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Aneks – Zestawienie opracowań kartograficznych

1. Wstęp
Transport zbiorowy pełni bardzo ważną funkcję w strukturze przewozów osobowych
w większości krajów, niezależnie od poziomu ich rozwoju społeczno-gospodarczego – często
jest dobrze rozwinięty w krajach słabiej rozwiniętych (i o niskim wskaźniku motoryzacji) a
także w krajach wysokorozwiniętych, w których stanowi atrakcyjną, pod względem
ekonomicznym i czasowym, alternatywę dla transportu indywidualnego.
W Polsce, w ostatnich dwudziestu latach, w zakresie transportu zbiorowego, dokonały się
bardzo znaczące zmiany. Jeszcze przed rokiem 1990 ten rodzaj transportu pozostawał we
władaniu państwa i obejmował silnie rozbudowany system komunikacji lokalnej w większych
ośrodkach miejskich, transport kolejowy (zarządzany przez PKP), transport autobusowy
(zarządzany przez PKS) oraz przewozy lotnicze w ramach przedsiębiorstwa LOT.
Dynamiczny rozwój transportu indywidualnego po 1990 r., przy niskiej rentowności
działających na rynku przewozów firm, których geneza sięgała okresu gospodarki centralnie
planowanej doprowadził do istotnych przemian w sektorze transportu. Została zmniejszona
liczba połączeń w transporcie zbiorowym (na rzecz transportu indywidualnego), nastąpiła
reorganizacja i prywatyzacja firm przewozowych, na rynku pojawiły się nowe firmy.
Wynikiem procesów ekonomizacji transportu było ograniczenie szeregu połączeń w
transporcie zbiorowym na trasach słabo uczęszczanych, przy jednoczesnym dynamicznym
rozwoju przewozów tam, gdzie tego typu działalność przynosi największe zyski. Tendencja ta
zrozumiała z ekonomicznego punktu widzenia, spowodowała ograniczoną dostępnością do
położonych peryferyjnie obszarów wiejskich (i często również charakteryzujących się niskim,
na tle kraju wskaźnikiem motoryzacji).
Diagnozowanie procesów zachodzących w zakresie transportu zbiorowego w ujęciu
regionalnym (a także lokalnym) pozwala wskazać kierunki działań prowadzących do poprawy
dostępności wielu słabiej dziś dostępnych obszarów. Jest to o tyle istotniejsze, że transport
zbiorowy to obecnie najkorzystniejsza alternatywa dla wzrastającej na polskich drogach
kongestii.

1.1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena dostępności miast i gmin w województwie łódzkim
w układzie powiatowym (dostępność do siedziby powiatu), sub-regionalnym (dostępność do
ośrodków miejskich – siedzib powiatów sąsiadujących z powiatem, w której położona jest
dana gmina) oraz regionalnym (dostępność do Łodzi) w świetle funkcjonujących powiązań w
systemie sieci transportu zbiorowego. Podstawową jednostką odniesienia jest gmina (ze
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względu na trudności metodologiczne związane z określeniem dostępności transportowej dla
całej gminy, w opracowaniu przyjęto traktować siedzibę gminy jako reprezentacyjną dla
całości jednostki administracyjnej – szerzej w podrozdziale 1.3.).
Wynikiem prowadzonej analizy będzie wyznaczenie obszarów, które mogą wymagać
interwencji celem poprawy dostępności. Kryteriami oceny są: liczba codziennych połączeń
transportu publicznego (w układzie dzień powszedni oraz niedziela) oraz czas przejazdu.
Analiza ma charakter statyczny, jako podstawowe dane, wykorzystano rozkłady jazdy
aktualne na lipiec-sierpień 2011 r. Zakres opracowania obejmuje obszar województwa
łódzkiego.

1.2. Materiały źródłowe i ich ocena
Podstawowym źródłem danych wykorzystanych w niniejszym opracowaniu są informacje
dot. rozkładów jazdy umieszczone w Internecie. Są to :
• dane dot. liczby połączeń i czasu przejazdu transportem kolejowym, zaczerpnięte z
rozkładu jazdy umieszczonego na stronie www.pkp.pl.
• dane dot. liczby połączeń i czasu przejazdu lokalnym transportem zbiorowym
(obsługiwanym

przez

poszczególne

samorządy gminne),

zaczerpnięte

ze

stron

internetowych poszczególnych przewoźników (przykładowo dla Łodzi ze strony
www.mpk.lodz.pl)
• informacje dot. liczby połączeń i czasu przejazdu transportem autobusowym (PKS),
zaczerpnięte ze strony internetowej www.autbosowyrozkladjazdy.pl (portal obsługiwany
przez Polską Izbę Transportu Samochodowego i Spedycji) - dane te były weryfikowane
poprzez stronę PKS Łódź (www.pks.lodz.pl) oraz inne źródła, jeżeli zachodziły
wątpliwości, co do wiarygodności wymienionych źródeł.
• dane dot. liczby połączeń i czasu przejazdu transportu autobusowego (przewoźnicy
prywatni, tzw. busy), zaczerpnięte ze strony internetowej www.autbosowyrozkladjazdy.pl. dane te były weryfikowane poprzez strony poszczególnych przewoźników (jeżeli takowe
istniały), portale urzędów gminnych (jeżeli takie informacje zostały zamieszczone), oraz
inne źródła, kiedy zachodziły wątpliwości, co do wiarygodności wymienionych źródeł.

Poddając ocenie zgromadzony materiał należy zauważyć, brak jednego, na bieżąco
aktualizowanego źródła, które pozwoliłoby na uzyskanie w pełni wiarygodnej informacji dot.
rozkładów jazdy, w szczególności przewoźników prywatnych (typu bus) oraz transportu
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autobusowego (PKS). Brak takiego systemu nie tylko wydłuża i komplikuje proces zbierania
danych niezbędnych do przygotowania tego typu opracowań, ale jest także uciążliwy dla
potencjalnych pasażerów. Żaden z portali internetowych nie oferuje w pełni kompleksowego
rozkładu, który obejmowałby wszystkie możliwe połączenia występujące na danej trasie.
Wątpliwości, co do wiarygodności i aktualności zgromadzonych danych, nie budzą
informacje dot. połączeń kolejowych oraz połączeń w ramach lokalnego transportu
zbiorowego. W obu przypadkach należy mieć jednak na uwadze obowiązujący, w trakcie
pozyskiwania informacji, letni rozkład jazdy. W przypadku połączeń kolejowych, może on w
niektórych przypadkach nieznacznie zawyżać liczbę połączeń występujących poza okresem
wakacyjnym (dotyczy to głównie relacji pomiędzy Łodzią i ważniejszymi stacjami regionu,
na których zatrzymują się składy TLK oraz InterRegio uruchamiane na popularnych trasach
wakacyjnych). Z kolej w przypadku lokalnego transportu publicznego, liczba połączeń w
okresie letnim może być mniejsza, co jednak nie przekłada się na wyniki analizy, gdyż tam
gdzie funkcjonuje lokalnych transport zbiorowy, obejmuje on swoim zasięgiem obszar, który i
bez tych połączeń cechuje wysoka dostępność.
Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku połączeń autobusowych i typu bus. Ze względu
na liczbę źródeł, z których zaczerpnięte zostały dane, a także brak stron internetowych
z rozkładami jazdy prywatnych przewoźników, należy zastrzec, że w niektórych przypadkach
liczba połączeń, uwzględnionych w analizie, może nieco się różnić od rzeczywistej. Różnice
te, jeżeli występują, z reguły dotyczą relacji, na których występuje duża liczba połączeń w
ciągu doby, czyli obszarów o wysokiej dostępności do transportu zbiorowego. Z tego
względu, ewentualne niedokładności nie wpływają na ogólny stan analizowanego zjawiska.
Pomimo przedstawionych usterek dostępnych materiałów źródłowych zebrany zestaw
informacji wyjściowych, z punktu widzenia założonych celów analizy, należy ocenić wysoko.
Za taką oceną przemawia również fakt, że sposób pozyskiwania informacji dla każdej gminy
był taki sam i obejmował ten sam moment czasowy.

1.3. Metodyka opracowania
Punktem wyjścia dla realizacji głównego celu ekspertyzy jest założenie, że analizie
poddana jest dostępność w ujęciu wewnątrz-regionalnym. Oznacza to, że niniejsze
opracowanie nie podejmuje tematyki dotyczącej powiązań wynikających z funkcjonowania
transportu zbiorowego w relacjach ponadregionalnych bądź ponadkrajowych. Dla mieszkańca
województwa łódzkiego, z punktu widzenia codziennych przejazdów, najważniejszą rolę
odgrywa odpowiednio rozwinięta komunikacja zbiorowa umożliwiająca: dojazdy do pracy i
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placówek oświatowych oraz korzystanie z infrastruktury społecznej, która nie występuje w
miejscu zamieszkania.
Ocena dostępności jest analizowana w trzech płaszczyznach:
- powiatowej (analizie zostały poddane bezpośrednie powiązania z siedzibą powiatu,
w której położona jest dana gmina); z punktu widzenia, w szczególności, obszarów wiejskich,
miasto powiatowe stanowi podstawowe zaplecze usługowe (w zakresie handlu, oświaty
i opieki zdrowotnej), a także jest znaczącym rynkiem pracy;
− sub-regionalnej (analizie zostały poddane bezpośrednie powiązania z siedzibami
powiatów sąsiadujących z powiatem, w którym położona jest dana gmina, w przypadku kiedy
dany powiat położony był przy granicy województwa łódzkiego, analizie zostały poddane
również połączenia z siedzibami sąsiadujących powiatów z graniczących województw);
dostępność w takich kierunkach nie jest istotna dla wszystkich obszarów województwa, ale w
wielu przypadkach miasta, położone w pobliżu danej gminy, a przynależne administracyjnie
do innego powiatu stanowią ważne zaplecze usługowe, są także rynkiem pracy;
− regionalnej (analizie zostały poddane bezpośrednie powiązania z Łodzią); w stolicy
województwa zlokalizowane są m.in.: instytucje administracyjne, placówki oświatowe i
szkolnictwa wyższego oraz inne usługi o charakterze regionalnym.

Wszystkie analizy prowadzone zostały w ujęciu gminnym, tzn. gmina stanowi
podstawową jednostkę badawczą. W podrozdziale 1.1. wspomniano, że względu na
poprawność analizy problematycznym byłoby określenie łącznej liczby połączeń z terenu
całej gminy. Z tego powodu postawiono przyjąć, że odzwierciedleniem dostępności
dla całej jednostki terytorialnej będzie liczba i kierunek połączeń z jednostki osadniczej w
której znajduje się siedziba urzędu gminy, przy czym pod uwagę zostały wzięte połączenia ze
wszystkich przystanków w danej miejscowości (jeżeli zaistniała sytuacja, że kursy były
obsługiwane niezależnie, z dwóch bądź większej liczby przystanków, np. część autobusów
zatrzymywała się na jednym, a część na innym przystanku). Odrębnie potraktowano
połączenia kolejowe - jeżeli w siedzibie gminy nie było stacji kolejowej, a znajdowała się ona
na terenie gminy, uwzględniano także połączenia z tej stacji.
W sytuacji gdy siedziba gminy wiejskiej zlokalizowana była w mieście, które
administracyjnie stanowi odrębną jednostkę administracyjną, przyjęto dla niej tą samą liczbę
połączeń, co w przypadku miasta (przykładowo dla gminy wiejskiej Pabianice przyjęto liczbę
połączeń z miasta Pabianice).
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Ocena dostępności prowadzona była w oparciu o dwie podstawowe zmienne: liczbę
połączeń oraz czas przejazdu (wielkość i struktura przewozów nie mogły zostać poddane
analizie ze względu na brak dostępu do informacji o charakterze handlowym).
Pierwsza zmienna badawcza, czyli połączenie, rozumiana jest jako pojedynczy,
bezpośredni, kurs wykonywany dowolnym środkiem transportu zbiorowego pomiędzy
siedzibą gminy a analizowaną jednostka osadniczą. Oznacza to, że pod uwagę zostały wzięte
jedynie połączenia wychodzące z siedziby gminy. Taki dobór zmiennej został podyktowany
faktem, że liczba połączeń wychodzących z danej siedziby gminy i liczba połączeń
przychodzących pokrywają się ze sobą (jeżeli występują różnice te są one nieistotne). W ten
sposób jedno połączenie jest rozumiane jako pojedyncza relacja obsługująca kurs pomiędzy
siedzibą gminy a danym ośrodkiem w obie strony.
Występujące połączenia były zliczane w całości, jako wszystkie kursy na danej trasie,
w podziale na poszczególne środki transportu, a następnie w podziale na połączenia
realizowane w dni powszednie oraz w niedzielę.
Drugą analizowaną zmienną jest czas przejazdu na danej trasie. Dla każdego środka
transportu został określony najkrótszy czas przejazdu dla poszczególnych badanych relacji. W
niektórych przypadkach, w szczególności w transporcie autobusowym pominięte zostały
kursy pośpieszne wykonywane w nocy bądź nad ranem, których czas przejazdu
zdecydowanie odbiegał od tych wykonywanych w ciągu dnia. W układzie regionalnym,
przeciętny cza dojazdu do Łodzi został obliczony, jako średnia arytmetyczna najkrótszego
czasu przejazdu wszystkim dostępnymi środkami transportu w tej relacji.
Ocena dostępności do transportu zbiorowego, prowadzona była w ujęciu miasta – obszary
wiejskie. W przypadku analizy liczby połączeń, ze względu na duże zróżnicowanie badanej
zbiorowości, posłużono się statystycznymi miarami pozycyjnymi.
Ostatnia część opracowania to rekomendacje, wskazujące kierunki pożądanych działań na
rzecz poprawy dostępności części gmin w regionie.

2. Powiązanie problematyki transportu zbiorowego z dokumentami strategicznymi
na poziomie ponadregionalnym
Problematyka transportu publicznego bezpośrednio nie pojawia się we wszystkich
dokumentach strategicznych szczebla ponadregionalnego. Pomimo tego realizacja celów
i wytycznych w nich stawianych jest nie możliwa bez zapewnienia dobrze funkcjonującego
systemu transportu zbiorowego.
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W większości dokumentów strategicznych: Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego,
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, dokumencie Europa 2020 i innych
wskazuje się jako najważniejsze kierunki działań: potrzebę kształtowania wewnątrzkrajowej
spójności terytorialnej, poprawę dostępności do podstawowych dóbr i usług, poprawę
dostępności do rynków pracy czy marginalizację obszarów problemowych. Realizacja tych
działań jest realna jedynie przy uwzględnieniu, poprawy stanu infrastruktury transportowej
(co najczęściej jest wskazywane w analizowanych dokumentach), ale również przy założeniu
rozwoju systemu transportu publicznego, w szczególności na obszarach wiejskich, gdzie
dostępność jest relatywnie najniższa.
Potrzeba rozwoju transportu zbiorowego została dostrzeżona w założeniach do Strategii
Rozwoju Transportu do 2020 r. Podkreśla się tam przede wszystkim potrzebę budowy
intermodalnego systemu transportu zbiorowego oraz wskazuje potrzebę poprawy dostępności
w układach: regionalnym i lokalnym.
W podobnym kontekście przewija się tematyka dostępności do transportu zbiorowego
w większości z zintegrowanych strategii rozwoju.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, problematyka
transportu zbiorowego pojawia się w bardzo ograniczonym zakresie. W dokumencie tym
podkreśla się jedynie rozbudowę tego systemu w obrębie aglomeracji łódzkiej, poprzez
organizację kolei aglomeracyjnej, budowę tramwaju regionalnego w kierunku północnym,
czy rozwoju transportu intermodalnego. Jako jeden z celów polityki przestrzennej do 2030 r.
wskazuje się potrzebę wzrostu dostępności województwa poprzez rozwój ponadlokalnych
systemów infrastruktury, podkreślając jedynie rozbudowę infrastruktury drogowej i kolejowej
oraz lotniska, głównie na potrzeby transportu ponadregionalnego.
3. Organizacja transportu zbiorowego w województwie łódzkim
Organizacja transportu zbiorowego w regionie łódzkim jest typowa dla kraju. Przewozy
pasażerskie są realizowane przez spółki PKS, prywatnych przewoźników typu bus, gminne
spółki przewozowe (typu MPK), PKP Przewozy Regionalne oraz PKP InterCity.
Najważniejszą rolę w strukturze przewozów pełnią połączenia oferowane przez spółki
PKS. W sumie obsługują one największą liczbę połączeń, obejmują swoim zasięgiem
największy obszar województwa i docierają na teren każdej z gmin. Największa liczba
połączeń występuje pomiędzy największymi miastami regionu oraz wzdłuż najważniejszych
szlaków komunikacyjnych (głównie dróg krajowych).
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W województwie swoją siedzibę posiada 13 spółek PKS, wyodrębnionych z państwowych
przedsiębiorstw funkcjonujących do początku lat 90-tych. Większość z nich to firmy
prywatne, głównie spółki pracownicze (nieliczne są własnością samorządową bądź
państwową). Spółki te posiadają swoje siedziby w największych miastach regionu: Łodzi,
Piotrkowie

Trybunalskim,

Skierniewicach,

Zduńskiej

Woli,

Sieradzu,

Tomaszowie

Mazowieckim, Radomsku, Bełchatowie, Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Wieluniu oraz Opocznie.
Większość z przewoźników obsługuje połączenia o charakterze lokalnym, głownie w
granicach jednego powiatu, a w mniejszym stopniu połączenia o charakterze regionalnym
(głównie do miasta wojewódzkiego). Niektóre ze spółek oferują również połączenia krajowe
(najczęściej z większymi miastami wojewódzkim bądź miejscowościami turystycznymi).
Największą ofertę przewozową posiadają spółki PKS z Łodzi oraz innych większych
ośrodków miejskich (Sieradz, Skierniewice, Piotrków Trybunalski).
Uzupełnieniem oferty przewoźników PKS z regionu łódzkiego są połączenia realizowane,
głównie na obszarach powiatów przygranicznych, przez spółki z miast z województw
sąsiednich. Z reguły miejscowości gminne położone przy granicy województwa są
przystankiem końcowym dla takich kursów. Niekiedy prowadzi to do sytuacji, w której
gmina jest lepiej skomunikowana z siedzibą sąsiadującego z nią powiatu z innego
województwa niż siedzibą powiatu, do którego przynależy administracyjnie.
Przez teren regionu łódzkiego przebiegają również liczne trasy autobusów dalekobieżnych
obsługiwanych przez spółki PKS z całego kraju. Ich znaczenie dla ogólnej organizacji
transportu publicznego w regionie nie jest duże, gdyż są to połączenia prowadzone głównymi
drogami regionu, a autobusy zatrzymują się tylko na wybranych przystankach, głównie
w większych miejscowościach.
Drugą grupę przewoźników stanowią prywatne firmy oferujące przewozy typu bus
(w nielicznych przypadkach kursy są obsługiwane również przez autobusy). Są to firmy
zlokalizowane w regionie łódzkim, najczęściej obsługujące najwyżej jedną bądź dwie trasy,
posiadające do kilkunastu pojazdów. Regularne przewozy osób stanowią dla tych firm główny
rodzaj działalności, niektóre oferują również przewozy nieregularne (np. turystyczne). Na
terenie województwa łódzkiego funkcjonuje ok. 80 przewoźników tego rodzaju. Obsługują
one głównie trasy, na których popyt na usługi transportowe jest największy, a ich zasięg
przestrzenny jest bardzo ograniczony. Sektor przewozów prywatnych typu bus jest najlepiej
rozbudowany w szeroko rozumianej aglomeracji łódzkiej. Przewoźnicy oferują połączenia na
trasach pomiędzy Łodzią a miejscowościami w sąsiednich powiatach, po ważniejszych
szlakach komunikacyjnych. Najwięcej połączeń obsługuje relacje: Łódź – Pabianice, Łódź9

Konstantynów Ł., Łódź – Aleksandrów Ł. – Poddębice – Uniejów, Łódź – Zgierz – Ozorków,
Łódź – Stryków – Głowno – Łowicz, Łódź – Andrespol – Rokiciny – Tomaszów Maz., Łódź
– Rzgów – Tuszyn. Każda z tras jest obsługiwana przez kilku przewoźników, często przewozy
typu bus stanowią dominującą formę transportu publicznego na tych trasach.
Drugim obszarem o dużym udziale przewozów typu bus jest region piotrkowski.
W większości są to połączenia realizowane pomiędzy siedzibami poszczególnych gmin
powiatu a Piotrkowem Trybunalskim bądź Piotrkowem Trybunalskim i Bełchatowem,
Radomskiem oraz Tomaszowem Mazowieckim
Na pozostałym terytorium województwa znaczenie przewozów typu bus jest
zdecydowanie mniejsze. Są to najczęściej pojedyncze relacje, o niewielkiej liczbie połączeń
w ciągu doby.
Dużo mniejsze znaczenie w organizacji transportu zbiorowego mają miejskie (gminne)
spółki komunikacyjne realizujące przede wszystkim połączenia o charakterze lokalnym
(w ramach danej jednostki gminnej). Spośród 17 tego typu przewoźników, jedynie kilku z
nich oferuje relacje na dłuższych trasach niż teren danej gminy (wyłączając z tego połączenia
o charakterze podmiejskim obejmujące teren gminy wiejskiej o tej samej nazwie, co miasto
np.: połączenia autobusowe relacji miasto Zduńska Wola – gmina wiejska Zduńska Wola, czy
miasto Kutno – gmina wiejska Kutno).
Najbardziej rozbudowaną ofertę posiadają spółki MPK oraz Tramwaje Podmiejskie
z Łodzi (połączenia tramwajowe i autobusowe). W przypadku przewoźników z innych miast
są to najczęściej pojedyncze relacje pomiędzy miastem powiatowym i terenem gmin z tego
powiatu bądź pomiędzy sąsiadującymi miastami powiatowymi. Połączenia tego rodzaju są
realizowane przez miejskiej spółki transportowe z Radomska, Łasku, Pabianic, Zgierza oraz
Kutna. Dodatkowo w dwóch gminach wiejskich regionu łódzkiego istnieją komunalne spółki
przewozowe. Są to Kleszczów (przewoźnik obsługuje połączenie z Bełchatowem) oraz Brójce
(połączenie z Łodzią).
Uzupełnienie systemu transportu zbiorowego w regionie łódzkim stanowią przewozy
kolejowe. Ich znaczenie i zasięg przestrzenny są determinowane przebiegiem linii
kolejowych. Dodatkowo przewozy pasażerskie nie są realizowane na wszystkich istniejących
liniach kolejowych. Obecnie wyłączone z tych przewozów są: linia kolejowa Łódź-Łowicz
(po modernizacji zostanie w niedługim czasie przywrócony ruch na tej trasie), oraz linia
kolejowa Tomaszów Maz. – Opoczno – Skarżysko Kamienna. Dodatkowo na trasach Kępno –
Wieruszów – Wieluń – Herby Nowe, Tomaszów Maz. – Drzewica – Przysucha – Radom oraz
na Magistrali Węglowej ruch pociągów pasażerskich jest znikomy.
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Pasażerskie przewozy kolejowe, istotne z punktu widzenia regionalnego transportu
publicznego są realizowane na trasach: Łódź – Sieradz, Łódź – Kutno oraz Łódź – Koluszki
(Piotrków Tryb. – Radomsko) – Skierniewice. Są one obsługiwane przez spółkę PKP
Przewozy Regionalne, która zapewnia przede wszystkim połączenia regionalne osobowe na
wyżej wymienionych trasach (pociągi zatrzymują się na wszystkich stacjach) oraz spółkę
PKP IC, która obsługuje połączenia pośpieszne ponadregionalne.
W porównaniu do innych regionów Polski znaczenie przewozów kolejowych w
organizacji regionalnego systemu transportu publicznego w województwie łódzkim jest
zdecydowanie mniejsze. Sytuacja ta ulegnie zmianie, gdy zostanie uruchomiana Łódzka Kolej
Aglomeracyjna, która dzięki modernizacji oraz zwiększeniu liczby przystanków stanie się
istotnym ogniwem systemu transportowego i może się przyczynić do zmian w strukturze
przewozów w obszarze szeroko rozumianej aglomeracji łódzkiej.

4. Dostępność miast i gmin w układzie powiatowym, sub-regionalnym i regionalnym
4.1. Układ powiatowy i sub-regionalny
Wszystkie siedziby gmin posiadają bezpośrednie połączenia ze swoim miastem
powiatowym, w przypadku 16 z nich połączenia te są realizowane tylko w dni powszednie.
Podstawowym środkiem transportu jest komunikacja PKS, wzrasta znaczenie lokalnego
transportu publicznego oraz połączeń typu bus.
Przeciętna liczba połączeń w dni powszednie (liczona dla wszystkich gmin regionu)
wynosi 21. Tylko dla 16 gmin ich liczba jest mniejsza od 10. Zdecydowana większość gmin
regionu posiada przynajmniej zadawalającą dostępność do miasta powiatowego. Cechą
charakterystyczną dostępności w układzie powiatowym jest dużo mniejsza liczba połączeń
oferowana w niedziele. Jest to przeciętnie 9 kursów w ciągu doby. Z ponad 30 gmin,
w kierunku siedziby powiatu, w niedziele realizowane są jedynie pojedyncze kursy (poniżej
5). Jest to podyktowane przede wszystkim dużym udziałem połączeń realizowanych w dni
nauki szkolnej.
Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku dostępności w układzie subregionalnym.
Poszczególne miasta – siedziby powiatów sąsiadujących, o ile posiadają, najczęściej,
przynajmniej jedno połączenie w ciągu doby ze stolicą danego powiatu, to dostępność do tych
ośrodków dla poszczególnych gmin jest bardzo zróżnicowania. Liczba połączeń w tym
układzie podyktowana jest wieloma czynnikami. Stąd trudno jest znaleźć wspólny mianownik
dla całości obszaru województwa łódzkiego, choć często liczba połączeń wzrasta, jeżeli dana
gmina położona jest przy granicy z sąsiadującym powiatem, bądź na trasie połączenia swojej
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siedziby powiatu z miastem powiatu sąsiadującego (najczęściej pokrywa się to z dogodnym
położeniem w sieci komunikacyjnej).
Ze względu na charakter dostępności w układzie powiatowym i sub-regionalnym, a także
duże ich zróżnicowanie, krótka charakterystyka i ocena dostępności w tych dwóch układach
zostanie przeprowadzona dla poszczególnych powiatów osobno:
•

powiat bełchatowski
Obszar powiatu jest dobrze skomunikowany z jego stolicą. W dni powszednie liczba

kursów w relacji siedziba gminy – Bełchatów jest większa od 10. Połączenie te są
realizowane w większości przez komunikację PKS, na trasach Bełchatów-Zelów oraz
Bełchatów-Szczerców-Kluki-Rusiec kursuje również komunikacja typu bus. W niedzielę
liczba kursów jest zdecydowanie mniejsza, połączenia obsługiwane są wyłączenie przez PKS.
Czas dojazdu do miasta powiatowego, w przypadku wszystkich siedzib gmin oscyluje
w granicach do 30 min (nieznacznie dłuższy jest z Kleszczowa) (por. zał. 1).
W układzie sub-regionalnym, liczba połączeń z poszczególnych siedzib gmin
z miastami z powiatów sąsiadujących jest mocno zróżnicowania. Jedynie Bełchatów posiada
połączenia ze wszystkimi ośrodkami, przy czym najlepiej skomunikowany jest z Piotrkowem
Trybunalskim (PKS i bus) i Pabianicami (PKS). Łącznie, duża liczba kursów jest realizowana
również z Zelowa, choć w większości do pobliskiego Łasku (m.in. autobusami ZKM Łask).
Pozostałe siedziby gminy posiadają pojedyncze połączenia z niektórymi miastami, w
przypadku Drużbic większa ich liczba odbywa się w kierunku Pabianic.
•

powiat brzeziński
Gminy Jeżów i Rogów są bardzo dobrze skomunikowane z siedzibą powiatu (ok. 40

kursów w dni powszednie i pow. 10 w niedzielę). Gorzej przedstawia się sytuacja Dmosina,
z którego w ciągu dnia powszedniego odbywa się kilka kursów w kierunku Brzezin,
w niedzielę nie ma ani jednego. Z dwóch pierwszych miejscowości kursy realizowane są
komunikacją PKS oraz busami, z Dmosina kursują autobusy PKS. Czas dojazdu do siedziby
powiatu jedynie w przypadku Dmosina przekracza 30 min.
W układzie sub-regionalnym powiat jest słabo skomunikowany z miastami z powiatów
sąsiadujących. Brzeziny dysponują pojedynczymi połączeniami ze Skierniewicami oraz
Łowiczem. Dmosin i Jeżów nie posiadają żadnego takiego połączenia (por. zał. 2).
•

powiat kutnowski
Dostępność transportem zbiorowym do Kutna posiadają mieszkańcy wszystkich gmin

powiatu, również w niedzielę. Liczba kursów jest bardzo zróżnicowana. W dni powszednie
waha się od ponad 30 z Żychlina i Krośniewic (miasta najlepiej skomunikowane z siedzibą
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powiatu) do ok. 10 (w przypadku Dąbrowic i Oporowa). W niedzielę liczba kursów jest dwu-,
trzykrotnie mniejsza. Połączenia są realizowane przede wszystkim przez komunikację PKS,
w kilku przypadkach również przez PKP. Dodatkowo z Krzyżanowa kursują autobusy MZK
Kutno. Czas dojazdu do miasta powiatowego, w przypadku wszystkich siedzib gmin oscyluje
w granicach do 30 min (dłuższy jest jedynie z Dąbrowic).
W układzie sub-regionalnym, dogodne połączenia z miastami z powiatów sąsiadujących
posiada Kutno (przynajmniej 10 kursów w każdym kierunku w dni powszednie i w niedzielę).
Ze wszystkimi ośrodkami połączenia zapewnione mają jeszcze Krośniewice i Żychlin (prócz
jednego), ale liczba tych połączeń jest mniejsza. W przypadku pozostałych ośrodków są to
pojedyncze relacje, Krzyżanów i Oporów nie posiadają żadnego połączenia z siedzibami
powiatów sąsiadujących. Połączenia w układzie sub-regionalnym są realizowane przez
komunikację PKS, z Kutna liczne są również połączenia kolejowe (por. zał. 3).
•

powiat łaski
Na tle powiatu najsłabiej z Łaskiem skomunikowane są Wodzierady (kilka połączeń

w dni powszednie, żadnego w niedzielę). W przypadku pozostałych gmin liczba połączeń
z siedzibą powiatu jest wystarczająca (w szczególności w dni powszednie). Kursy
obsługiwane są w zdecydowanej większości przez autobusy PKS. Czas dojazdu do Łasku, w
przypadku wszystkich siedzib gmin oscyluje w granicach do 30 min.
W układzie sub-regionalnym najlepiej skomunikowany jest Łask (w szczególności
z Pabianicami i Zduńską Wolą). Wodzierady nie posiadają żadnego połączenia, w przypadku
pozostałych gmin ich liczba jest zdecydowanie mniejsza. Dominujący kierunek połączeń to
Pabianice (por. zał. 4).
•

powiat łęczycki
Z Łęczycą dobrze skomunikowane są przede wszystkim Daszyna i Witonia (ok. 20

kursów w dni powszednie i ponad 10 w niedzielę). Pozostałe ośrodki mają zapewnioną
dostępność do miasta powiatowego na poziomie 10 połączeń w dni powszednie i kilku
w niedzielę. Dominują połączenia autobusowe PKS, z Wiotnii około połowy kursów stanowią
połączenia kolejowe. Czas dojazdu do Łęczycy, w przypadku wszystkich siedzib gmin
oscyluje w granicach do 30 min.
W układzie sub-regionalnym połączenia ze wszystkimi siedzibami powiatów
sąsiadujących posiada tylko Łęczyca, najwięcej z Kutnem i Zgierzem (znaczna część to
połączenia kolejowe). Z tymi ośrodkami dobrze skomunikowany jest również Piątek oraz
Witonia. Pozostałe gminy posiadają pojedyncze połączenia z wybranymi ośrodkami (por. zał.
5).
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powiat łowicki
Dostępność do Łowicza z obszaru powiatu jest bardzo zróżnicowana, dodatkowo jedna
siedziba gminy – Kocierzew Południowy nie posiada żadnego połączenia w niedzielę.
Komunikacja w powiecie łowickim jest obsługiwana głównie przez PKS, jedynie w kierunku
Domaniewic są to busy. Z Łyszkowic do Łowicza kursują autobusy MZK. Czas dojazdu do
Łowicza, w przypadku wszystkich siedzib gmin nie przekracza 30 min.
W układzie sub-regionalnym żaden ośrodek gminny nie posiada połączenia ze
wszystkimi siedzibami powiatów sąsiadujących. Najwięcej relacji w tym układzie jest
realizowanych z Łowicza, w mniejszym stopniu z Łyszkowic i Nieborowa. Ośrodki te są
najlepiej skomunikowane ze Skierniewicami, w przypadku Łowicza również z Sochaczewem
i Kutnem (głównie komunikacją kolejową) (por. zał. 6).
•

powiat łódzki wschodni
Siedzibą powiatu jest Łódź, dla której analiza dostępności została omówiona

w poprzednim podrozdziale. Poza Brójcami, poszczególne siedziby gmin powiatu są bardzo
dobrze skomunikowane ze stolicą województwa, zarówno autobusami PKS, busami,
komunikacją miejską, w przypadku Andrespola i Koluszek również koleją. W dni powszednie
liczba realizowanych kursów z siedzib gmin przekracza 100 (za wyjątkiem Koluszek
i wspomnianych Brójec). Czas dojazdu do Łodzi, w przypadku wszystkich siedzib gmin, nie
przekracza, poza godzinami szczytu, 30 min.
W układzie sub-regionalnym, dostępność do siedzib powiatów sąsiadujących jest
uzależnione od położenia względem tras transportu zbiorowego łączącego te ośrodki z
Łodzią. Stąd duża liczba połączeń Tuszyna i Rzgowa z Piotrkowem Tryb. czy Andrespola
z Tomaszowem Mazowieckim. Spośród wszystkich ośrodków najlepiej rozwinięty system
połączeń mają Koluszki (w szczególności poprzez kolej). Obok komunikacji PKS, duży
udział w relacjach z siedzibami powiatów sąsiadujących mają połączenia busami (por. zał. 7).
•

powiat opoczyński
Dostępność do Opoczna z obszaru powiatu jest bardzo zróżnicowana. Najlepsza jest dla

mieszkańców Drzewicy i Żarnowa, jedynie kilka kursów w ciągu doby mają do dyspozycji
mieszkańcy Poświętnego i Sławna. W niedzielę liczba połączeń jest zdecydowanie mniejsza,
a z Żarnowa i Paradyża w kierunku Opoczna nie odjeżdżają żadne autobusy. W przewozach
dominuje komunikacja PKS, połączenia typu bus są realizowane jedynie w kierunku
Drzewicy i Żarnowa. Czas dojazdu do Opoczna, jedynie w przypadku Drzewicy i Sławna
przekracza 30 min.
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W układzie sub-regionalnym najlepiej skomunikowane z pobliskimi miastami jest
Opoczno, przynajmniej kilka kursów w ciągu doby (zarówno w dni powszednie
i w niedziele). Pozostałe gminy jeżeli posiadają większą liczbę połączeń to albo do Piotrkowa
Tryb. albo Końskich. W przypadku Drzewicy jest to również Przysucha. Połączenia
w układzie sub-regionalnym są realizowane głównie przez komunikację PKS (por. zał. 8).
•

powiat pabianicki
Najlepiej rozwinięty system transportu zbiorowego w powiecie funkcjonuje w relacji

Pabianice-Ksawerów (liczba połączeń przekracza 200 w ciągu dnia powszedniego). Równie
dobrze skomunikowany z miastem powiatowym jest Dobroń (blisko 100 połączeń).
W przypadku obu gmin przewozy prowadzone są komunikacją PKS, przy dużym udziale
transportu miejskiego oraz busów. Najmniej połączeń z siedzibą powiatu posiada Lutomiersk.
W niedziele liczba połączeń jest duża niższa, choć nadal bardzo wysoka w przypadku
Ksawerowa. W niedziele nie są realizowane żadne kursy z Lutomierska i Konstantynowa
Łódzkiego. Czas dojazdu do Pabianic nie przekracza 15 min, jedynie z Lutomierska wynosi
ok. 30 min.
W układzie sub-regionalnym, dostępność do poszczególnych ośrodków miejskich jest
bardzo zróżnicowana. Największa z Pabianic, ale tylko w określonych kierunkach, przede
wszystkim do Łasku i Bełchatowa. Podobnie jest w przypadku pozostałych ośrodków
gminnych. Jeżeli posiadają one rozwiniętą sieć połączeń to wyłączenie z jednym z wyżej
wymienionych miast. W układzie sub-regionalnym większość kursów realizowana jest
komunikacją PKS (por. zał. 9).
•

powiat pajęczański
Najlepiej rozwiniętą sieć połączeń z Pajęcznem posiadają Działoszyn i Nowa Brzeźnica.

W przypadku pozostałych ośrodków ich liczba oscyluje w granicach 10-15 w ciągu dnia
powszedniego. Wyjątek stanowi Kiełczygłów (3 połączenia). W niedziele, jedynie
z Działoszynem realizowanych jest więcej niż 10 kursów. Przewozy są obsługiwane przez
autobusy PKS, nieliczne kursy również koleją. Czas dojazdu do Pajęczna oscyluje
w granicach 15 min.
W układzie sub-regionalnym, dostępność do poszczególnych ośrodków miejskich, poza
Pajęcznem i Działoszynem jest nieznaczna. Dominującym kierunkiem powiązań są Wieluń,
Radomsko, oraz Częstochową. Większość kursów realizowana jest w dni powszednie poprzez
komunikację autobusową PKS (por. zał. 10).
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•

powiat piotrkowski
Pod względem dostępności do Piotrkowa Tryb. gminy powiatu można podzielić na dwie

grupy. Pierwsza cechuje się bardzo dużą liczbą połączeń przekraczającą nawet 100 kursów
w ciągu dnia powszedniego. W drugiej liczba połączeń oscyluje w granicach 10-20 (również
w ciągu dnia powszedniego). O dostępności do ośrodka powiatowego decydują przede
wszystkim połączenia typu bus (w przypadku Rozprzy, Moszczenicy czy Sulejowa jest to
ponad 100 kursów). W niedziele liczba połączeń jest zdecydowanie mniejsza, w drugiej
grupie gmin nie przekracza 10. Powiat piotrkowski jest jednym z największych
powierzchniowo w województwie, stąd czas dojazdu do jego siedziby w przypadku kilku
gmin zdecydowanie przekracza 30 min.
W układzie sub-regionalnym, liczba połączeń z poszczególnymi ośrodkami jest
relatywnie niska. W większości tego rodzaje przewozy nie są obsługiwane bądź ich liczba
jest niewielka (jedynie dla relacji Sulejów-Opoczno oraz Rozprza-Radomsko przekracza 10) .
Wyjątek stanowi Wolbórz posiadający dużą liczbę połączeń typu bus z Tomaszowem
Mazowieckim (miasto położone jest na trasie z Piotrkowa Tryb.) (por. zał. 11).
•

powiat m. Piotrków Trybunalski
Piotrków Trybunalski jako siedziba powiatu grodzkiego i duży ośrodek miejski posiada

dobrze rozwinięty system połączeń w układzie sub-regionalnym. Najwięcej z nich odbywa się
w kierunku Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego, są to przede wszystkim połączenia
typu bus. Najmniej połączeń jest realizowanych w kierunku Pabianic. Liczba kursów
w niedzielę jest zdecydowanie mniejsza, w szczególności na kierunkach obsługiwanych przez
busy (por. zał. 12).
•

powiat poddębicki
Dostępność do Poddębic z poszczególnych ośrodków gminnych powiatu jest do siebie

zbliżona, oscyluje w granicach 15 połączeń w ciągu dnia powszedniego. Większą liczba
kursów realizowana jest jedynie z Uniejowa, głównie poprzez przewozy typu bus,
w pozostałych przypadkach dominują połączenia autobusowe PKS. Czas dojazdu do
Poddębic oscyluje w granicach 20-25 min.
W układzie sub-regionalnym, poszczególne siedziby gmin posiadają połączenia jedynie
z wybranymi ośrodkami miejskimi z powiatów sąsiadujących. Wyjątek stanowią Poddębice.
Największą dostępnością z obszaru powiatu cechuje się Sieradz. Połączenia są realizowane
jedynie komunikacją PKS (por. zał. 13).
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•

powiat radomszczański
System transportu publicznego na terenie powiatu jest dobrze rozwinięty. Liczba

połączeń z Radomskiem oscyluje w granicach 20-40 w ciągu dnia powszedniego.
W przypadku dwóch ośrodków gminnych nie przekracza 20 połączeń. Większość kursów
realizowana jest komunikacją PKS, w kilku relacjach również dzięki: MPK Radomsko, kolej
oraz połączenia typu bus. W niedziele liczba kursów jest zdecydowanie mniejsza,
w przypadku trzech ośrodków gminnych przekracza 10. Powiat radomszczański należy do
największych jednostek terytorialnych w województwie, stąd czas dojazdu do miasta
powiatowego przekracza w przypadku niektórych gmin 30, a nawet 40 min.
W układzie sub-regionalnym, najlepiej rozwinięty system połączeń z miastami
z powiatów sąsiadujących posiada Radomsko. W przypadku pozostałych ośrodków większa
liczba połączeń realizowana jest w kierunku Częstochowy i Piotrkowa Tryb, przy znaczącym
udziale transportu kolejowego (por. zał. 14).
•

powiat rawski
Wszelkie połączenia z Rawą Mazowiecką są realizowane na obszarze powiatu

komunikacją autobusową PKS, większość w dni powszednie. Czas dojazdu do Rawy
Mazowieckiej nie przekracza 30 min.
W układzie sub-regionalnym, rozwinięty system połączeń z miastami z sąsiednich
powiatów posiada tylko Rawa Mazowiecka. W szczególności w kierunku Skierniewic oraz
Tomaszowa Mazowieckiego. Jedynie w relacji Rawa Mazowiecka-Skierniewice połączenia są
obsługiwane przez busy. W przypadku pozostałych ośrodków są to pojedyncze kursy
realizowane przede wszystkim w dni powszednie (por. zał. 15).
•

powiat sieradzki
System transportu publicznego na terenie powiatu jest dobrze rozwinięty choć liczba

kursów jest bardzo zróżnicowana. W dzień powszedni, waha się od 15 do ponad 60. Decyduje
o tym dobrze rozwinięta komunikacja autobusowa PKS obsługująca większość połączeń we
wszystkich relacjach. W niedziele dostępność ośrodka powiatowego jest dużo niższa,
najczęściej jest to najwyżej kilka kursów w ciągu doby. Powiat sieradzki jest największą
powierzchniowo jednostką terytorialną województwa, stąd czas dojazdu do jego siedziby
najczęściej przekracza 30 min.
W układzie sub-regionalnym, jedynie Sieradz posiada dogodne połączenie z większością
miast z powiatów sąsiadujących. Dostępność ta w przypadku pozostałych gmin zależy od ich
położenia. Przykładowo na południu powiatu są to głównie połączenia z Wieluniem, na
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zachodzie z Kaliszem. Przeważają połączenia autobusowe PKS, w relacji Sieradz-Zduńska
Wola kursuje również komunikacja lokalna (por. zał. 16).
•

powiat skierniewicki
Dostępność do Skierniewic z poszczególnych ośrodków gminnych powiatu oscyluje

w granicach 10-40 połączeń w ciągu dnia powszedniego. Połączenia realizowane
są komunikacją PKS, przy znaczącym udziale przewozów typu bus oraz kolei. Czas dojazdu
do miasta powiatowego najczęściej nie przekracza 30 min.
W układzie sub-regionalnym, dostępne są jedynie pojedyncze kursy realizowane
w niektórych kierunkach, w większość komunikacją PKS. Na tym tle wyróżnia się Głuchów
dobrze skomunikowany z Brzezinami i Rawą Maz., oraz Nowy Kawęczyn silnie powiązany
z Rawą Maz. (por. zał. 17).
•

powiat m. Skierniewice
Skierniewice, siedziba powiatu grodzkiego, w odróżnieniu od Piotrkowa Tryb. posiada

dogodne połączenia w układzie sub-regionalnym jedynie z wybranymi ośrodkami. Są to
Rawa Mazowiecka i Łowicz oraz Żyrardów, leżący na linii kolejowej do Warszawy. W
przypadku pozostałych miast są to pojedyncze połączenia realizowane w ciągu dni
powszednich (por. zał. 18).
•

powiat tomaszowski
Dostępność do siedziby powiatu z poszczególnych ośrodków gminnych jest bardzo

zróżnicowana. W przypadku Będkowa czy Rzeczycy są to pojedyncze kursy w ciągu dnia
powszedniego, a w przypadku Rokicin czy Ujazdu liczba połączeń wynosi powyżej 40. Są to
w większości połączenia typu bus. W pozostałych relacjach dominuje komunikacja
autobusowa PKS. W niedziele liczba kursów jest zdecydowanie mniejsza. Czas dojazdu do
Tomaszowa Mazowieckiego oscyluje w granicach 30-40 min.
W układzie sub-regionalnym, poszczególne ośrodki gminne powiązane są przede
wszystkim z Rawą Mazowiecką, Opocznem i Piotrkowem Tryb. W przypadku pozostałych
kierunków są to najwyżej pojedyncze kursy. Przewozy na tych trasach realizowane są przede
wszystkim przez komunikację PKS oraz przewozy typu bus (por. zał. 19).
•

powiat wieluński
Liczba połączeń z poszczególnych ośrodków powiatowych do Wielunia jest do siebie

zbliżona. Przeważnie jest to 25-30 kursów w ciągu dnia powszedniego. Nieznacznie mniej
w przypadku Skomlina i Konopnicy. System połączeń z ośrodkiem powiatowym jest niemal
w całości obsługiwany przez komunikację PKS. W niedziele liczba kursów jest nawet
czterokrotnie mniejsza. Czas dojazdu do Wielunia, generalnie, nie przekracza 30 min.
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W układzie sub-regionalnym, połączenie ze wszystkimi miastami z powiatów sąsiednich
ma zapewniony tylko Wieluń. W przypadku pozostałych ośrodków są to pojedyncze kursy,
realizowane przede wszystkim w dni powszednie, głównie w kierunku Sieradza bądź
Wieruszowa (por. zał. 20).
•

powiat wieruszowski
Liczba połączeń z poszczególnych ośrodków gminnych do Wieruszowa jest, na tle

innych powiatów, relatywnie niska. Jest to najwyżej kilkanaście kursów ciągu dnia
powszedniego. W niedziele, jest ich już tylko kilka, w trzech przypadkach tych połączeń nie
ma wcale. Wszystkie relacje są obsługiwane przez komunikację PKS. Czas dojazdu do
Wieruszowa nie przekracza 40 min.
W układzie sub-regionalnym, większość połączeń z miastami z powiatów sąsiednich jest
realizowana w kierunku Wielunia i Kępna. W pozostałych kierunkach są to pojedyncze kursy,
odbywające się przede wszystkim w dni powszednie. Dominuje komunikacja autobusowa
PKS (por. zał. 21).
•

powiat zduńskowolski
Dostępność do miasta powiatowego z Szadku i Zapolic zapewnia komunikacja

autobusowa PKS. W przypadku Szadku liczba kursów w dni powszednie jest zdecydowanie
większa. W niedziele są to jedynie pojedyncze połączenia. Czas dojazdy do Zduńskiej Woli
nie przekracza 30 min.
W układzie sub-regionalnym jedynie Zduńska Wola posiada dobrze rozwinięty system
połączeń z miastami z powiatów sąsiadujących Są one obsługiwane przez autobusy PKS,
kolej, a w kierunku Sieradza i Łasku również lokalny transport zbiorowy. Z pozostałych
ośrodków są realizowane kursy jedynie w wybranych kierunkach i przede wszystkim w dni
powszednie (por. zał. 22).
•

powiat zgierski
Liczba połączeń realizowanych pomiędzy poszczególnymi ośrodkami gminnymi

a Zgierzem jest zbliżona do siebie i oscyluje w granicach 10-25 w ciągu dnia powszedniego.
Wyjątek stanowi Ozorków (liczba kursów przekracza 100). Zdecydowana większość połączeń
realizowana jest przewozami typu bus, z Ozorkowa dodatkowo komunikacją autobusową
PKS, koleją oraz tramwajem. W niedziele dostępność miasta powiatowego jest bardzo
ograniczona, są to pojedyncze połączenia (wyjątek stanowi Ozorków). Czas dojazdu do
Zgierza nie przekracza 30 min.
W układzie sub-regionalnym, poszczególne ośrodki gminne posiadają dobrze rozwinięty
system połączeń jedynie z wybranymi miastami z powiatów sąsiadujących, w zależności od
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ich

położenia

w

układzie

komunikacyjnym

Przykładowo:

Aleksandrów

Łódzki

z Poddębicami, Ozorków z Łęczycą, Głowno i Stryków z Łowiczem. Dotyczy to również
miasta powiatowego, który posiada jedynie połączenie Łęczycą i w niewielkim zakresie
z Pabianicami. Przewozy realizowane są zarówno przez komunikację PKS, jak i busy oraz
kolej (por. zał. 23).

4.2.

Układ regionalny

Łódź

jako

miasto

wojewódzkie,

największy

rynek

pracy,

siedziba

instytucji

administracyjnych i szeregu placówek usługowych o zasięgu regionalnym (szkolnictwo,
opieka zdrowotna, handel, kultura i rozrywka) wymaga odpowiednio rozwiniętego systemu
transportu zbiorowego umożliwiającego dojazd z całego obszaru województwa. Liczba
połączeń może być zróżnicowana, tak jak zróżnicowane jest znaczenie Łodzi (dla obszarów
sąsiadujących z miastem wojewódzkim jest dużo większe, niż dla obszarów położonych przy
granicach regionu). Niezależnie od tego, dostępność do tego rodzaju połączeń powinna być
zapewniona,

przynajmniej,

w minimalnym

zakresie

dla wszystkich

mieszkańców

województwa.
W województwie łódzkim dostępność wszelkimi rodzajami transportu zbiorowego do
Łodzi jest bardzo zróżnicowana. W niektórych relacjach liczba połączeń przekracza 100,
a nawet 200 w ciągu doby (przede wszystkim w przypadku jednostek terytorialnych
bezpośrednio sąsiadujących z Łodzią), z drugiej strony z 37 siedzib gmin nie ma żadnego
bezpośredniego połączenia z miastem wojewódzkim, a w przypadku kilku kolejnych (6 gmin)
kursy tego typu realizowane są tylko w dni powszednie, bądź tylko w dni wolne od pracy (2
gminy).
Bardzo niską i niską dostępnością w układzie regionalnym charakteryzują się przede
wszystkim gminy wiejskie oraz część gmin miejsko-wiejskich. Są to przeważnie jednostki
położone peryferyjnie w stosunku do miasta wojewódzkiego. Ponad połowa tych jednostek
skoncentrowana jest w południowo-zachodniej części regionu (powiaty: sieradzki,
wieruszowski, wieluński) oraz na południu województwa (powiat radomszczański) (por. rys.
1 i 2).
Najlepszą dostępnością charakteryzują się:
− gminy położone w powiatach sąsiadujących z Łodzią,
− większość ośrodków miejskich oraz jednostki położone wzdłuż głównych szlaków
komunikacyjnych, przede wszystkim dróg krajowych.
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Przeciętnie, w dni powszednie, liczba połączeń z Łodzią wynosi 10, w niedziele jest
nieznacznie mniejsza i wynosi osiem. Należy podkreślić, że dla 20 gmin liczba tych kursów
jest niewiększa niż dwa w ciągu doby. Z drugiej strony ponad 50 bezpośrednich połączeń do
Łodzi posiada 28 gmin (w dni powszedni) oraz 22 (w niedzielę).
Rozpatrując dostępność do miasta wojewódzkiego w układzie obszary wiejskie - miasta
można zauważyć wyraźne dysproporcje. Przeciętnie, liczba połączeń z gmin miejskich jest
dziesięciokrotnie większa niż z gmin wiejskich oraz pięciokrotnie większa niż z gmin miejsko
wiejskich (por. rys. 3).

Rys. 3. Przeciętna liczba połączeń z Łodzią według rodzaju gminy (przy uwzględnieniu
wszystkich form transportu zbiorowego)
Źródło: opracowanie własne
UWAGA: przedstawione wyniki nieuwzględnianą gmin wiejskich, dla których siedziba gminy znajduje się w
sąsiadującym mieście

O dostępności do miasta wojewódzkiego decyduje system połączeń obsługiwanych przez
komunikację PKS (por. zał. 24 i 25). Liczba kursów w niektórych relacjach przekracza 100
(w dni powszednie) oraz 60 w niedziele. Przeciętnie jest to siedem połączeń w ciągu doby.
System komunikacji PKS nie obsługuje, w układzie regionalnym, siedzib 45 gmin (z
wyjątkiem gminy miejsko-wiejskiej Wolbórz, są to gminy wiejskie).
Dużo mniejsze znaczenie w kształtowaniu dostępności do Łodzi posiadają pozostałe
formy transportu publicznego.
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Połączenia obsługiwane przez prywatnych przewoźników typu bus umożliwiają dojazd do
Łodzi z 38 gmin regionu. Większość z nich jest realizowana w odległości do 50 km od miasta
wojewódzkiego, głównie po drogach krajowych, bądź do gmin sąsiadujących bezpośrednio
z Łodzią. (por. zał. 26 i 27). Gminy posiadające połączenia typu bus cechuje najczęściej
wysoka bądź bardzo wysoka dostępność komunikacyjna w układzie regionalnym.
Liczba

obsługiwanych

przez

prywatnych

przewoźników

kursów

jest

bardzo

zróżnicowana, w niektórych kierunkach przekracza nawet 100 w ciągu doby. Przeciętnie,
w dni powszednie liczba połączeń wynosi 30, a w niedzielę 12.
Marginalne znaczenie w układzie regionalnym posiadają przewozy realizowane przez
lokalny transport publiczny (por. zał. 28 i 29). Obsługują one połączenia z siedzib 15 gmin. Są
to gminy sąsiadujące z Łodzią oraz Lutomiersk, Ozorków i gmina wiejska Ozorków.
Charakterystyczna jest relatywnie wysoka liczba oferowanych kursów. Przeciętnie, w dni
powszednie wynosi ona 47, a w niedziele 35. Najlepiej skomunikowany z Łodzią jest Zgierz
(blisko 300 kursów w ciągu doby).
Odrębną grupę, ze względu na swoją specyfikę stanowi transport kolejowy. W regionie,
bezpośrednie połączenia z Łodzią są obsługiwane na pięciu trasach: Łódź-Sieradz, ŁódźKutno, Łódź –Koluszki-Skierniewice, Łódź-Radomsko oraz Łódź-Drzewica i obejmują
obszar 43 gmin (por. zał. 30 i 31). Liczba połączeń jest relatywnie mniejsza niż w przypadku
przewozów drogowych, ale zbliżona do siebie w dni powszednie i w niedziele. Najmniej
kursów odbywa się na trasie do Drzewicy oraz Radomska, najwięcej w kierunku Koluszek.
Większość kursów jest realizowana przez składy spółki Przewozy Regionalne. Znaczenie
przewozów kolejowych dla dostępności w układzie regionalnym jest niewielkie, z wyjątkiem
połączeń w kierunku Koluszek i Skierniewic.

Czas dojazdu do Łodzi poszczególnymi środkami transportu jest wprost proporcjonalny
do odległości danego ośrodka od stolicy regionu. Oznacza to, że oferowane połączenia są
w

większości

realizowane

po

najkrótszej

trasie

(głównie

drogami

krajowymi

i wojewódzkimi).
Przeciętny czas dojazdu do Łodzi (przy uwzględnieniu wszystkich form przewozów)
przekracza 2 h w przypadku 29 ośrodków gminnych. Większość z nich położona jest
w południowej i południowo-wschodniej części regionu (por. rys. 4).
Pomimo złego stanu technicznego infrastruktury, połączenia kolejowe są relatywnie
najszybsze. W transporcie drogowym różnice pomiędzy poszczególnymi formami przewozów
są nieduże, nieznacznie krótszy czas przejazdu cechują przewozy typu bus.
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4.3. Synteza układów terytorialnych
Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim (w
świetle sieci transportu zbiorowego) charakteryzuje:
•

w układzie powiatowym

−

dobre skomunikowanie wszystkich ośrodków gminnych województwa ze stolicą powiatu.
(bezpośrednie połączenia, z reguły ponad 10 par kursów w dni powszednie, przy
znacznie mniejszej liczbie połączeń w dni wolne od pracy);

−

dominujące znaczenie komunikacji autobusowej PKS, przy znacznie mniejszej roli
obsługiwanych przez busy oraz lokalny transport zbiorowy;

−

stosunkowo krótki przeciętny czas dojazdu do miasta powiatowego (generalnie
nieprzekraczający 30 min., z wyj. największych powierzchniowo powiatów).

•

w układzie sub-regionalnym

−

dobrze rozwinięty system połączeń miedzy siedzibami sąsiadujących powiatów;

−

uzależnienie liczby połączeń z poszczególnymi ośrodkami gminnymi od ich położenia.
(większa liczba par kursów gdy gmina sąsiaduje z danym powiatem, bądź jest położona
na trasie prowadzącej z siedziby powiatu, do którego przynależy);

−

skorelowanie stopnia rozwoju systemu transportu publicznego w gminie (mierzonego
liczbą połączeń) ze stopniem zróżnicowania form przewozów (w szczególności
większym udziałem transportu kolejowego i typu bus);

−

duże zróżnicowanie czasu dojazdu, który przeważnie jest proporcjonalny do odległości
(z wyj. obszaru aglomeracji łódzkiej, gdzie pojawia się problem kongestii).
w układzie regionalnym
− dobra dostępność do Łodzi gmin zlokalizowanych w odległości do 50 km od miasta
wojewódzkiego, gmin położonych przy drogach krajowych oraz większości miast
regionu (niezależnie od ich położenia);
− słabe skomunikowanie z Łodzią obszarów wiejskich, w szczególności położonych
w południowej i południowo-zachodniej części województwa (37 miejscowości
gminnych nie posiada bezpośrednich połączeń ze stolicą regionu);
− relatywnie znacząco słabsza dostępność do Łodzi z obszaru całego województwa w
dni wolne od pracy;
− dominująca rola komunikacji autobusowej PKS (pozostali przewoźnicy pełnią funkcję
uzupełniającą najczęściej w obszarach podmiejskich, sporadycznie obsługują inne
relacje);
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− czas dojazdu jest wprost proporcjonalny do odległości danej siedziby gminy od Łodzi
(tylko w nielicznych przypadkach połączenia odbywają się po dłuższej, niż najkrótsza,
trasie, dotyczy to w szczególności obszarów położonych najdalej od miasta
wojewódzkiego).
System transportu zbiorowego w układzie regionalnym. jest dużo słabiej rozwinięty niż
w układzie powiatowym

5. Wnioski ogólne
Syntezę dotychczasowych rozważań stanowi przedstawienie dostępności komunikacyjnej
miast i gmin regionu łódzkiego uwzględniające, razem, trzy analizowane układy połączeń.
Takie podejście zakłada, że jednostki terytorialne, cechujące się łącznie największą liczbą
połączeń (sumą relacji z trzech analizowanych układów1) posiadają jednocześnie najlepiej
rozwinięty system transportu zbiorowego. Wynika to z założenia, że duża liczba kursów
realizowanych z danej gminy przekłada się na liczbę dostępnych kierunków połączeń (przy
uwzględnieniu możliwości przesiadania się).
Celem prezentacji, tak rozumianej dostępności komunikacyjnej, posłużono się liczbą
połączeń realizowanych w każdym z trzech badanych układów, z uwzględnieniem wszystkich
rodzajów środków transportu zbiorowego. W analizie wykorzystano liczbę kursów
odbywających się w dni powszednie (mają one decydują rolę z punktu widzenia potrzeb
mieszkańców). Badania dostępności komunikacyjnej dokonano dwoma metodami: metodą
rang oraz poprzez sumowanie znormalizowanych danych wyjściowych (liczby połączeń w
trzech układach) a następnie uszeregowano je w cztery grupy (bazując na wartości średniej
arytmetycznej oraz odchylenia standardowego) (por. zał. 32 i 33).
W celu uśrednienia otrzymanych wyników obiema metodami, nałożono je na siebie,
konstruując w ten sposób syntetyczną mapę prezentującą dostępność komunikacyjną miast i
gmin regionu łódzkiego (por. rys. 5). Wykonanie takiego zabiegu było podyktowane,
uchwyceniem jednostek terytorialnych o przejściowym charakterze badanego zjawiska, dla
których wyniki w obu metodach różniły się między sobą (przykładowo w jednej z metod
jednostka była zaklasyfikowana do grupy o wysokiej, a w drugiej do grupy o bardzo wysokiej
dostępności komunikacyjnej).
1

W układzie powiatowym dla gmin-siedzib powiatów przyjęto, na potrzeby analizy, taką samą liczbę połączeń

jak dla gminy, z której liczba kursów w relacji siedziba gminy-siedziba powiatu jest największa w regionie. W
ten sposób uniknięto sztucznego zaniżenia dostępności komunikacyjnej tych ośrodków
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W świetle analizy powiązań siecią transportu zbiorowego, gminy województwa łódzkiego
charakteryzuje znaczne zróżnicowanie w zakresie dostępności komunikacyjnej. Według
przyjętego kryterium podziału gmin na siedem grup o różnym poziomie dostępności możemy
stwierdzić iż istnieje znacząca różnica w dostępności między grupą nieco ponad 20% gmin
charakteryzujących się dużą liczbą połączeń w transporcie zbiorowym (dostępność bardzo
wysoka) a większością gmin (ok. 55%) do których liczba połączeń jest znacząco niższa
(grupa gmin o dostępności średniej, niskiej i bardzo niskiej).
W świetle otrzymanych wyników można wnioskować, że o syntetycznej dostępności
komunikacyjnej miast i gmin w regionie łódzkim decydują dwa podstawowe elementy:
•

typ jednostki terytorialnej
Najlepiej rozwinięty system zewnętrznych połączeń w transporcie zbiorowym posiadają

miasta, niezależnie od pełnionej funkcji. Tylko jeden ośrodek miejski (Biała Rawska) stanowi
tu wyjątek i charakteryzuje się gorszą dostępnością komunikacyjną. Miasta (zwłaszcza
większe i średnie) oraz gminy wiejskie bezpośrednio otaczające ośrodki miejskie stanowią
zdecydowaną większość pośród jednostek administracyjnych o bardzo dobrej dostępności
komunikacyjnej (por. tab. 1).

Tab. 1 Zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej w regionie łódzkim według rodzaju gminy
rodzaj gminy
dostępność komunikacyjna
ogółem

miejska

miejsko-wiejska

wiejska

bardzo niska

8 (4,5)

0

0

8 (6,0)

niska

25 (14,2)

0

0

25 (18,8)

średnia

64 (36,4)

1 (5,9)

1 (3,8)

62 (46,6)

lepsza niż średnia

23 (13,1)

0

8 (30,8)

15 (11,3)

wysoka

16 (9,1)

2 (11,8)

8 (30,8)

6 (4,5)

lepsza niż wysoka

2 (1,1)

0

2 (7.7)

0

bardzo wysoka

38 (21,6)

14 (82,4)

7 (26,9)

17 (12,8)

razem

176 (100%)

17 (100%)

26 (100%)

133 (100%)

źródło: opracowanie własne

Gminy wiejskie charakteryzuje znacznie gorsza dostępność, przy czym aż ¼ ogólnej
liczby tych gmin znalazła się w grupach o niskim i bardzo niskim poziomie dostępności (w
grupach tych nie zanotowano żadnej gminy miejskiej czy miejsko-wiejskiej). Łącznie w
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trzech najniższych (spośród siedmiu wyróżnionych) przedziałach znalazło się blisko ¾
ogólnej liczby gmin wiejskich (spośród 133) i zaledwie 2 gminy innego typu (spośród 43).
Niewątpliwie przyczyny takiego zróżnicowania dostępności należy dopatrywać się w
uwarunkowaniach ekonomicznych, gdzie o liczbie połączeń decyduje potencjalny popyt (w
dużym stopniu skorelowany z potencjałem ludnościowym danej jednostki) od którego
uzależniona jest efektywność ekonomiczna poszczególnych połączeń w sieci transportu
zbiorowego.
•

położenie w sieci komunikacyjnej i osadniczej regionu
Dostępność komunikacyjna wzrasta wraz z położeniem danej jednostki terytorialnej

bliżej drogi krajowej, ewentualnie wojewódzkiej. Tak więc, zróżnicowanie przestrzenne
dostępności gmin nawiązuje do kształtu sieci osadniczej i powiązanej z nią sieci drogowej,
która w przypadku stopnia nasycenia połączeniami pozamiejskimi transportu zbiorowego ma
znaczenie decydujące. Większość połączeń realizowana jest pomiędzy większymi ośrodkami
miejskim, wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.
Zależność ta jest wyraźnie widoczna w rozkładzie przestrzennym analizowanego
zjawiska. Gminy o najlepszej dostępności komunikacyjnej koncentrują się przede wszystkim
wzdłuż głównych szlaków drogowych wychodzących z Łodzi. Przebieg drogi krajowej nr 1,
szczególnie w kierunku północnym (pasmo osadnicze: Zgierz, Ozorków, Łęczyca,
Krośniewice) oraz drogi nr 14 w kierunku zachodnim (pasmo osadnicze: Pabianice, Łask,
Zduńska Wola, Sieradz) jest wyraźnie zaznaczony przez jednostki posiadające największą
liczbę połączeń w transporcie zbiorowym. Jest to o tyle oczywiste, że drogi te zbierają ruch
przewozów pasażerskich z obszarów najsilniej umiastowionych, a więc o największej
koncentracji ludności.
Pewnym zaskoczeniem może być stosunkowo słabsza dostępność niektórych gmin
bezpośrednio otaczających Łódź (lub położonych w pobliżu), ale jednym z powodów (obok
np. specyfiki funkcjonalnej terenu) wyjaśniających to zjawisko może być fakt, iż gminy te
cechuje słabiej rozwinięta sieć połączeń subregionalnych (ze stolicami sąsiednich powiatów),
na które zapotrzebowanie jest stosunkowo mniejsze w sytuacji dobrych powiązań z
ośrodkiem centralnym województwa (Łodzią).
Generalnie rzecz biorąc gminy o najniższej dostępności komunikacyjnej położone są
przede wszystkim na obrzeżach województwa i peryferyjnie w stosunku do głównych tras
systemu drogowego. Większe skupiska słabo dostępnych jednostek gminnych zaznaczają się
w płd.- zach. części województwa (gminy: Skomlin, Mokrsko w pow. wieluńskim, Łubnice,
Czastary, Galewice w pow. wieruszowskim, Klonowa, Brąszewice w pow. sieradzkim), na
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płd.-wsch. (gminy: Kobiele Wielkie, Wielgomłyny w pow. radomszczańskim, Łęki
Szlacheckie, Ręczno, Aleksandrów w pow. piotrkowskim) i płn. (gminy: Krzyżanów, Oporów
w pow. kutnowskim, Góra św. Małgorzaty w pow. łęczyckim, Bielawy w pow. łowickim).
Kilka słabo dostępnych pojedynczych gmin lub niewielkich ich skupisk znajduje się także w
innych częściach województwa.
Należy również zwrócić uwagę (pamiętając, że wyznaczona dostępność komunikacyjna
opiera się na liczbie połączeń oferowanych z siedzib gmin) na to, że w niektórych
przypadkach inne miejscowości położone na terenie danej gminy są lepiej skomunikowane
aniżeli siedziba gminy (co wynika z dogodniejszego położenia w sieci drogowej). W regionie
jest kilka takich przypadków, a dobrym przykładem są Wodzierady, wyraźnie odznaczające
się niższą dostępnością komunikacyjną na tle jednostek sąsiadujących.

Analizując

zgromadzony

materiał

i

otrzymanie

wyniki

badań,

z

dużym

prawdopodobieństwem można twierdzić, że nie ma innych, poza wyżej omówionymi,
istotnych czynników kształtujących stan dostępności komunikacyjnej w regionie łódzkim.
Transport zbiorowy jest w większości działalnością prywatną. Samorządy terytorialne, przy
ograniczonych możliwościach finansowych oraz dużych wydatkach, nie kształtują własnej
polityki w tym zakresie (może poza większymi miastami). Z wyjątkiem układu powiatowego,
istniejący w danej gminie system połączeń wynika z położenia danej jednostki na trasie
obsługującej większe ośrodki miejskie. Z wyłączeniem większych miast jedynie dwa
samorządy gminne organizują własny transport zbiorowy (Brójce i Kleszczów), kilka
partycypuje w kosztach lokalnego transportu zarządzanego przez władze sąsiedniego miasta
(dotyczy to przede wszystkim wspomnianych już gmin wiejskich, których siedziba znajduje
się w tych ośrodkach).

6. Rekomendacje
Jednym z celów stawianych aktualizacji strategii rozwoju województwa łódzkiego jest
wzmocnienie i rozwój transportu publicznego. W realiach wzrastającego ruchu w transporcie
indywidualnym jest to zadanie ważne wymagające skoordynowanych działań, polegających,
z jednej strony na propagowaniu komunikacji zbiorowej, jako alternatywy dla transportu
indywidualnego, z drugiej strony wdrożeniu działań, poprawiających dostępność.
Najważniejsze działania ukierunkowane na wspomaganie rozwoju transportu publicznego
w województwie powinny obejmować:
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−

stworzenie serwisu internetowego zawierającego pełne informacje dot. rozkładów jazdy
wszystkich przewoźników obsługujących połączenia na terenie województwa łódzkiego
(w tym połączenia typu bus) wraz z czasem i ceną za przejazd. Inicjatywa taka
stanowiłaby element promocji regionu, narzędzie wspomagające rozwój turystyki, a także
wyraźny sygnał propagujący korzystanie z transportu zbiorowego.

−

zapewnienie dostępności transportem zbiorowym do Łodzi (w układzie stolica regionu –
poszczególne siedziby gmin) dla obszarów obecnie pozbawionych takich połączeń.
W wielu przypadkach nie wymagałoby to uruchamiania nowych, a jedynie korektę, bądź
wydłużenie tras już funkcjonujących. Ze względu na fakt, że autobusowy transport
zbiorowy jest realizowany przez firmy prywatne, wszelkie działania w tym zakresie
wymagałyby ustaleń, których jedną ze stron powinien być samorząd wojewódzki. Należy
liczyć się z koniecznością dofinansowania takich połączeń, być może w ramach działań
odwołujących się do formy partnerstwa prywatno-publicznego.

−

zapewnienie lepszej dostępności transportem publicznym do ośrodków powiatowych,
niezależnie od dnia tygodnia, także w dni wolne od pracy (na podobnych zasadach jak w
przypadku układu regionalnego).

−

przeprowadzenie korekty rozkładów jazdy, pod kątem umożliwienia dojazdów z danego
ośrodka gminnego, w układzie powiatowym oraz regionalnym, w godzinach porannych
i powrotów w godzinach popołudniowych (dojazdy do pracy) oraz wieczornych w
niedziele (przejazdy okazjonalne). Wymagałoby to dodatkowych analiz, które nie są
podejmowane w niniejszym opracowaniu.

W ostatnich kilkunastu latach w Polsce przewozy pasażerskie generalnie traciły na
znaczeniu. Zlikwidowano szereg połączeń. Przyczynił się do tego przede wszystkim
dynamiczny wzrost liczby samochodów osobowych. Obecnie sytuacja się stabilizuje
i w przyszłości tendencja odchodzenia od transportu zbiorowego na rzecz transportu
indywidualnego ulegnie odwróceniu, w szczególności na obszarach silnie zurbanizowanych
gdzie z roku na rok nasila się zjawisko kongestii. Ponowny wzrost zainteresowania
transportem publicznym będzie silnie uzależniony od realizowanych oraz planowanych
inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową, co przyczyni się do zwiększenia komfortu i
skrócenia czasu przejazdu (czynnika niezwykle istotnego przy wyborze środka transportu).
W przypadku województwa łódzkiego istotną zmianą z punktu widzenia organizacji
transportu zbiorowego będzie wspomniany już projekt kolei aglomeracyjnej, pozostający
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obecnie w fazie realizacji. Jego ukończenie przyczyni się do wzrostu konkurencji w
przewozach pasażerskich, na trasach, które już obecnie charakteryzuje wysoka dostępność do
transportu zbiorowego.
Nowych połączeń drogowych (PKS, bus czy lokalny transport zbiorowy) można się
spodziewać w obrębie szeroko rozumianej aglomeracji łódzkiej, wraz z ekspansją
budownictwa mieszkaniowego na kolejne tereny wiejskie.
W przypadku obszarów położonych w dalszej odległości od Łodzi istotnych zmian w
obecnym systemie transportu publicznego trudno się spodziewać, bez zaangażowania
samorządów lokalnych (z uwagi na nierentowność otwierania nowych połączeń). Do
poprawny dostępności na tych, w szczególności wiejskich obszarach niezbędne jest wsparcie
ze strony władz samorządowych.
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Zał. 1. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie bełchatowskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)
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Zał. 2. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie brzezińskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin
40
35

- granice powiatów

30

Włocławek

25
20
15
10

Gostynin

5
0

Łanięta
DąbrowiceNowe Ostrowy

Strzelce
Oporów

Koło

Krośniewice

Kutno

PKP

Żychlin

BUS

LTZ

Liczba połączeń gmin powiatu kutnowskiewgo z miastem
powiatowym według środka transportu

Krzyżanów Bedlno

Łęczyca

PKS

Łowicz

140
120
100
80
60
40

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie

20
0

5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKP

PKS

BUS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu kutnowskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 3. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie kutnowskiem
(według liczby połączeń w dni powszednie)
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Zał. 4. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie łaskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

25
- granice powiatów

20
15
10

Kutno

Koło

5
0

Daszyna

Łowicz

Grabów

Daszyna

Witonia
Świnice

Łęczyca

Góra św.
Małgorzaty

Góra Św.
Małgorzaty

Grabów

PKP

PKS

Piątek

Świnice

BUS

Piątek

Liczba połączeń gmin powiatu łęczyckiego z miastem
powiatowym według środka transportu
Poddębice

Zgierz

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu
- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

140
120
100
80
60
40
20
0

1 połączenie
5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu

20 połączeń

PKP
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

PKS

BUS

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Łączna liczba połączeń gmin powiatu łęczyckiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 5. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie łęczyckim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

Witonia

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

- granice powiatów

Gostynin

Kiernozia

Kutno
Zduny

Sochaczew

70
60
50
40
30
20
10
0

Kocierzew Płd.
Chąśno

Łowicz
Bielawy

Nieborów

PKP

Łęczyca

PKS

BUS

LTZ

Domaniewice
Łyszkowice

Skierniewice

Liczba połączeń gmin powiatu łowickiego z miastem
powiatowym według środka transportu
140

Zgierz

120
100

Brzeziny

80
60
40

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie

20
0

5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń

PKP

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKS

BUS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu łowickiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 6. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie łowickim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

- granice powiatów

90

Zgierz
Nowosolna

80

Brzeziny

70
60

Andrespol

50

Koluszki

40

Rzgów

Brójce

30

Pabianice

20
10
Tuszyn

0

Tomaszów Maz.

Koluszki

Rzgów
PKP

Tuszyn
PKS

BUS

Andrespol

Nowosolna

LTZ

Piotrków Tryb.
Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
1 połączenie
5 połączeń
10 połączeń
20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Zał. 7. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie
subregionalnym w powiecie łódzkim wschodnim (według liczby połączeń w dni powszednie)

Łączna liczba połączeń gmin powiatu łódzkiego wschodniego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

45
40

- granice powiatów

35
30
Poświętne

Tomaszów Maz.

25
20

Drzewica

15
10

Piotrków Tryb.

Opoczno
Sławno

5

Przysucha

Mniszków

0
Drzewica Białaczów Mniszków Paradyż Poświętne

Paradyż

PKS

Białaczów

Sławno

BUS

Liczba połączeń gmin powiatu opoczyńskiego z miastem
powiatowym według środka transportu

Żarnów

Końskie

70
60
50
40
30

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu
- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie
5 połączeń

20
10
0

10 połączeń
- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

Żarnów

20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKP

PKS

BUS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu opoczyńskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 8. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie opoczyńskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

250
- granice powiatów

Poddębice

Zgierz

200
150

Lutomiersk
Konstantynów Ł.

100
50

Ksawerów
Pabianice

0

Łask

Dobroń

Ksawerów

Dłutów

Konstatynów
Ł.
PKP

Piotrków Tryb.

Dłutów

PKS

BUS

Dobroń

Lutomiersk

LTZ

Liczba połączeń gmin powiatu pabianickiego z miastem
powiatowym według środka transportu

Bełchatów

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

160
140
120
100
80
60
40
20
0

1 połączenie
5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKP

PKS

BUS

LTZ

Łączna liczba połączeń gmin powiatu pabianickiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 9. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie pabianickim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

- granice powiatów
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35
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20
15
10
5
0

Bełchatów

Kiełczygłów

Wieluń

Siemkowice
Rząśnia
Działoszyn Pajęczno

Sulmierzyce

Strzelce Wlk.

Nowa
Brzeźnica

Radomsko
PKP

PKS

Liczba połączeń gmin powiatu pajęczańskiego z miastem
powiatowym według środka transportu

Kłobuck

70

Częstochowa

60
50
40
30
20

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie

10
0

5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKP

PKS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu pajęczańskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Rys. 10. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie pajęczańskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin
250

- granice powiatów

200

Pabianice
Czarnocin

150

Tomaszów Maz.
100

Moszczenica
Grabica

Bełchatów

50

Wolbórz

Opoczno

Piotrków Tryb.
Wola
Krzysztoporska
Sulejów
Rozprza

0

Aleksandrów
PKP

Gorzkowice Łęki Ręczno
Szlacheckie

PKS

BUS

Liczba połączeń gmin powiatu piotrkowskiego z miastem
powiatowym według środka transportu
90

Radomsko

80
70
60
50
40
30

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie

20
10
0

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKP

PKS

BUS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu piotrkowskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 11. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie piotrkowskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

- granice powiatów

Pabianice
Tomaszów Maz.
Piotrków Tryb.
Opoczno
Bełchatów
100
90
80
70
60

Radomsko

50

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
1 połączenie

40
30

5 połączeń

20

10 połączeń

10

20 połączeń

0
PKS

PKP

BUS

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Łączna liczba połączeń Piotrkowa Trybunalskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka transportu

Zał. 12. Dostępność do transportu zbiorowego Piotrkowa Trybunalskiego w układzie subregionalnym
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

40

Koło

35

- granice powiatów

30
25

Łęczyca
Turek

20

Uniejów

15
Wartkowice

10
5

Poddębice Dalików

Zgierz

0
Uniejów

Dalików

Pęczniew

Zadzim
Pęczniew

PKS

Pabianice
Łask
Sieradz Zduńska Wola

Wartkowice

Zadzim

BUS

Liczba połączeń gmin powiatu poddębickiego z miastem
powiatowym według środka transportu
50
45
40
35
30
25

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie
5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń

20
15
10
5
0
Poddębice

Uniejów

Dalików

Wartkowice

PKS

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Pęczniew

Łączna liczba połączeń gmin powiatu poddębickiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 13. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie poddębickim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

Zadzim

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin
40

Piotrków Tryb.

- granice powiatów

35
30

Bełchatów

25
20
15
10

Kamieńsk

Pajęczno

5

Gomunice
Lgota Wlk.
Dobryszyce
Masłowice Przedbórz
Kodrąb

Końskie

0

Ładzice Radomsko
Kobiele Wielgomłyny
Gidle

PKP

Żytno

PKS

BUS

LTZ

Liczba połączeń gmin powiatu radomszczańskiego z miastem
powiatowym według środka transportu
Włoszczowa
120

Częstochowa

100
80
60
40

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie

20
0

5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu

20 połączeń

PKP
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

PKS

BUS

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Łączna liczba połączeń gmin powiatu radomszczańskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 14. Dostępność do transportu zbiorowym w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie radomszczańskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

- granice powiatów

Żyrardów

30
25

Skierniewice

20
15

Grójec

10
5

Rawa Maz.

0

Biała Rawska

Biała Rawska

Cielądź

Regnów Sadkowice

Regnów

Sadkowice

PKS

Cielądź

Liczba połączeń gmin powiatu rawskiego z miastem
powiatowym według środka transportu
80

Tomaszów Maz.

70
60
50
40
30

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie
5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń

20
10
0
Rawa
Mazowiecka

Biała Rawska
Rawa
Mazowiecka wiejska
PKS

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Cielądź

BUS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu rawskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 15. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie rawskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

Sadkowice

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

Turek

80
70

- granice powiatów

60

Poddębice

50
40

Goszczanów
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Kalisz
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10

Warta

Zduńska Wola
Łask

Wróblew
Błaszki

0

Sieradz
Brąszewice

Ostrzeszów

Brzeźnio

Klonowa Złoczew

PKP

PKS

Burzenin

Liczba połączeń gmin powiatu sieradzkiego z miastem
powiatowym według środka transportu
Wieruszów

140
120

Wieluń

100
80
60
40

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie

20
0

5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń

PKP

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKS

LTZ

Łączna liczba połączeń gmin powiatu sieradzkiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 16. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie sieradzkim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

Sochaczew

40
35
30
25
20
15
10
5
0

- granice powiatów

Łowicz
Żyrardów

Bolimów

Skierniewice
Maków

Lipce
Reymontowskie

Godzianów

Nowy
Kawęczyn

Kowiesy

PKP

Słupia

Brzeziny

PKS

BUS

Głuchów

Liczba połączeń gmin powiatu skierniewickiego z miastem
powiatowym według środka transportu

Rawa Maz.

Tomaszów Maz.
Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

40
35
30
25
20
15
10
5
0

1 połączenie
5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu

20 połączeń

PKP
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

PKS

BUS

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Łączna liczba połączeń gmin powiatu skierniewickiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 17. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie skierniewickim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

- granice powiatów

Sochaczew

Łowicz
Żyrardów
Skierniewice

Brzeziny

Rawa Maz.
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Tomaszów Maz.
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Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
1 połączenie

40

5 połączeń

20
10 połączeń
20 połączeń

0
PKS

PKP

BUS

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Zał. 18. Dostępność do transportu zbiorowego Skierniewic w układzie ubregionalnym
(według liczby połączeń w dni powszednie)

Łączna liczba połączeń Skierniewic z siedzibami powiatów
sąsiadujących według środka transportu

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

Skierniewice
- granice powiatów

Grójec
Brzeziny

Rawa Maz.
Żelechlinek
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40
35
30
25
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15
10
5
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Rokiciny Budziszewice
Czerniewice
Będków Ujazd

Lubochnia

Rzeczyca

Tomaszów Maz. Inowłódz

Piotrków Tryb.

PKS

Liczba połączeń gmin powiatu tomaszowskiego z miastem
powiatowym według środka transportu

Opoczno

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

BUS

140
120
100
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60
40
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1 połączenie
5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu

20 połączeń

PKP
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

PKS

BUS

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

Łączna liczba połączeń gmin powiatu tomaszowskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 19. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie tomaszowskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

- granice powiatów

Sieradz

40

Łask
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15

Bełchatów
Ostrówek

Wieruszów
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Czarnożyły

Konopnica
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Osjaków

Wieluń
Mokrsko
Wierzchlas
Skomlin
Pątnów

PKP

Pajęczno

PKS

Liczba połączeń gmin powiatu wieluńskiego z miastem
powiatowym według środka transportu
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90

Kłobuck

80
70

Olesno

60
50

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie

40
30
20
10

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

5 połączeń

0

10 połączeń
- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKP

PKS

BUS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu wieluńskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 20. Dostępność do transportu zbirowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie wieluńskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

20
18

Sieradz

- granice powiatów

16
14
12
10

Ostrzeszów

8
Galewice

6

Lututów

4
Wieruszów Sokolniki

Kępno

Czastary
Bolesławiec

2
0
Bolesławiec

Wieluń

Łubnice

Czastary

Galewice
PKP

Lututów

Łubnice

Sokolniki

PKS

Liczba połączeń gmin powiatu wieruszowskiego z miastem
powiatowym według środka transportu
120

Kluczbork

100

Olesno

80
60
40

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

1 połączenie

20
0

5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKP

PKS

BUS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu wieruszowskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 21. Dostępność do transportu zbiorowym w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie wieruszowskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

40

- siedziba powiatu sąsiadującego

35

- granice gmin

30

- granice powiatów

25

Poddębice
20

15

10

Szadek

5

0

Zduńska Wola

Sieradz

Szadek

Zapolice
PKS

Łask

Liczba połączeń gmin powiatu zduńskowolskiego z miastem
powiatowym według środka transportu

Zapolice

140
120
100
80

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

60

1 połączenie
40

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń
50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

20
0
Zduńska Wola

gmina Zduńaka Wola
PKP

PKS

Szadek

Zapolice

LTZ

Łączna liczba połączeń gmin powiatu zduńskowolskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 22. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie zduńskowolskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

- siedziba powiatu sąsiadującego
- granice gmin

- granice powiatów

Łowicz
Łęczyca
Ozorków

Głowno

Stryków

Parzęczew

Poddębice

180
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140
120
100
80
60
40
20
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Zgierz

PKP

Aleksandrów Łódzki

PKS

BUS

LTZ

Brzeziny
Liczba połączeń gmin powiatu zgierskiego z miastem
powiatowym według środka transportu

Pabianice

Liczba połączeń z siedzibami powiatów sąsiadujących
- 1-12 połączeń z siedzibą powiatu

- 13-20 połączeń z siedzibą powiatu

140
120
100
80
60
40
20
0

1 połączenie
5 połączeń
10 połączeń

- 21-32 połączenia z siedzibą powiatu
- 33 i więcej połączeń z siedzibą powiatu

20 połączeń

PKP

50 połączeń

Przestrzenne zróżnicowanie liczby połączeń w układzie powiatowym i subregionalnym

PKS

BUS

Łączna liczba połączeń gmin powiatu zgierskiego z
siedzibami powiatów sąsiadujących według środka
transportu

Zał. 23. Dostępność do transportu zbiorowego w układzie powiatowym i subregionalnym w powiecie zgierskim
(według liczby połączeń w dni powszednie)

N

- brak połączenia z Łodzią

- 1-2 połączenia z Łodzią

- 3-6 połączeń z Łodzią

- 7-16 połączenia z Łodzią

Skierniewice
- 17 i więcej połączeń z Łodzią

Łódź

Sieradz

Piotrków Tryb

- granice gmin
- granice powiatów
- granica województwa

Zał. 24. Liczba bezpośrednich połączeń z Łodzią komunikacją autobusową PKS (na podstawie kursów realizowanych w dni powszednie)

N

- brak połączenia z Łodzią

- 1-2 połączenia z Łodzią

- 3-6 połączeń z Łodzią

- 7-12 połączenia z Łodzią

Skierniewice
- 13 i więcej połączeń z Łodzią

Łódź

Sieradz

Piotrków Tryb

- granice gmin
- granice powiatów
- granica województwa

Zał. 25. Liczba bezpośrednich połączeń z Łodzią komunikacją autobusową PKS (na podstawie kursów realizowanych w niedziele)

N

- brak połączenia z Łodzią

- 1-2 połączenia z Łodzią

- 3-7 połączeń z Łodzią

- 8-26 połączenia z Łodzią

Skierniewice
- 27 i więcej połączeń z Łodzią

Łódź

Sieradz

Piotrków Tryb

- granice gmin
- granice powiatów
- granica województwa

Zał. 26. Liczba bezpośrednich połączeń z Łodzią komunikacją typu bus (na podstawie kursów realizowanych w dni powszednie)

N

- brak połączenia z Łodzią

- 1-6 połączenia z Łodzią

- 7-11 połączeń z Łodzią

- 12-42 połączenia z Łodzią

Skierniewice
- 43 i więcej połączeń z Łodzią

Łódź

Sieradz

Piotrków Tryb

- granice gmin
- granice powiatów
- granica województwa

Zał. 27. Liczba bezpośrednich połączeń z Łodzią komunikacją typu bus (na podstawie kursów realizowanych w niedziele)

N

- brak połączenia z Łodzią

- 1-34 połączenia z Łodzią

- 35-46 połączeń z Łodzią

- 47-59 połączenia z Łodzią

Skierniewice
- 60 i więcej połączeń z Łodzią

Łódź

Sieradz

Piotrków Tryb

- granice gmin
- granice powiatów
- granica województwa

Zał. 28. Liczba bezpośrednich połączeń z Łodzią lokalną komunikacją zbiorową (na podstawie kursów realizowanych w dni powszednie)

N

- brak połączenia z Łodzią

- 1-17 połączenia z Łodzią

- 18-34 połączeń z Łodzią

- 35-39 połączenia z Łodzią

Skierniewice
- 40 i więcej połączeń z Łodzią

Łódź

Sieradz

Piotrków Tryb

- granice gmin
- granice powiatów
- granica województwa

Zał. 29. Liczba bezpośrednich połączeń z Łodzią lokalną komunikacją zbiorową (na podstawie kursów realizowanych w niedziele)

N

- brak połączenia z Łodzią

- 1-2 połączenia z Łodzią

- 3-8 połączeń z Łodzią

- 9-16 połączeń z Łodzią

Skierniewice
- 17 i więcej połączeń z Łodzią

Łódź

Sieradz

Piotrków Tryb

- granice gmin
- granice powiatów
- granica województwa

Zał. 30. Liczba bezpośrednich połączeń z Łodzią komunikacją kolejową (na podstawie kursów realizowanych w dni powszednie)

N

- brak bezpośredniego połączenia z Łodzią

- 1-2 bezpośrednie połączenia z Łodzią

- 3-6 bezpośrednich połączeń z Łodzią

- 7-12 bezpośrednia połączenia z Łodzią

Skierniewice
- 13 i więcej bezpośrednich połączeń z Łodzią

Łódź

Sieradz

Piotrków Tryb

- granice gmin
- granice powiatów
- granica województwa

Zał. 31. Liczba bezpośrednich połączeń z Łodzią komunikacją kolejową (na podstawie kursów realizowanych w niedziele)

N
- gminy o bardzo niskiej dostępności komunikacyjnej

-- gminy o niskiej dostępności komunikacyjnej

- gminy o wysokiej dostępności komunikacyjnej

Skierniewice
- gminy o bardzo wysokiej dostępności komunikacyjnej

- granice gmin

Łódź

- granice powiatów
- granica województwa

Sieradz

Piotrków Tryb

Zał. 32. Zróżnicowanie przestrzenne dostępności komunikacyjnej miast i gmin regionu łódzkiego w dni powszednie
(przy zastosowaniu metody rang)

N
- gminy o bardzo niskiej dostępności komunikacyjnej

-- gminy o niskiej dostępności komunikacyjnej

- gminy o wysokiej dostępności komunikacyjnej

Skierniewice
- gminy o bardzo wysokiej dostępności komunikacyjnej

- granice gmin

Łódź

- granice powiatów
- granica województwa

Sieradz

Piotrków Tryb

Zał. 33. Zróżnicowanie przestrzenne dostępności komunikacyjnej miast i gmin regionu łódzkiego w dni powszednie
(przy zastosowaniu metody normalizacji danych)

