowiącego rdzeo
strefy wielkomiejskiej Łodzi. Zasięg przestrzenny obszaru wyznaczają ulice: J. Piłsudskiego
i A. Mickiewicza od południa, S. Żeromskiego i Cmentarna od zachodu, Ogrodowa, Wojska Polskiego,
Franciszkaoska, Północna od północy oraz S. Sterlinga, Nowotargowa i Targowa od wschodu.
Tak wyznaczony obszar charakteryzuje się koncentracją przestrzeni i obiektów dziedzictwa
kulturowego, w postaci zabytkowego układu rozplanowania średniowiecznego miasta
przedlokacyjnego (tzw. Stare Miasto) w części północnej i układów rozplanowania osady
wczesnoprzemysłowej i miasta przemysłowego z XIX wieku w części południowej i centralnej.
Osią kompozycyjną obszaru jest ulica Piotrkowska z północnym przedłużeniem w postaci ulicy
Nowomiejskiej, wzdłuż której znajdują się liczne zabytki dziewiętnastowiecznego budownictwa
przemysłowego i mieszkalnego oraz parki. W obrębie omawianego obszaru znajduje się ponadto
zespół domów robotniczych (tzw. famuł) I. K. Poznaoskiego oraz obszar tzw. Nowego Centrum Łodzi
z zabytkową elektrownią EC-1. Ten ostatni obszar przeznaczony jest do kompleksowej rewitalizacji
i przywrócenia atrakcyjności mieszkaniowej, inwestycyjnej i turystycznej. Nowe obiekty i przestrzenie
publiczne pozwolą także na rozwój funkcji metropolitalnych o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym.
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Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:
1) działania w zakresie technicznego wymiaru rewitalizacji:
 modernizacja ulic, placów i ich oświetlenia;
 remonty i rewaloryzacja budynków,
 kształtowanie przestrzeni publicznych o wysokim standardzie, w tym przestrzeni i miejsc
symbolicznych – tożsamości miasta;
2) działania w zakresie społecznego wymiaru rewitalizacji:
 aktywizacja zawodowa mieszkaoców;
 wspieranie wychodzenia z ubóstwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
3) działania w zakresie gospodarczego wymiaru rewitalizacji:
 rozwój funkcji metropolitalnych, kulturotwórczych i turystycznych;
 rozwój funkcji mieszkaniowych o podwyższonym standardzie;
 preferencje lokalizacyjne w rewitalizowanych przestrzeniach dla podmiotów sektora
kreatywnego, usług dla przedsiębiorstw i handlu wyrobami designerskimi;
 adaptacja obiektów poprzemysłowych m. in. na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw;
4) wsparcie instytucjonalno-organizacyjne:
 kształtowanie mechanizmów współpracy ze społecznościami lokalnymi w zakresie rewitalizacji;
 współpraca JST w zakresie koordynacji działao rewitalizacji funkcjonalno-gospodarczej.

Projekt II.1.2. KOMPLEKS SCHEIBLERA–GROHMANNA
Rys. 37. Zakres działao rewitalizacyjnych obszaru węzłowego Kompleks Scheiblera-Grohmanna.
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Projekt oparty jest na potencjale dziedzictwa kulturowego kompleksu fabrycznorezydencjonalnego Scheiblera-Grohmanna, który stanowi przykład XIX-wiecznych wielofunkcyjnych
założeo przestrzennych. Obszar ten charakteryzuje się zabytkowymi układami rozplanowania
a w jego obrębie zachowały się m. in. obiekty budownictwa przemysłowego i mieszkalnego
budownictwa patronalnego (domy robotników) oraz zabytkowy park. W obszarze zlokalizowane są
artystyczne szkoły wyższe oraz Muzeum Kinematografii. Zrewitalizowane budynki pofabryczne pełnią
funkcje mieszkaniowe, gastronomiczne, kulturalne i wystawiennicze. Projekt zakłada dalszą,
kompleksową rewitalizację obszaru ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu domów robotniczych
„Księży Młyn”, rozwój funkcji metropolitalnych i sektora kreatywnego. Zakłada się, że podjęte
i przyszłe działania rewitalizacyjne przyczynią się do ożywienia funkcjonalnego i gospodarczego
obszaru.
Projekt będzie realizowany poprzez działania takie jak w projekcie II.1.1

III.2.2. Kierunkowy obszar wsparcia II.2. REWITALIZACJA OBSZARÓW
DZIEDZICTWA POPRZEMYSŁOWEGO W MIASTACH
Projekt II.2.1. STREFA ULICY DŁUGIEJ I „MIASTO TKACZY” W ZGIERZU
Rys. 38. Tereny przeznaczone do rewitalizacji w Zgierzu.

Realizacja projektu oparta będzie na dziedzictwie kulturowym obszaru, jakim jest zabytkowy
układ rozplanowania osady fabrycznej z I poł. XIX w., skansen drewnianej zabudowy mieszkanioworzemieślniczej „Miasto Tkaczy”, układ przestrzenny średniowiecznego miasta przedlokacyjnego
położony na zachód od omawianego obszaru oraz zlokalizowany na północ od obszaru zabytkowy
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park. W ramach projektu przewiduje się kompleksową rewitalizację obszaru. Jego aktywizacja
społeczna i gospodarcza powinna wykorzystywad specyfikę historyczną i położenie w strukturze
przestrzenno-funkcjonalnej Zgierza. Istotne będzie zagospodarowanie remontowanych obiektów,
które powinno kształtowad komplementarnośd funkcjonalną Zgierza w stosunku do funkcji
metropolitalnych Łodzi. Zakłada się wykorzystanie turystycznego potencjału rozwojowego oraz
przeniesienie na wskazany obszar części działalności łódzkich muzeów i instytucji kultury.
Projekt będzie realizowany poprzez działania takie jak w projekcie II.1.1.

Projekt II.2.2. STREFA TRAKTU KAPITUŁY KRAKOWSKIEJ W PABIANICACH
Rys. 39. Tereny przeznaczone do rewitalizacji w Pabianicach.

Obszar objęty projektem położony jest wzdłuż głównej ulicy Pabianic, łączącej to miasto
z Sieradzem i Łodzią. Projekt zakłada wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszaru w postaci
układów rozplanowania miasta średniowiecznego oraz osady fabrycznej i miasta przemysłowego
z XIX
w., renesansowego
Dworu
Kapituły
Krakowskiej,
zabytkowego
parku
oraz
dziewiętnastowiecznych pałaców pofabrykanckich i budynków poprzemysłowych.
Realizacja projektu polegad będzie na rewitalizacji dużych powierzchniowo terenów
poprzemysłowych położonych na południe od ulicy Długiej oraz odtworzenie zabudowy
i przywrócenie funkcji mieszkaniowo-usługowych wokół Starego Rynku. Działania aktywizujące
obszar pod względem społeczno-gospodarczym powinny byd dostosowane do specyfiki dziedzictwa
kulturowego obszaru. Kształtowane funkcje powinny byd ponadto komplementarne do funkcji
metropolitalnych Łodzi. Należy wykorzystad turystyczny potencjał obszaru m.in. poprzez współpracę
z łódzkimi muzeami i instytucjami kulturalnymi i organizowanie cyklicznych wydarzeo kulturalnych
i ekspozycji interaktywnych.
Projekt będzie realizowany poprzez działania takie jak w projekcie II.1.1.
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Projekt II.2.3. STREFA ULIC OGRODOWA – WOJSKA POLSKIEGO I PLAC KOŚCIUSZKI
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
Rys. 40. Tereny przeznaczone do rewitalizacji w Aleksandrowie Łódzkim.

Potencjałem rozwojowym przedmiotowego obszaru jest układ rozplanowania osady tkackiej
z I poł. XIX w. oraz pochodzące z tego samego okresu domy tkaczy, tworzące duży zespół architektury
drewnianej. Na omawianym obszarze znajdują się jeszcze: zabytkowy pałac z XIX w. oraz kościoły,
ewangelicko-augsburgski i rzymsko-katolicki. Realizacja projektu zakłada zakooczenie remontów ulic
i zabytkowych budynków oraz ożywienie gospodarcze obszaru poprzez wprowadzenie funkcji
handlowych, turystycznych, usługowych i rzemiosła związanych z historyczną specyfiką miejsca.
Ze specyfiką tą będą również związane funkcje komplementarne do metropolitalnych funkcji Łodzi.
Projekt będzie realizowany poprzez działania takie jak w projekcie II.1.1.

Projekt II.2.4. STREFA ULIC JANA PAWŁA II – ŁÓDZKA W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
Największym potencjałem obszaru jest jego położenie w centrum miasta, przy drodze
wylotowej do Łodzi oraz zabytkowy układ rozplanowania osady tkackiej z I poł. XIX w., drewniane
domy tkaczy, pełniące dzisiaj funkcje mieszkaniowe oraz pofabryczne zabudowania dawnych
ZPW „Konstilana”, a także tereny zieleni urządzonej. Realizacja projektu zakłada remonty i renowacje
zabytkowych obiektów i wprowadzenie do nich częściowo funkcji gastronomicznych, handlowych
oraz rzemiosła. W jednym z budynków pofabrycznych planuje się stworzenie interaktywnego
muzeum osadnictwa w regionie łódzkim. Podstawą do takiej ekspozycji są wykopaliska
w Konstantynowie Łódzkim oraz w pobliskiej gminie Lutomiersk.
Projekt będzie realizowany poprzez działania takie jak w projekcie II.1.1.
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Rys. 41. Tereny przeznaczone do rewitalizacji w Konstantynowie Łódzkim.

Projekt II.2.5. STREFA ULIC LISTOPADOWA – WYSZYOSKIEGO I PARK NAD BZURĄ
W OZORKOWIE
Potencjał rozwojowy obszaru węzłowego w Ozorkowie obejmuje zabytkowy układ
przestrzenny osady przemysłowej z I poł. XIX w., drewniane domy tkaczy z tego okresu,
dziewiętnastowieczny pałac Schlösserów oraz rozległy Park Miejski nad rzeką Bzurą. Projekt zakłada
rewaloryzację budynków i remonty ulic oraz renowację wspomnianego parku. Obiekty powinny
zostad przystosowane do pełnienia funkcji mieszkaniowych, handlowych, gastronomicznych,
rzemieślniczych i turystycznych. Pałac i park mogłyby byd wykorzystywane do okresowych
przedstawieo plenerowych realizowanych przez łódzkie zespoły teatralne, w tym reprezentujące offkulturę.
Projekt będzie realizowany poprzez działania takie jak w projekcie II.1.1.

Projekt II.2.6. OSIEDLE TKACKIE „KRAKÓWEK” W BRZEZINACH
Przedmiotowy obszar został wyznaczony na terenie parku archeologicznego architektury
drewnianej osiedla tkaczy z I poł. XIX w. Na obszarze tym znajdują się również dziewiętnastowieczne
kamienice i park. Projekt zakłada renowację budynków i udostępnienie zwiedzającym parku
archeologicznego. Planuje się zagospodarowanie obszaru obiektami o funkcjach mieszkaniowych,
turystycznych i gastronomicznych, aby uczynid z niego przyjazne miejsce zamieszkania i wypoczynku.
Projekt będzie realizowany poprzez działania takie jak w projekcie II.1.1.
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Rys. 42. Tereny przeznaczone do rewitalizacji w Ozorkowie.

Rys. 43. Tereny przeznaczone do rewitalizacji w Brzezinach.
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III.2.3. Kierunkowy obszar wsparcia II.3. ZINTEGROWANY PROGRAM
TURYSTYKI KULTUROWEJ
Projekt II.3.1. SZLAK DZIEDZICTWA POPRZEMYSŁOWEGO
Rys.44. Szlak dziedzictwa poprzemysłowego.

Projekt zakłada stworzenie szlaku kulturowego w ŁOM, opartego na dziedzictwie
dziewiętnastowiecznego przemysłu. Proponowany szlak wpisuje się w ideę Europejskiego Szlaku
Dziedzictwa Poprzemysłowego ERIH, którego podstawę stanowią obecnie 72 tzw. punkty kotwiczne
o szczególnym znaczeniu historycznym i potencjale turystycznym. W ŁOM jako punkty kotwiczne
o znaczeniu ponadregionalnym wskazuje się 4 obszary w Łodzi: zespół budownictwa przemysłowego
dawnych zakładów I.K. Poznaoskiego przy ul. Ogrodowej, kompleks fabryczny Scheiblera-Grohmanna,
kompleks fabryczny Geyera wraz ze skansenem oraz Nowe Centrum Łodzi EC1. Rolę punktów
kotwicznych o znaczeniu regionalnym pełnid będą obszary dziedzictwa poprzemysłowego
zlokalizowane w Pabianicach, Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim, Konstantynowie Łódzkim, Ozorkowie
i Brzezinach. Pozostałe obiekty i obszary projektowanego szlaku zlokalizowane są w Koluszkach,
Głownie, Tuszynie i Rzgowie oraz w gminach wiejskich i na obszarach wiejskich gmin miejskowiejskich: Ozorków, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Ksawerów, Rzgów, Rogów i Jeżów.
Na obszarach objętych projektem zakłada się m. in. rozwój funkcji turystycznych i kulturalnych
związanych z łódzkimi centrami mediów i sztuki współczesnej, co przyczyni się do aktywizacji
społeczno-gospodarczej obszarów oraz wzmocnienia wewnętrznych powiązao funkcjonalnych ŁOM.
Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:
1) rozwój bazy infrastrukturalnej;
70 | S t r o n a

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

 rozwój bazy gastronomicznej, hotelowej i handlowej;
 przystosowanie wybranych obiektów do pełnienia funkcji kulturotwórczych;
2) wsparcie instytucjonalno-organizacyjne;
 rozwój współpracy między JST w zakresie tworzenia i eksploatacji szlaku kulturowego;
 zintegrowana i skoordynowana organizacja cyklicznych lub jednorazowych wydarzeo
kulturalnych i pokazów interaktywnych organizowanych przez planowane łódzkie centra
mediów i sztuki;
 zintegrowana promocja szlaku i wykorzystywanie go do kształtowania tożsamości i spójności
ŁOM.

Projekt II.3.2. SZLAK POGRANICZA KULTUR
Rys.45. Szlak pogranicza kultur.

Projekt zakłada stworzenie szlaku kulturowego opartego na śladach wielokulturowości Łodzi
oraz pozostałych miast obszaru metropolitalnego i ma na celu przede wszystkim rozpropagowanie
unikalnego dziedzictwa kulturowego ŁOM, będącego świadectwem koegzystowania przedstawicieli
różnych kultur. Dziedzictwo to obejmuje przede wszystkim obiekty sakralne, mieszkaniowe,
pałacowe i przemysłowe oraz historyczne układy rozplanowania przestrzennego zlokalizowane
w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim, Konstantynowie Łódzkim, Ozorkowie
i Brzezinach. Planowane działania rozwijad będą na omawianych obszarach funkcje turystyczne
i towarzyszące a ponadto funkcje metropolitalne w Łodzi i funkcje do nich komplementarne
w pozostałych miastach.
Projekt będzie realizowany m.in. poprzez działania takie jak w projekcie II.3.1.
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III.3. Filar rozwoju III
ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ŁOM
FILAR ROZWOJU

KIERUNKOWE OBSZARY WSPARCIA

PROJEKTY

Jednym z najważniejszych czynników wspomagających spójnośd terytorialną i funkcje
metropolitalne jest transport publiczny. Uznaje się, że kształtowanie zintegrowanego systemu
transportu publicznego w ŁOM powinno byd oparte przede wszystkim na:
1. nowoczesnym i przyjaznym transporcie zbiorowym :
Integracja ŁOM poprzez system komunikacji zbiorowej, poprawa dostępności transportowej
obszaru oraz wzrost jakości świadczonych usług w tym zakresie wpłyną na poprawę
funkcjonowania obszaru oraz przyczynią się do efektywnego wykorzystania jego potencjałów
rozwojowych. Spójny, wielogałęziowo zintegrowany system transportu zbiorowego wpłynie
na poprawę mobilności przestrzennej i aktywizacji zawodowej mieszkaoców ŁOM oraz,
poprzez udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów
inwestycyjnych, umożliwi dynamizację procesów rozwojowych oraz przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności obszaru w krajowej i europejskiej sieci osadniczej.
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
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2. sprawnej organizacji i zarządzaniu:
Stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych dla efektywnego funkcjonowania
transportu zbiorowego jest kluczowym przedsięwzięciem integrującym cały system.
Innowacyjne rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach informacyjnokomunikacyjnych w zakresie informacji i planowania podróży podniosą funkcjonalnośd
systemu i ułatwią pasażerom podróżowanie po obszarze metropolitalnym. Przyczynią się
także do poprawy bezpieczeostwa, skrócenia czasu przejazdu oraz upłynnienia ruchu.
3. proekologicznym transporcie indywidualnym:
W procesie budowania zrównoważonej polityki transportowej w ŁOM niezwykle ważną rolę
odrywad będzie proekologiczny transport rowerowy. Spójny system rowerowy, będący
istotnym uzupełnieniem całego systemu komunikacji publicznej i alternatywą dla sprawnego
przemieszczania się w obszarach miejskich, poprawi mobilnośd indywidualną mieszkaoców
ŁOM, przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia na drogach oraz poprawy jakości powietrza
w obszarach centralnych, jak również zwiększy dostępnośd do usług.
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III.3.1. Kierunkowy obszar wsparcia III.1. PRZYJAZNY TRANSPORT ZBIOROWY
Projekt III.1.1. SYSTEM TRAMWAJOWY
Rys. 46. System tramwajowy.

Realizacja projektu polegad będzie na polepszeniu jakości podróży tramwajami w Łódzkim
Obszarze Metropolitalnym, co zwiększy efektywnośd całego systemu transportu publicznego
(rys. 46). Modernizacja torowisk i budowa nowych poprawi dostępnośd komunikacyjną wielu
rejonów i ułatwi dostęp do usług i miejsc pracy. Z uwagi na tworzenie wydzielonych torowisk czy
budowę pasów autobusowo-tramwajowych wzrośnie niezawodnośd i szybkośd podróży (ominięcie
korków samochodowych). Zakup nowoczesnego i pojemnego taboru będzie impulsem do
zwiększenia potoków pasażerskich na liniach tramwajowych. Uczestnikami projektu będą jednostki
samorządu terytorialnego objęte systemem tramwajowym oraz instytucja zarządzająca infrastrukturą
i organizująca przewozy.
Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:
 modernizację torowisk o złym stanie technicznym oraz budowę nowych (Olechów, Dell,
Centrum Zdrowia Matki Polki, strefa przemysłowa Dąbrowa);
 modernizację i zakup taboru tramwajowego, przystosowanego do obsługi osób
niepełnosprawnych, instalację audiowizualnego systemu monitoringu oraz informacji
pasażerskiej;
 modernizację przystanków tramwajowych polegającej na ujednoliceniu i estetyzacji
przystanków i malej architektury wraz z montażem systemu informacji pasażerskiej;
Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
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modernizację zapleczy technicznych - modernizację i budowę nowych budynków,
hal naprawczych i punktów mycia pojazdów w zajezdniach: Telefoniczna, Chocianowice,
Helenówek, Brus;
budowę Łódzkiego Tramwaju Regionalnego Pabianice – Łódź – Zgierz – Ozorków;
modernizacja torowisk na odcinkach Łódź Ikea – Pabianice Wiejska, Łódź Helenówek –
Ozorków, Zgierz Kurak – Zgierz pl. Kilioskiego wraz z kraocówkami;
budowę tramwaju W-Z Łódź Olechów – Łódź Retkinia; modernizacja torowisk na odcinku
Łódź Augustów – ul. Rokicioska – ul. Piłsudzkiego – al. Mickiewicza – ul. Bandurskiego –
al. Wyszyoskiego oraz budowa linii tramwajowej na odcinku Łódź Rondo Inwalidów –
ul. Puszkina – ul. Wujaka – ul. Augustów – ul. Przybyszewskiego – ul. Hetmaoska – al. Ofiar
Terroryzmu 11 Września – Dell;
budowę tramwaju podmiejskiego Łódź Stoki – Konstantynów Łódzki – Lutomiersk;
modernizacja torowisk na całej długości.

Projekt III.1.2. SYSTEM AUTOBUSOWY
Rys. 47. System autobusowy.

Realizacja projektu polegad będzie na polepszeniu jakości podróży autobusami w Łódzkim
Obszarze Metropolitalnym, co zwiększy efektywnośd całego systemu transportu publicznego
(rys. 47). Realizacja zadao przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej wielu rejonów
metropolii, a dostosowana do potrzeb mieszkaoców siatka połączeo będzie doskonałym
uzupełnieniem innych systemów transportu publicznego. Z uwagi na nadanie niektórym drogom
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priorytetu dla autobusowej komunikacji zbiorowej (typu buspasy czy wydzielone pasy autobusowotramwajowe) wzrośnie niezawodnośd i szybkośd podróży (ominięcie korków samochodowych). Zakup
nowoczesnego i przyjaznego środowisku taboru przyczyni się do ograniczenia spalin,
zaś wprowadzenie do ruchu małych autobusów pozwoli obsłużyd komunikacją peryferyjne osiedla
i miejscowości o niskich potokach pasażerskich. Uczestnikami projektu będą paostwowi i prywatni
organizatorzy autobusowego transportu publicznego.
Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:
 modernizację oraz zakup nowoczesnego i proekologicznego taboru autobusowego,
przystosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych, spełniającego normy emisji spalin EEV
z zainstalowanym audiowizualnym systemem monitoringu i informacji pasażerskiej;
 modernizację zapleczy technicznych – modernizację i budowa nowych budynków, hal
naprawczych i punktów mycia pojazdów – zajezdnie w Łodzi: Nowe Sady, Limanowskiego,
Dąbrowskiego, w Pabianicach, w Zgierzu oraz baza PKS w Łodzi;
 modernizację przystanków autobusowych polegającej na ujednoliceniu i estetyzacji
przystanków i malej architektury wraz z montażem systemu informacji pasażerskiej oraz
odpowiednim dostosowaniu zatok przystankowych;
 tworzenie dróg z priorytetem dla komunikacji autobusowej – utworzenie buspasów na
zakorkowanych ciągach komunikacyjnych, tworzenie wydzielonych pasów autobusowo–
tramwajowych.

Projekt III.1.3. SYSTEM ŁKA
Rys. 48. System Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
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Realizacja projektu system Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przyczyni się do ukierunkowania
procesu urbanizacji w pożądanym kierunku, wzdłuż głównych ciągów transportowych, zapewniając
tym samym wysoką efektywnośd całego systemu transportu publicznego w regionie ( rys. 48). Wzrost
mobilności mieszkaoców aglomeracji wpłynie na zmniejszenie bezrobocia w wyniku zapewnienia
taniego środka transportu o wysokiej niezawodności i punktualności. Poprawa warunków dojazdu
do szkół i uczelni zapewni równe warunki dostępu do nauki młodzieży z bardziej odległych i mniej
zurbanizowanych obszarów aglomeracji. Ponadto poprawi się dostępności do usług podstawowych
i wyższego rzędu. Projekt ma na celu zahamowanie trwałego trendu spadku pasażerskich przewozów
kolejowych, a następnie poprzez poprawę dostępności komunikacji publicznej, pozyskanie nowych
pasażerów, przejęcie części pasażerów z komunikacji indywidualnej, zwiększenie udziału transportu
zbiorowego, w tym transportu kolejowego będącego najbardziej przyjaznym środowisku. W efekcie
realizacja projektu pozwoli zapewnid pozytywne oddziaływanie na środowisko i umożliwi
zrównoważony rozwój transportu poprzez stworzenie atrakcyjnego, nowoczesnego i mobilnego
łaocucha podróży, dostępnego dla różnych grup użytkowników komunikacji, wykorzystującego
intermodalnośd oraz zalety transportu szynowego – wysoką prędkośd komunikacyjną w obszarze
zurbanizowanym, węzły przesiadkowe, jasny oraz przejrzysty system informacji pasażerskiej.
Uczestnikami projektu będą jednostki tworzące Łódzki Obszar Metropolitalny obsługiwane przez ŁKA,
organizatorzy transportu kolejowego, instytucja wykonująca przewozy oraz właściciel infrastruktury
kolejowej.
Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:
 podniesienie parametrów linii kolejowych, po których odbywad się będą przewozy w ramach
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z budową urządzeo samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej na przejazdach kolejowych;
 budowę tunelu średnicowego w Łodzi, pomiędzy multimodalnym dworcem Łódź Fabryczna
a dworcem Łódź Kaliska, przystosowanego dla kolei konwencjonalnej o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym wraz z przystankami pośrednimi;
 budowę nowych i przebudowę istniejących przystanków kolejowych wzdłuż linii kolejowych
nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 25, nr 540;
 budowę zaplecza technicznego, zlokalizowanego w Łodzi, w rejonie stacji Łódź Widzew;
 zakup taboru wraz z jego utrzymaniem na okres co najmniej 15 lat.

Projekt III.1.4. WĘZŁY INTEGRACYJNE
Zapewnienie możliwości sprawnego poruszania się w mieście wymaga uwzględnienia faktu, że
każda podróż składa się z łaocucha elementarnych przemieszczeo wykonywanych pieszo lub przy
użyciu środków transportowych, zaś podróże w obszarach metropolitalnych miast składają się
z jednego bądź wielu przemieszczeo. Węzły przesiadkowe (rys. 51) stanowią bardzo ważny element
integrujący system transportu zbiorowego w dużych miastach i ich obszarach metropolitalnych.
Budowa węzłów przesiadkowych poprawi jakośd podróży poprzez skupienie wielu środków
transportu w jednym miejscu, co znacznie zwiększy możliwośd przesiadania się, a co za tym idzie
mobilnośd mieszkaoców. Uczestnikami projektu będą jednostki tworzące Łódzki Obszar
Metropolitalny oraz instytucje zajmujące się przewozami.
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Rys. 49. Wizualizacja nowego multimodalnego dworca Łódź Fabryczna.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Rys.50. Wizualizacja dworca tramwajowego Łódź-Centrum.

Źródło: Jan Gałecki / Urząd Miasta Łodzi.
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Projekt realizowany będzie m.in. poprzez:
budowę w ścisłym centrum Łodzi multimodalnego węzła o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym przy dworcu Łódź Fabryczna (rys. 49), integrującego systemy
komunikacji miejskiej i regionalnej w jeden spójny organizm z krajowym i międzynarodowym
systemem transportowym oraz budowę podziemnego dworca kolejowego i autobusowego
wraz z parkingami oraz budowę linii tramwajowych w obrębie dworca;
budowę węzła integracyjnego przy Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta wraz z budową
łącznika kolejowego;
budowę dworca tramwajowego „Centrum” (rys. 50), węzła przesiadkowego
zaprojektowanego na przecięciu dwu najważniejszych tras tramwajowych w Łodzi: linii
„Wschód– Zachód” (Olechów – Retkinia) i linii Łódzkiego Tramwaju Regionalnego łączącego
Ozorków, Zgierz, Łódź Bałuty, Łódź Górną i Pabianice; lokalizację przystanków we wszystkich
czterech kierunkach obok siebie pomiędzy rozsuniętymi jezdniami alei Mickiewicza oraz
„przełożenie” torowiska tramwajowego z al. Kościuszki na ul. Piotrkowską na odcinku
pomiędzy ul. Żwirki i al. Mickiewicza;
budowę węzłów przesiadkowych o znaczeniu metropolitalnym wraz z systemem Park & Ride
i Bike & Ride w obszarach peryferyjnych Łodzi i centrach innych miast umożliwiającą sprawne
korzystanie z systemu komunikacji publicznej (rys. 51).

Rys. 51. Węzły integracyjne.
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III.3.2. Kierunkowy obszar wsparcia III.2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Projekt III.2.1. INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE
Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są zbiorem narzędzi opartych na nowoczesnych
technologiach informatycznych, komunikacji bezprzewodowej i elektronice pojazdowej,
umożliwiających sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą transportową, ruchem pojazdów
oraz obsługą pasażerów. Wdrożenie ITS przyczyni się do poprawy bezpieczeostwa, skrócenia czasu
przejazdu, zmniejszenia zatłoczenia, upłynnienia ruchu zarówno w komunikacji zbiorowej jak
i indywidualnej, lepszego wykorzystania infrastruktury oraz łatwiejszej integracji różnych rodzajów
transportu. Inteligentne Systemy Transportowe zaspokoją potrzeby zarówno użytkowników jak
i obniżą koszty ponoszone przez samorządy związane z obsługą podróżnych i negatywnym wpływem
na środowisko. Uczestnikami projektu będą jednostki tworzące Łódzki Obszar Metropolitalny,
przewoźnicy oraz właściciele infrastruktury.
Projekt realizowany będzie m.in. poprzez:
 wprowadzenie systemu centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem, opartego na łączności
światłowodowej zapewniającej komunikację centrali ze wszystkimi sterownikami sygnalizacji
świetlnej i tablicami zmiennej treści, z zastosowaniem „zielonej fali” dla komunikacji
zbiorowej,
 zastosowanie systemu monitorowania ruchu na głównych trasach komunikacyjnych
i w ważnych punktach miasta oraz wprowadzenie systemu informacji o sytuacji w ruchu
drogowym (wypadki, kolizje, korki uliczne, inne blokady ruchu) wraz z monitoringiem
i systemem liczenia pasażerów będącego narzędziem do ustalania optymalnej siatki połączeo
czy wielkości taboru na danych liniach.

Projekt III.2.2. SYSTEM PLANOWANIA PODRÓŻY
System planowania podróży zawiera wszystkie najistotniejsze kwestie z punktu widzenia
pasażera związanie z podróżowaniem w mieście i jego obszarze metropolitalnym. Umożliwi
wyszukiwanie połączeo według kryterium minimalnego czasu podróży, przesiadek oraz
najkorzystniejszej ceny. Będzie zawierał bazę danych wszystkich publicznych środków komunikacji,
również komunikację lotniczą. Jedną z podstawowych cech będzie możliwośd planowania podróży
„door-to-door” wraz z wizualizacją całej trasy na mapie. Dzięki temu pasażer będzie mógł określid
punkt docelowy, podając nazwę miejsca, adres itp. w celu efektywnego funkcjonowania systemu
należy wprowadzid przejrzysty i czytelny dla pasażera rozkład jazdy, a same połączenia (tramwajowe,
autobusowe, kolejowe) powinny byd zsynchronizowane, szczególnie na węzłach przesiadkowych, tak,
aby czas oczekiwania na kolejny środek transportu był akceptowalny dla podróżnego. Wiąże się to
również z przemodelowaniem siatki połączeo, by na liniach komunikacyjnych o największych
potokach pasażerskich częstotliwośd kursowania była największa a zarazem tabor najobszerniejszy.
Dostosowanie taboru i rozkładu jazdy do potrzeb mieszkaoców powinno nastąpid również na liniach
o małych potokach pasażerskich. Kluczowym działaniem powinien byd również przyjazny system
taryfowy tzw. wspólny bilet obowiązujący we wszystkich rodzajach transportu zbiorowego.
Uczestnikami projektu będą jednostki tworzące Łódzki Obszar Metropolitalny, przewoźnicy oraz
właściciele infrastruktury.
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Projekt realizowany będzie m.in. poprzez:
rozwój i wdrożenie internetowych aplikacji informacyjno–doradczych;
integrację rozkładów jazdy i synchronizację przesiadek;
dostosowanie rozkładów jazdy do realnego zapotrzebowania;
integrację taryfową.

Projekt III.2.3. KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNYCH ZACHOWAO TRANSPORTOWYCH
Aby w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym komunikacja zbiorowa stała się konkurencyjna
i popularna, należy przeprowadzid szereg kampanii informacyjnych przekonujących mieszkaoców
do skorzystania z transportu zbiorowego. Promocja powinna byd skierowana do całej społeczności,
jak również do wybranych grup i regionów. Równie istotne są działania edukacyjne w zakresie
bezpieczeostwa ruchu i korzyści wynikających z wykorzystywania transportu zbiorowego, które
należy skierowad do dzieci i młodzieży już od w wieku przedszkolnego aż po studentów. Działania
edukacyjno-informacyjne powinny objąd także urzędników i osoby zajmujące się organizacją
transportu pasażerskiego. Niezbędne jest stworzenie wspólnej platformy współpracy dla wszystkich
podmiotów zajmujących się przewozami pasażerskimi w obszarze metropolitalnym, jest to warunek
konieczny do pełnego zintegrowania systemu transportu publicznego. Uczestnikami projektu będą
jednostki tworzące Łódzki Obszar Metropolitalny, przewoźnicy, właściciele infrastruktury oraz
mieszkaocy.
Na projekt składa się szereg miękkich działao i będzie realizowany on m.in. poprzez:
 działania edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania transportu zbiorowego
skierowane do mieszkaoców;
 integrowanie i inicjowanie współpracy organizatorów transportu zbiorowego;
 promocję dobrych praktyk.
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III.3.3.Kierunkowy obszar wsparcia III.3.
PROEKOLOGICZNY TRANSPORT INDYWIDUALNY
Projekt III.3.1. SYSTEM DRÓG ROWEROWYCH
Rys. 52. Proekologiczny transport indywidualny.

Większośd dużych osiedli mieszkaniowych i małych miejscowości nie posiada żadnych
udogodnieo dla osób podróżujących rowerem do centrum swojego miasta. Niestwarzane są również
możliwości podróżowania rowerem pomiędzy miastami. Budowa systemu dróg rowerowych
przyczyni się do zwiększenia dostępności do wszelkiego rodzaju usług, a przy budowie systemów
Bike & Ride (rys. 52) również do systemu komunikacji publicznej. Realizacja projektu podniesie jakośd
i bezpieczeostwo podróży rowerem, ale także da możliwośd większego wyboru mieszkaocom, co do
rodzaju transportu, jakim będą mogli się oni poruszad. Uczestnikami projektu będą jednostki
tworzące Łódzki Obszar Metropolitalny oraz organizacje pozarządowe zajmujące się transportem
rowerowym.
Projekt realizowany będzie m.in. poprzez:
 budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych;
 budowę infrastruktury towarzyszącej; parkingów i stojaków, śluz rowerowych, separatorów
ruchu pieszego, podpórek.
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Projekt III.3.2. SYSTEM ROWERU MIEJSKIEGO
System roweru miejskiego składa się z parku rowerowego oraz samoobsługowych punktów
poboru rowerów. Wypożyczalnie obsługiwane będą w sposób automatyczny, przy użyciu paneli
sterujących, umożliwiających dostęp do informacji o działaniu systemu, rejestracji oraz możliwości
dokonywania opłat. Panele będą stanowid jednocześnie terminale systemów kart płatniczych lub
wewnętrznych kart systemu roweru publicznego. System roweru miejskiego poprawi mobilnośd
mieszkaoców ŁOM, ale również przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia na drogach czy jakości
powietrza w obszarze zurbanizowanym. Uczestnikiem projektu będzie miasto Łódź.
Projekt realizowany będzie m.in. poprzez:
 budowę wypożyczalni rowerów;
 zakup rowerów miejskich;
 wdrożenie systemu informatycznego obsługującego rower miejski oraz budowę platformy
informatycznej umożliwiającej wypożyczenie roweru przez internet;
 organizację zaplecza serwisowego;
 zastosowanie systemu monitoringu i łączności, budowa systemu sprawdzającego dokładne
położenie roweru i pokazującego aktualną ilośd rowerów w wypożyczalni.
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