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I. Założenia metody opracowania
Plan jest przygotowany jako podsumowanie i synteza dotychczasowych decyzji
i działań planistycznych i realizacyjnych przez Miasto Zgierz, we współpracy z innymi
Miastami Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [ŁOM], w tym Miasto Łódź
Celem strategicznym planu jest wytyczenie kierunków działań na lata 2008 – 20015 i
dalsze dla osiągnięcia założeń polityki rozwoju Aglomeracji, opartych na wiodącej roli
transportu zbiorowego, wyrażającej się w:


poprawie funkcjonowania transportu na terenie Zgierza, przez uporządkowanie
organizacji ruchu, nadanie priorytetu pojazdom transportu publicznego w ruchu,
upłynnienie ruchu kołowego i pieszego,



poprawie dostępności centralnej części ŁOM dla mieszkańców Miasta Zgierza ,



poprawie warunków społecznych i środowiskowych przez zmniejszenie strat
czasu w transporcie oraz emisji hałasu i spalin.

Celem doraźnym Planu jest przygotowanie i realizacja projektu rozwojowego,
służącego integracji funkcjonalnej Zgierza z całością Aglomeracji. Osią tej integracji jest
Łódzki Tramwaj Regionalny (ŁTR), sprawne połączenie szynowe północ – południe
przez całą Aglomerację oraz towarzyszące mu przedsięwzięcia z zakresu: zarządzania
systemem transportowym, drogownictwa, organizacji i sterowania ruchem pojazdów,
taryf i systemów biletowych oraz informacji i promocji. W tym połączeniu odcinek w
Zgierzu jest północnym rozwinięciem linii, zapewniającym ułatwiony dostęp do usług
tramwajowych zarówno jej obecnym pasażerom, Jak i poprzez układ przesiadek także
klientom usług autobusowych. Przedsięwzięcie może być rozwijane w przyszłości przez
modernizacje połączenia do Ozorkowa oraz ewentualna dobudowę sięgacza
tramwajowego do Osiedla 650 – lecia.
Diagnoza stanu i perspektyw rozwojowych oparta została na podstawie szerokich prac
studialnych (w tym na wykonanym dla Miasta Edit Łódź kompleksowym „Studium
systemu transportowego Łodzi”, BPRW, 2008, oraz Studium Wykonalności Łódzkiego
Tramwaju Regionalnego, Zadanie I, Odcinek Łódzki, grudzień 2004) oraz zbiorów
danych o systemie transportowym i jego otoczeniu, prowadzonych przez Miasto Zgierz,
Miasto Łódź oraz współpracujące Miasta i Gminy i ich jednostki organizacyjne.
Przeprowadzono także analizę wskaźników funkcjonalnych i ekonomicznych
i porównano z analogicznymi danymi z innych miast polskich, co pozwala ocenić stan
systemu i pożądane kierunki zmian (metoda benchmarkingu).
Plan, jako sektorowy dokument strategiczny, oparty został na celach politycznych
rozwoju poszczególnych Miast i Gmin, eksponując związki pomiędzy tymi celami
a czynnikiem aglomeracyjnej integracji transportu zbiorowego.
Po raz pierwszy ZPRTP Rada Miasta Zgierza przyjęła w 2005r. Wówczas główne
zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji linii tramwajowej wraz z budową
nowego odcinka na os. 650 – lecia poddane zostało szerokim konsultacjom społecznym
wśród młodzieży oraz mieszkańców osiedli, przez które ma przebiegać planowana linia
ŁTR – w obu przypadkach poparcie idei nowego tramwaju deklarowało 75%
respondentów.
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Plan opracowywano w dwóch fazach:


faza I – 2004 rok, jako przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu ŁTR na odcinku zgierskim w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego [ZPORR] na lata 2004 – 2006,



faza II – 2008/2009 rok, jako przygotowanie do złożenia wniosku
o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Mimo, że dotyczy on obszaru Zgierza, to zarówno z integracyjnego dla ŁOM charakteru
Planu jak i wspólnych działań już podejmowanych – wiele elementów Planu jest
przedstawionych na tle działań całego obszaru metropolitalnego, prowadzonych głównie
pod auspicjami Miasta Łódź.

II. Charakterystyka
obecnej
sytuacji
społecznogospodarczej i transportu na terenie Zgierza.
II.1. Położenie geograficzne.
Miasto Zgierz leży w pobliżu geograficznego środka Polski. Miasto sąsiaduje od
południa z Łodzią, od północy i wschodu z Gminą Zgierz, a na zachodzie z gminą
Aleksandrów Łódzki.
Zgierz leży w dolinie rzeki Bzury na krawędzi Wysoczyzny Łódzkiej i Nizin
Środkowopolskich. Dzięki temu ukształtowanie okolicznych terenów jest wyjątkowo
urozmaicone. Pod miastem znajdują się trzecio- i czwartorzędowe oraz górnokredowe
warstwy wodonośne, z których czerpana jest woda doskonałej jakości dla potrzeb
mieszkańców. W okalającej miasto Gminie Zgierz rozpoczęto eksploatację złóż wód
mineralnych, zawierających znaczne ilości fluoru.
Miasto wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej i posiada połączenia tramwajowe z Łodzią
na południu oraz Gminą Zgierz i Ozorkowem na północy. Funkcjonują także połączenia
kolejowe (kierunki do Łodzi Kaliskiej, Kutna i Łowicza) oraz liczne połączenia
autobusowe.
Miasto liczy obecnie około 56,95 tys. mieszkańców (dane na koniec lutego 2009r.)
i zajmuje powierzchnię 42,3 km2. Liczba ludności ma tendencję spadkową.

II.2. System transportowy
II.2.1. Korytarze transportowe, obwodnice,
Zgierz posiada szereg atutów istotnych dla wielu rodzajów działalności gospodarczej.
Jednym z najważniejszych jest jego dobre skomunikowanie z resztą Polski i Europą.
Zgierz leży węźle dwóch Pan Europejskich Korytarzy transportowych, określonych przez
Europejską Konferencję Ministrów Transportu w Helsinkach w 1997:


Numer I: ze Skandynawii i dalej: Trójmiasto – Łódź – Śląsk, a następnie na
południe Europy i Bałkany, oraz :
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Numer II: z Niemiec i dalej: Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol
a następnie przez Białoruś do Rosji.

Istotne znaczenie dla rozwoju Zgierza mają realizowane już plany budowy autostrad) w
sieci TEN: A-1 (północ-południe oraz A-2 (wschód-zachód. Będą one przebiegać na
wschód i na północ od Zgierza, a ich skrzyżowanie (węzeł „Stryków”) będzie w
odległości 10 kilometrów od Miasta. Bezpośredni dostęp do A2 zapewnią zrealizowane
węzły „Emilia” i „Piątek”, położone do 4 km na północ od granic Miasta.
Po zachodniej stronie Zgierza w fazie przygotowań do realizacji jest droga ekspresowa
S-14 łącząca autostradę A – 2 z planowaną drogą ekspresową S – 8, stanowiąca
zewnętrzne połączenia Łodzi i Zgierza od zachodniej strony obu miast. Planowany
termin realizacji tej drogi został określony w dokumentach resortu infrastruktury na lata
2008 – 2015, przy czym odcinek północny od autostrady A – 2 w kierunku Łodzi
przewidziany jest do realizacji w latach 2009 – 2011.
Łódzkie lotnisko na Lublinku oddalone od Zgierza o zaledwie 20 km posiada
odpowiednie warunki do przyjmowania małych i średnich samolotów w ciągu całej doby
i w każdych warunkach. W odległości około 130 km od Zgierza znajduje się główny port
lotniczy w kraju Warszawa-Okęcie.
Sieć kolejowa w rejonie Zgierza jest rozwinięta, choć nie są to linie magistralne.
Połączenia z węzłem Łodzi i Koluszek pozwala jednak uznać Zgierz jako miasto dobrze
skomunikowane tą trakcją.
Dostępność komunikacyjna jest dla wielu rodzajów działalności gospodarczej ważnym
czynnikiem, stanowiącym o atrakcyjności danego miejsca. Zgierz zalicza się do takich
właśnie miejsc. Położenie miasta z tak dobrymi połączeniami z resztą kraju i Europą jest
postrzegane i wykorzystane jako jeden z największych atutów jego dalszego rozwoju.

II.2.2. Układ drogowy
Przez teren miasta Zgierza przebiegają drogi krajowe nr 1 oraz nr 71 znajdujące się w
zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga nr 1 zostanie
zastąpiona autostradą A1, której trasa będzie przebiegała po wschodniej stronie miasta,
co pozwoli w pewnym stopniu odciążyć ulice miejskie od ruchu tranzytowego
Droga wojewódzka nr 702 łącząca Zgierz z Kutnem jest administrowana przez
Wojewódzki Zarząd Dróg. Ponadto 20 ulic ma status dróg powiatowych natomiast
pozostałe są gminnymi drogami miejskimi. W tabeli zamieszczonej poniżej pokazana
została długość poszczególnych dróg oraz rodzaj ich nawierzchni na dzień 30 listopada
2002r. Od tego czasu nie nastąpiły jednak istotne zmiany w tym względzie.
Połączenia drogowe Zgierza
Drogi krajowe
Nr 1

Gdańsk – Łódź – Bielsko B. – granica państwa

Nr 711 Stryków – Zgierz – Konstantynów Łódzki
Drogi wojewódzkie:
Nr 702 Kutno – Piątek – Zgierz
oraz 14 dróg powiatowych
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Rysunek 1: Położenie Zgierza na tle gmin sąsiadujących

GMINA ZGIERZ

Źródło: www.gmina.zgierz.pl

Tabela 1. Zestawienie długości dróg publicznych na terenie Zgierza w zależności od
rodzaju ich nawierzchni (stan obecny)

l.
p.

Kategoria
drogi

Długość dróg w m z podziałem na rodzaj nawierzchni
Razem Bitum.

Trylinka

Polbruk

BrukoTłuczeń
wa

Szlakowa

GruntoPłyty
wa
żelbetowe

1. krajowe

9853

9853

2. wojewódzkie

3330

3330

22644

22491

163803

35334

8568

1495

4604

7433

63108

41634

1627

199
630

71 008

8 568

1495

4604

7433

63 108

41787

1627

3. powiatowe
4. miejskie
RAZEM

II.3.

153

Obszar i ludność

Zgierz jest trzecim, co do wielkości (po Łodzi i Pabianicach) miastem wchodzącym w
skład łódzkiego zespołu metropolitalnego (aglomeracji). Zgodnie z danymi Głównego

Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2007 roku powierzchnia miasta wynosi 42
km2, a ludność osiąga liczbę 58 164 mieszkańców.
Tabela 2. Tendencje w zmianach liczby i struktury wiekowej ludności w ostatnich
latach
Rok

2003

2004

2005

2006

2007

Ludność ogółem
58 201
58 236
58 351
58 272
58164
Ludność w wieku
przedprodukcyjnym 10 715 18,41% 10 447 17,94% 10 265 17,59% 9 999 17,16% 9 813 16,87%
Ludność w wieku
produkcyjnym
38 041 65,36% 38 257 65,69% 38 404 65,82% 38 191 65,54% 37 981 65,30%
Ludność w wieku
poprodukcyjnym
9 445 16,23% 9 532 16,37% 9 682 16,59% 10 082 17,30% 10 370 17,83%
Źródło: www.stat.gov.pl

Zauważyć można, iż w latach 1999 – 20071 liczba ludności spada, choć nieznacznie,
natomiast struktura wiekowa pozostaje w miarę stała z lekką tendencją zmniejszania się
ilości osób w wieku przedprodukcyjnym, a wzrostu ilości osób w wieku
poprodukcyjnym. Na tle tendencji, obserwowanych w sąsiedniej Łodzi można
stwierdzić, iż przy ujemnym przyroście naturalnym – stabilizacja liczby mieszkańców
oraz utrzymanie się udziałów grup wiekowych bez większych zmian oznacza napływ
mieszkańców z zewnątrz, należy domniemywać iż z terenu Miasta Łodzi. To oznacza,
iż prawdopodobne staje się pozostawanie tych nowych mieszkańców na rynku pracy
Łodzi, czyli zwiększanie się liczby osób dojeżdżających do tego miasta, a
równocześnie zwiększa się baza podatkowa Zgierza osób sytuowanych lepiej niż
przeciętnie.
Z prognozy wynika także, że utrzyma się zapotrzebowanie na dojazdy do Łodzi
według struktury wiekowej, to znaczy: do pracy około 40% podróżujących, w
celach socjalnych i bytowych około 55%, do nauki 5%2. Stąd grupami
użytkowników, wymagających wsparcia w ramach planu są: zatrudnieni w
pierwszej kolejności, oraz ogół mieszkańców Miasta.

II.4.

Gospodarka i bezrobocie

Zgierz jest ośrodkiem administracyjnym rangi sub-regionalnej, czego wyrazem jest
jego funkcja jako stolicy powiatu. W Mieście ma swoją siedzibę wiele instytucji
szczebla ponad-lokalnego w tym wszystkie instytucje powiatowe.
Zgierz jest jednym z bardziej rozwiniętych ośrodków przemysłowych w regionie
łódzkim. Działa tutaj ponad 6 500 podmiotów gospodarczych. Dużą rolę w gospodarce
Zgierza odgrywa sektor produkcyjny ze znacznym udziałem przemysłu chemicznego,
włókienniczego i maszynowego. Dobrze rozwinięty jest również sektor usług i handlu.
Dodatkowym atutem jest wydzielona na terenie miasta podstrefa Zgierz Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
1
2

Stan na koniec 2008 roku wg danych Urzędu Miasta wynosi 56 976 mieszkańców
Według badania PBS w 2004 roku, por. rozdz. VII
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Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została utworzona na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 46 poz. 289) na okres
20 lat (do 2017 r.). Jej łączny obszar wynosi 337 ha. Ma charakter rozproszony - składa
się z 12 podstref, położonych na obszarach następujących miast i gmin: Łódź,
Ksawerów, Zgierz, Ozorków, Tomaszów Mazowiecki, Kutno, Łęczyca, Rawa
Mazowiecka, Sieradz, Radomsko, Piotrków Trybunalski i Sławno.
Podstrefa Zgierz o pow. 22,4 ha składa się z dwóch kompleksów: Boruta - pow. 14,4 ha
oraz Rudniki - pow. 8,0 ha
Na koniec IV kwartału 2003 roku zagospodarowanie Podstrefy Zgierz wynosiło 100%.
Na dzień 31 grudnia 2003 r. firmy działające w Podstrefie Zgierz poniosły nakłady
inwestycyjne w łącznej wysokości 210.886.734,00 zł i zatrudniały 376 osób
Inną ważną inicjatywą rozwojową w gospodarce jest Park Przemysłowy Boruta Zgierz,
który został powołany przez Gminę Miasta Zgierz w celu rozwoju gospodarki lokalnej
w Zgierzu. Park zlokalizowany jest na obszarze byłych Zakładów Przemysłu
Barwników BORUTA. Jest to jeden z najlepiej usytuowanych przemysłowych terenów
inwestycyjnych w Polsce, zlokalizowany w odległości 3 km (raczej ze 7km) od
autostrady A2 i ok. 15 km od skrzyżowania tej autostrady z autostradą A1. przylega do
planowanej obwodnicy aglomeracji łódzkiej S14. Na terenie Parku znajdują się
również bocznice kolejowe. Park został powołany do życia w celu uatrakcyjnienia
terenów przemysłowych i wzrostu zatrudnienia w przemyśle na terenie Zgierza. Celem
przewodnim działalności Parku jest pozyskanie dla miasta zewnętrznego kapitału
inwestycyjnego.
Rysunek 2. Lokalizacja Strefy Ekonomicznej w Zgierzu: północny-wschód
„RUDUNKI”, południowe centrum „BORUTA”.

(Źródło: WWW.miasto.zgierz.pl)
Aktualna sytuacja ekonomiczna społeczności lokalnej oceniana jest jako trudna.
Problemem, z którym boryka się Zgierz jest stopa bezrobocia, która na koniec 2007
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roku wynosiła 8,2%3, czyli na poziomie średnim, z tendencją malejącą w skali ostatnich
lat . Ze względu na niekorzystną strukturę sektorów gospodarki miasto Zgierz jest
rejonem potencjalnie zagrożonym bezrobociem strukturalnym, co w chwili
sporządzania Planu (styczeń 2009) może oznaczać powrót wzrostu poziomu
bezrobocia.
W porównaniu do całej Polski oraz województwa trzeba zauważyć, że liczba
bezrobotnych w Zgierzu maleje osiągając poziom 2799 (Miasto) w październiku 2008
roku w stosunku do roku 2005, gdzie liczba bezrobotnych wynosiła 5220 (Miasto
Zgierz).
W tabeli poniżej przedstawiono strukturę bezrobotnych oraz informacje dotyczące osób
pobierających zasiłki w Zgierzu.
Tabela 3: Poziom bezrobocia oraz osób z prawem do zasiłku- Miasto Zgierz w latach
2005-2008
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
Mężczyźni

2005 2005/2004 2006 2006/2005 2007 2007/2006 paź-08 paź-08/gru-07
5220 98,47% 4310 82,57% 3128 72,58%
2799
89,48%
2657 99,96% 2234 84,08% 1624 72,69%
1527
94,03%
2563

Z prawem do zasiłku 1312

96,97%

2076

81,00%

952

1504
751

72,45%

1272

84,57%

714

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, GUS

Zestawiając dane demograficzne z informacjami o zatrudnieniu i bezrobociu
otrzymamy bilans siły roboczej na rok 2007 jak niżej:




Ludność:
58 164
Ludność w wieku produkcyjnym
37 981
4
Liczba miejsc pracy (szacunek ) 15 000

Według danych GUS proporcje źródeł dochodów mieszkańców Zgierza są następujące:
:
 praca najemna
33,9 %
 rolnictwo
31,8 %
 emerytury i renty
29,8 %
 pozarolnicza działalność gospodarcza
4,5 %
3

Stopa bezrobocia oszacowano jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby osób w
wieku produkcyjnym
4
Strona: 10
Z danych GUS wynika, że średnio w 2003r. zatrudnionych było 10950 osób (dane za 2004r nie są w
chwili opracowywania dokumentu dostępne). Wg szacunku Wydziału Rozwoju UMZ w ramach małych
firm, zatrudniających do 9 osób, dodatkowo zatrudnionych jest 4500 osób (nie ma jednak możliwości
ściślejszego zweryfikowania tej liczby).

10

Źródła i cele ruchu (w tym dzielnice mieszkaniowe, usługi i zatrudnienie)
Największą dzielnicą miasta jest osiedle 650 – lecia. Pomimo relatywnie
niedużej powierzchni zamieszkałe jest przez 20 tysięcy mieszkańców (1/3 ogółu).
Wynika to z intensywności zabudowy blokowej. Głównym celem ruchu mieszkańców
jest centrum miasta (rejon Pl. Kilińskiego) gdzie znajdują się szkoły biura oraz zakłady
pracy. Dojazd do centrum miasta związany jest często z koniecznością przesiadki na
tramwaj celem dotarcia do Łodzi. Część osób jedzie na osiedle Rudunki gdzie
zlokalizowane zostały duże zakłady pracy. Zauważalny jest też wzrost ruchu młodzieży
wynikający z reformy oświatowej w wyniku której zaczęły funkcjonować gimnazja.
Wcześniej szkoły podstawowe były zlokalizowane na tyle blisko miejsca zamieszkania,
że dotarcie do nich nie wymagało korzystania z środków transportu. Obecnie do trzech
zgierskich gimnazjów uczęszcza 1720 uczniów.

II.5. System transportu publicznego w Zgierzu
W samym mieście jest rozwinięty system lokalnego transportu zbiorowego, dobrze
zaspokajający miejskie potrzeby przewozowe. Z punktu widzenia sprawności
transportu lokalnego podstawowe znaczenie mają linie tramwajowe: nr 16 (Łódź /
Kurczaki - Zgierz) oraz nr 46 (Łódź / Chocianowice - Zgierz - Ozorków). Usługi
przewozowe świadczone na tych trasach są uzupełniane przez kilku prywatnych
przewoźników autobusowych. Połączenia z dalszymi miastami kraju zapewnia także
PKS oraz PKP. Przez Zgierz przebiegają linie kolejowe w kierunku Łowicza i
Warszawy oraz Torunia i Gdańska.
Autobusy – większość usług (za wyjątkiem linii 51) jest wykonywana przez Zgierskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Markab” Sp. z o.o., przedsiębiorstwo w godzinach
szczytu wysyła do obsługi 23 autobusy świadczące usługi na 6 liniach i wykonujące
łącznie w ciągu roku 1,8mln. wozo - km. Na linii 51 na terenie miasta Zgierza MPK –
Łódź Sp. z o.o. wykonuje około 150 tys. km. rocznie. Tabor stanowią głównie
kilkuletnie autobusy różnych firm zakupione w państwach Europy Zachodniej.
Większość kursów jest wykonywana taborem niskopodłogowym dostosowanym do
obsługi osób niepełnosprawnych. Autobusy kursują w zależności od obsługiwanej linii
z częstotliwością od 8 do 30 min w godzinach szczytu; ponadto na trasie do Ozorkowa
usługi przewozowe świadczy kilku przewoźników prywatnych.
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Tabela 4. Linie autobusowe w Zgierzu
Autobusy

1

)
Powstańców Śląskich – Powstańców Śląskich

3

Konstantynowska (tor PKP) -> Sadowa
Sadowa -> Konstantynowska (tor PKP)

4

Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia) ->
Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia)

5

Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia) -> Szczawińska
Szczawińska -> Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia)

6

Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia) -> Łódź-Kaliska
Łódź-Kaliska -> Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia)

8

Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia) ->
Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia)

51

Plac Dąbrowskiego -> Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia)
Parzęczewska/Staffa (os. 650-lecia) -> Plac Dąbrowskiego
Plac Wolności -> Ozorków Cegielniana

46Bus Ozorków Cegielniana -> Plac Wolności
Źródło: www.muk.zgierz.pl

Tramwaje – linię 16 obsługuje MPK Łódź Spółka z o.o., na terenie Łodzi wydłużona
została trasa linii 46 obsługiwana przez Międzygminną Komunikację Tramwajową Sp.
z. o. o.; częstotliwość kursowania linii w godzinach szczytu wynosi dla linii nr 16 – 20
min., dla linii 46 – 20 min. Linię 46 w godzinach szczytu obsługuje 13 wozów
tramwajowych.
Według pomiarów wykonanych w 2004 roku5 wielkość ruchu pasażerskiego na liniach
tramwajowych przedstawia się jak w poniższej tabeli.
Kolej – połączenie z Łodzią ( stacja Łódź Kaliska) obsługuje dziennie 16 kursów, z
czego w godzinach szczytu odstępy są (raczej co 30 – 40) minut. Niemniej położenie
stacji w Zgierzu jak i w Łodzi na uboczu zwartej zabudowy miejskiej nie zachęcą do
korzystania z tego środka podróżowania.

5

„Wyniki badania potoków pasażerskich i więźby podróży na liniach tramwajowych 11, 46 w granicach
administracyjnych Miasta Zgierza”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział
w Krakowie, Ośrodek rzeczoznawstwa i Usług Techniczno – Ekonomicznych, październik 2004
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Tabela 5. Ruch pasażerów na liniach tramwajowych z Zgierzu (pasażerów)
Kierunek

Nr
linii

Okres i
lokalizacja
pomiaru

11

Doba, na granicy
Miast

2209

2129

46

Doba, na granicy
Zgierza, do
Łodzi

1312

1409

46

Doba, na granicy
Zgierza, do
Ozorkowa

1048

1064

11

Godzina szczytu
porannego, na
granicy Miast

214

253

46

Godzina szczytu
porannego, na
granicy Zgierza,
do Łodzi

115

60

46

Godzina szczytu
porannego, na
granicy Zgierza,
do Ozorkowa

Pasażerowie z
terenu Zgierza

Pasażerowie
podróżujący tylko
na terenie Zgierza

na
do
do
Od
do
Od
zewnątrz
Zgierza
Centrum Centrum Centrum Centrum
Zgierza

93

2209

2129

467

413

1479

1627

431

347

214

253

39

21

52

149

90

94

26

Tabela 6. Długość linii tramwajowych

Linia 46
Linia 16*

Długość linii (km)
33,968
2,85

* dotyczy terenu miasta Zgierza
Źródło: www.muk.zgierz.pl
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III. Główne obszary problemowe
III.1. Bariery w rozwoju systemu transportu przeszkodą w
rozwoju gospodarczym
 dostępność Miasta
Niedostateczny rozwój infrastruktury transportowej odstrasza potencjalnych inwestorów,
którzy przy wyborze lokalizacji inwestycji, kierują się ogólną dostępnością oraz sprawnością
logistyki.
W stanie obecnym Zgierz, choć leży na jednej z najważniejszych tras drogowych w Kraju
(droga krajowa numer 1), to należy do miast trudno dostępnych z powodu zatłoczenia owej
drogi – prędkość eksploatacyjna na odcinku ponad 20 km od granic Łodzi przez Zgierz nie
przekracza 20 km/h.
Dostępność kolejowa w sensie połączeń jest poprawna, połączenie ze stacją Łódź Kaliska jest
dogodne, lecz położenie stacji w Zgierzu i Łodzi nie zachęca do korzystania z kolei w
codziennych dojazdów ze względu na oddalenie od zwartej zabudowy (w Zgierzu do głównych
skupisk mieszkańców jest do 3 km, w Łodzi do ulicy Piotrkowskiej odległość wynosi ponad 2
km, czas dojazdu tramwajem z dojściem około 20 minut.
.
 trudności w komunikacji miejskiej
Brak możliwości dla znacznej części mieszkańców Zgierza bezprzesiadkowego dotarcia do
centrum Łodzi oraz innych dzielnic miasta powoduje, że pasażerowie korzystają w dojazdach
z samochodów osobowych oraz autobusów komunikacji miejskiej lub prywatnej. Ponieważ
obecna krańcówka linii 16 znajduje się w centrum miasta powoduje to dodatkowe zatłoczenie
ulic oraz pogorszenie warunków życia mieszkańców (spaliny, hałas, mniejsze prędkości
komunikacyjne, itp.).
 zły stan infrastruktury torowej
Stan torowisk oceniono na podstawie eksperckich wizji w terenie oraz dokumentów będących
w posiadaniu MPK Łódź i MUK Zgierz. Poszczególne odcinki tras tramwajów posiadają
ponadnormatywne poszerzenia oraz zużycia szyny oporowej na łukach, szyny wykazują także
zużycie pionowe.
Konstrukcja torowisk na odcinkach wbudowanych w jezdnie i przejazdach wypełniona jest do
poziomu szyn płytami betonowymi i w większości przypadków pokryta asfaltem lub
wypełniona kostką kamienną. Podobnie wykonane są wszystkie węzły rozjazdów i przejazdy
kołowe przez torowisko. Stosowane technologie są przestarzałe i należy zastąpić je nowszymi.
 konieczność modernizacji aparatury trakcyjnej
Aparatura trakcyjna w podstacjach w łódzkim systemie tramwajowym charakteryzuje się
ujemną polaryzacją na sieci trakcyjnej. Obiekty powstały w większości w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zeszłego wieku i praktycznie od momentu oddania do

eksploatacji nie były poddawane gruntownej modernizacji pod kątem budowlanym. Rozkład
sieci kabli powrotnych świadczy o przeniesieniu znacznych obciążeń energetycznych na
mocno wyeksploatowany układ torowy. Taki układ prowadzi do powstawania prądów
błądzących wpływających niszcząco na urządzenia podziemne do których należy zaliczyć
rurociągi wodne, gazowe lub ciepłownicze oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne
zlokalizowane w pobliżu torowiska.
Istniejące rozwiązania techniczne w zakresie aparatury trakcyjnej praktycznie eliminują ją z
dalszej eksploatacji. Jako przykłady można tu podać wyłączniki SN z napędem
pneumatycznym.
 brak systemu sterowania ruchem z orientacją na uprzywilejowanie transportu
publicznego
W systemie drogowym Zgierza kluczowe znaczenie ma ciąg DK 1 (ulice Łódzka –
Armii Krajowej – Łęczycka), zarządzanej przez łódzki Oddział GDDKiA. Prowadzone tam
prace zmierzają do zwiększenia przepustowości ulic przez stopniową dobudowę drugiej jezdni.
W zakresie prac nie przewidywano dotychczas koordynacji sygnalizacji świetlnej (7
skrzyżowań), aparatura na pięciu skrzyżowaniach oparta jest na stałoczasowym systemie cykli.
Powoduje to z jednej strony straty dla potoku ruchu samochodowego a z drugiej utrudnienie
podłączenia aparatury do uprzywilejowania dla tramwajów. Jedynie na dwóch skrzyżowaniach
sterowanie wspomagane jest przez pętlę indukcyjną.

 zagrożenie likwidacją transportu tramwajowego
Istnieje realne zagrożenie, iż nie remontowane tory mogą zostać uznane przez nadzór
budowlany za zagrażające bezpieczeństwu i linia może być wyłączona z eksploatacji.

 brak bezpieczeństwa
Powyższe problemy przekładają się bezpośrednio na wzrost ryzyka podróżowania
tramwajem. Zużyte torowiska tramwajowe mogą powodować wykolejenie się tramwaju, a tym
samym narazić pasażerów na realne niebezpieczeństwo. Także lokalizacja przystanków
bezpośrednio przy ruchliwej drodze stawa poważne zagrożenie.
Poprawę bezpieczeństwa należy wiązać z dokonaniem inwestycji zarówno w tabor jak
i infrastrukturę torowo sieciową. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że poprawiając stan
torowisk można ograniczyć przypadki zjazdu wozów tramwajowych z torowisk.
Bezpieczeństwo pasażerów autobusów jest ściśle związane z stanem dróg oraz odpowiednim
ich oznakowaniem. Istotne jest odpowiednie zorganizowanie miejsc przystankowych zarówno
dla tramwajów jak i autobusów oraz tras dojścia do przystanków. Realizacja zgierskiego
odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego przewiduje poprowadzenie linii światłowodowej
wzdłuż torowisk co umożliwi w przyszłości zorganizowanie systemu nadzoru ruchu oraz
informacji pasażerskiej. W pojazdach oraz na głównych przystankach wskazane będzie
zainstalowanie systemu monitoringu. W szczególności chodzi o ochronę dzieci i młodzieży,
osób starszych oraz pasażerów w późnych godzinach.
Efektem braku monitoringu na głównych przystankach jest wzrost wandalizmu połączony z
wybrykami chuligańskimi.
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Jednym z efektów systemu informacji dla pasażerów będzie także wzrost bezpieczeństwa –
precyzyjne informacje , co do służb alarmowych i eksploatacyjnych pomoże pasażerom w
sytuacjach szczególnych.

 brak bezpośredniego skomunikowania tramwajowego największego zgierskiego
osiedla z Łodzią
Aktualnie do Osiedla 650-lecia w Zgierzu (20 000 mieszkańców) nie jest doprowadzona linia
tramwajowa. Utrudnia to znacznie mieszkańcom komunikację z Łodzią, zmuszając ich do
wyboru alternatywnych, często czasochłonnych środków transportu, bądź do docierania pieszo
do krańcówki na placu Kilińskiego (2,6 km) lub do stacji kolejowej (3,2 km).

IV. Dotychczasowe działania w ramach Projektu ŁTR
Projekt ŁTR został zainicjowany wspólnie przez miasto Łódź we współpracy
z miastami Zgierz i Pabianice oraz samorządem województwa łódzkiego w roku 2000. Z
czasem z działań wyłączyły się Pabianice, uznając przedsięwzięcie za zbyt kosztowne dla tego
miasta, także w związku z niepełnym poparciem projektu przez gminy sąsiednie.
Zainteresowane samorządy podpisały szereg dokumentów formalnych, związanych z rozwojem
komunalnego transportu publicznego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Celem
tych działań jest powstanie zintegrowanego systemu taryf i kształtowania zakresu i poziomu
usług przewozowych.
W zakresie komunikacji publicznej pomiędzy gminami aglomeracji łódzkiej na kierunku
północnym zostały zawarte dwa porozumienia.
Pierwsze dotyczy komunikacji tramwajowej na liniach podmiejskich, zawarte jest pomiędzy
miastami Łódź, Zgierz i Ozorków w dniu 01.12.1993, do którego wprowadzono zmiany:
Aneks nr 1 zawarty 20 listopada 1995r. ograniczał się do zmiany załącznika nr 1 regulującego
wzajemne rozliczenia. Podpisanie aneksu było spowodowane koniecznością dostosowania
zapisów do zmienionych uregulowań w zakresie podatków.
Aneks nr 2 został zawarty w dniu 10 grudnia 2000r. i dotyczył likwidacji linii nocnej 101.
Aneks nr 3 zawarty 1 czerwca 2001r. dotyczył terminu płatności zaliczek przez m. Zgierz, m.
Ozorków oraz gm. Zgierz.
Aneks nr 4 podpisany został w dniu 27 stycznia 2004r. Wprowadzał zasadnicze zmiany do
pierwotnych zapisów polegające na:
-

likwidacji linii 45 i zastąpieniu jej linią 11,

-

linia 46 zmieniła trasę na terenie Łodzi i obecnie dojeżdża do krańcówki Chocianowice
położonej w południowej części miasta,

-

zmieniono współczynniki jakimi są rozdzielane koszty pomiędzy poszczególnymi
gminami.

Aneks nr 5 zawarty 16 maja 2007r. uregulował w jaki sposób będzie ustalana cena za usługi
świadczone liną 11 w latach 2007 – 2010 na terenie m. Zgierza. Koszty wynikające z tego
tytułu ponosi m. Zgierz.
Aneks nr 6 zawarty 16 września 2008r. dotyczy zmian w funkcjonowaniu linii 46 Spółka
obsługująca tą linię oprócz dotychczasowej puli usług uzyskała dodatkowe połączenie na
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terenie Łodzi pomiędzy Helenówkiem i Chocianowicami. Zmieniły się w związku z tym
parytety rozliczeń pomiędzy gminami. Ponadto w związku z uruchomieniem ŁTR tramwaj linii
11 docierający do Zgierza został zastąpiony linią 16.
Drugie porozumienie dotyczy linii autobusowych i zostało zawarte pomiędzy m. Łódź oraz m.
Zgierz w dniu 21 stycznia 2002r. Umowa dotyczy linii autobusowych 6 oraz 51 których trasy
zostały przedłużone na teren miast sygnatariuszy. Linia 6 obsługiwana przez zgierskiego
przewoźnika dociera obecnie do Dworca PKP Łódź Kaliska w Łodzi, natomiast linia 51 na
której usługi świadczy MPK dojeżdża na krańcówkę położoną przy ul. Parzęczewskiej w
Zgierzu.
W dniu 25 września 2002r. został zawarty aneks nr 1 polegający na zmianie załącznika nr 2 w
zakresie dotyczącym sposobu wzajemnych rozliczeń jednak bez istotnej zmiany udziału miast
w ponoszonych kosztach.
Miasto Zgierz prowadziło swoją cześć projektu ŁTR w ścisłej współpracy
z Łodzią i przyjęło w 2005 roku Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego
(Uchwała Nr XXXIV / 314 / 05 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2005 r.) oraz złożyło
wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego o dofinansowanie
projektu w roku 2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) na lata 2004 - 2006. Wniosek ten został odrzucony ze względów
proceduralnych, choć złożony według analogicznych zasad wniosek Łodzi do ówczesnego
Ministerstwa Gospodarki został zaakceptowany.
W okresie od roku 2004 miasto Łódź realizuje część Projektu na swoim terenie, obejmującą
modernizację systemu transportowego śródmiejskiej części miasta oraz połączeń północ –
południe do granic miasta ze Zgierzem i gminą Ksawerów na południu. Projekt jest
w końcowej fazie realizacji, oddano do użytku infrastrukturę tramwajową i zakupiono tabor,
w trakcie zestrajania jest system sterowani ruchem. Projekt będzie zakończony w połowie 2009
roku.
Fakt ten oznacza, że dla miasta Zgierza oraz miast i gmin na północ od Łodzi powstają
korzystne warunki dla realizacji przedsięwzięcia: (1) ponieważ wykazano opłacalność
przedsięwzięcia w skali Łodzi, co rodzi oczekiwanie iż ten sam efekt mogą mieć odcinki
przedłużające linii ŁTR, (2) rozwiązano zasadnicze zagadnienia techniczne, (3) stworzone
zostały wzorce organizacyjne przygotowania i realizacji zamówień publicznych, (4) nie będzie
ryzyka nie uzyskania celów projektu, jakie wynikają z realizacji robót na terenie Łodzi.
Należy zaznaczyć, iż prace, jakie miasto Łódź prowadziło w ramach przygotowań do realizacji
projektu, obejmowały początkowo cały odcinek linii ŁTR od Pabianic do Zgierza, wraz z
nowym odcinkiem do osiedla 650-lecia w Zgierzy. Dzięki temu istnieją dane i wyniki badań
dla całego projektu wraz z wykazaniem jego opłacalności.
W tej sytuacji podjęcie prac nad kontynuacją przedsięwzięcia ŁTR na ternie Zgierza wymaga
następujących działań:
a) aktualizacji danych wejściowych, w tym demograficznych i społeczno – ekonomicznych,
b) przeprowadzenia stosownych analiz ekonomicznych i technicznych dla ostatecznej oceny
racjonalności i wykonalności projektu, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań
budżetowych oraz możliwości pozostania kapitału zewnętrznego,
w wyniku uzyskania pozywanych wyników wspomnianych analiz:
c) aktualizacja decyzji strategicznych miasta dla stworzenia spójnych ram organizacyjnych
przedsięwzięcia,
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d) przygotowania stosownej dokumentacji dla złożenia aplikacji o środki wsparcia.
Niniejsze opracowanie służy przygotowaniom do realizacji dwóch celów z powyższej listy:
odnośnie lit. a) i c) ; równolegle w oddzielnym trybie zlecone zostały prace dotyczące lit. b).
Działania jak w d) będą mogły być podjęte po ogłoszeniu naboru w ramach Programów
Operacyjnych” Infrastruktura i Środowisko (resort rozwoju regionalnego i infrastruktury) oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego.

IV.1. Ochrona środowiska naturalnego i kulturowego
Na terenie Zgierza występuje obszar krajobrazu chronionego w rejonie ul. Wiosny Ludów.
Wzdłuż całej drogi krajowej nr 1 występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w
środowisku, przy czym ich źródłem jest ruch drogowy, w nie ruch tramwajowy.
Z punktu widzenia wrażliwości środowiska kulturowego na uciążliwości transportu to
w Zgierzu występują jedynie obszary i obiekty chronione pod względem konserwatorskim.
W centrum Zgierza wyznaczono strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej pomiędzy ulicami:
Piotra Skargi, Gołębią, Aleksandrowską poprzez Stary Rynek wzdłuż ul. Mielczarskiego
i wzdłuż ul. 1-go Maja od ul. Dąbrowskiego do ul. 3-go Maja.
.

IV.2. Synteza charakterystyki Miasta na tle Aglomeracji
Zgierz jest miastem przemysłowym, ze względu na położenie w najbliższym sąsiedztwie
dużego miasta jakim jest Łódź, silnie powiązanym z tamtejszym rynkiem pracy. Równocześnie
wykorzystując to położenie mieszkańcy i firmy zgierskie w swej działalności gospodarczej
świadczą usługi i produkują na rynek Łodzi i szerzej.
Bilans liczby mieszkańców i wielkości zatrudnienia oraz codziennych dojazdów wskazuje, że
pomiędzy Zgierzem a Łodzią następuje wymiana osób udających się do pracy i szkół w
wielkości po około 4000 osób ku Łodzi, około 3000 osób ku Zgierzowi (proporcje kierunkowe
są jak 4 : 3). Potwierdza to tezę, iż Zgierz staje się nie tylko „sypialnią” Łodzi, ale także
miejscem pracy dla Łodzian. Z punktu widzenia polityki Miasta sprawa połączenia Zgierza z
Łodzią jest ważnym czynnikiem poszerzenia możliwości dostępu do rynku pracy w Łodzi oraz
szans rozwoju zatrudnienia w Zgierzu.

IV.3. Kierunki planowanych działań – przegląd dokumentów
planistycznych
Inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego powinny wynikać z aktualnego6, przyjętego przez Władze Miasta Zintegrowanego
Planu Rozwoju Transportu Publicznego (np. Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu lub

6

Z Planu Rozwoju Transportu Publicznego musi wynikać przedstawiony do realizacji projekt. Aktualny Program
Rozwoju Transportu Publicznego oznacza, iż jest ważny co najmniej w latach 2008-20013 – t.j. w okresie
wydatkowania środków w ramach regionalnego programu operacyjnego
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Miejskiej Polityki Rozwoju Transportu7) - dokumentów, które wykażą długofalową trwałość
proponowanych rozwiązań i mogą dotyczyć rodzajów projektów poniżej opisanych. Plan
winien dotyczyć wszystkich form (środków) transportu, działających się na obszarze
miejskim, włączając w to kolej podmiejską.
W ŁOM prowadzona jest konsekwentna i spójna polityka rozwojowa, oparta o obowiązujące
akty prawa miejscowego oraz inne działania polityczne, których wyrazem są uchwały organów
stanowiących o polityce i strategii rozwojowej, w tym systemie transportowym.
Najważniejsze decyzje polityczne, planistyczne i w zakresie prawa lokalnego zawiera poniższy
wykaz:
1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego – przyjęty przez
Sejmik województwa łódzkiego 9 lipca 2002 roku.
2. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego, przyjęta Uchwałą Sejmiku
Województwa Łódzkiego Nr XXIII/286/2000 z 26 września 2000 r.
3. Uchwała Nr XLIII/452/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
przyjęcia Strategii rozwoju Miasta Zgierza 2002-2010.
4. Uchwała Nr XXI/169/96 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie
określenia kierunków działalności zbiorowej komunikacji miejskiej w Zgierzu.
5. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej”, przyjęty
uchwałą nr XLIII/755/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r. .
Dla projektu ważna jest decyzja Rady Miasta Zgierza o realizacji odcinka infrastruktury na
terenie tego Miasta:
6. Uchwała Nr XXIX/270/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 13 stycznia 2005 w sprawie
wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza w zakresie unowocześnienia infrastruktury
torowo – sieciowej na terenie Miasta Zgierza.
IV.4. Dokumenty dla Aglomeracji Łódzkiej (Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego)
Obszar ten formalnie został delimitowany w ramach Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego, przyjętego w 2002 roku, choć jak wiadomo zapisy planu nie znajdują
obecnie żadnego odzwierciedlenia w praktyce planowania czy zarządzania w skali lokalnej
(brak przepisów wykonawczych, próby nowej legislacji dot. Obszarów metropolitalnych),
niemniej jest w praktyce stosowne pojęcie Aglomeracji (lub ostatnio ŁOM), w tym w zakresie
zarządzania transportem publicznym (porozumienia z Miastem Łodzią w sprawie obsługi
tramwajowej linii do / Łodzi).
W okresie 2004 – 2005 podjęte były z inicjatywy Łodzi prace nad Zintegrowanym Planem
Rozwoju Transportu Publicznego. Projekt Planu został opracowany (Autor: Jan Friedberg z
Zespołem), wraz z projektami stosownych uchwał rad miast i gmin współuczestniczących w
przygotowaniu i wdrażaniu Planu, niemniej do przyjęcia tego rozwiązania nie doszło i plany
takie oddzielnie przyjęły tylko: Miasto Łódź i Miasto Zgierz. Obie uchwały są ściśle
powiązane i realizują wspólną linię polityki miast i sposobu jej wdrażania.

7

Przykładowa procedura przygotowania Zintegrowanego Planu oraz przykładowa struktura Zintegrowanego
Planu Rozwoju Transportu Publicznego znajduje się dokumentach Urzędu Marszałkowskiego.
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IV.5. Kierunki działania Prezydenta Miasta Zgierza, marzec 2007
W dokumencie w Priorytecie „Modernizacja stanu infrastruktury komunalnej” wymieniono
jako zadania Prezydenta:


Usprawnienie systemu tras komunikacyjnych w mieście



Otrzymanie i polepszenie komunikacji tramwajowej i autobusowej do Łodzi



Podniesienie standardu komunikacji publicznej i jakość obsługi pasażerów.

IV.6. Strategia rozwoju miasta, czerwiec 2008
Dokument w zasadzie nie odnosi się wprost do transportu publicznego. W Liście celów
i priorytetów jako najbliższe zagadnienia do tej kwestii można odnieść:
Priorytet 2.1: Stworzenie przyjaznych warunków dla lokalizacji potencjalnych inwestycji
Zadania:
2.2.1. Zabezpieczenie terenów pod inwestycje
2.2.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej.
Poniższy przegląd zawiera najważniejsze ustalenia tych dokumentów
w układzie drogowo-ulicznym:
Wynikające z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego”


przyjmuje się połączenie Aglomeracji z systemem autostrad A1 i A2 trasami o wysokich
parametrach (nowe trasy w Łodzi to ul. Wojska Polskiego, ul. Ustronna oraz przedłużenie
al. Włókniarzy, Zgierz zostanie połączony bezpośrednio z autostradą A2 drogą ekspresową
S 14),



zakłada się realizację nowych głównych ciągów łączących podstawowe elementy
zagospodarowania Łodzi
(ul. Konstytucyjna, Tranzytowa, Kaczeńcowa, Paradna,
Projektowana),
w zakresie kolei

Wynikające z „Planu Zagospodarowania Województwa Łódzkiego”


W zakresie kolei kierunek warszawski – przebudowa linii Łódź – Koluszki – Skierniewice
– Warszawa a w perspektywie budowa nowej linii po śladzie przyszłej kolei szybkiej
w korytarzu wspólnym z A2 (od Zgierza do linii Łowicz – Skierniewice),



kierunek południowo-wschodni – (do CMK) modernizacja linii Koluszki-Tomaszów
Mazowiecki – Opoczno z realizacją nowego odcinka do włączenia w CMK,



kierunek północno-zachodni – (do E-20) – rozbudowa do dwóch torów istniejącej linii
kolejowej od Zgierza do Kutna,
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kierunek południowo-zachodni – w pierwszym etapie modernizacja odcinka Łódź-Zduńska
Wola (połączenie z magistralą węglową).
w zakresie komunikacji lotniczej

Wynikające z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego”


rozwój regionalnego portu lotniczego Lublinek jako uzupełniającego (specyficzne funkcje)
i poprzez usprawnienie połączeń z węzłowym portem lotniczym Warszawa Okęcie,



pozostawienie do dalszych analiz lokalizacji nowego ponadregionalnego portu lotniczego
między Łodzią a Warszawą w powiązaniu z autostradą A1, A2 oraz koleją V 300 km/godz.

w zakresie transportu publicznego
Wynikające ze „Strategii \Rozwoju Województwa Łódzkiego”


II Strefa Strategiczna Strategii zawiera koncepcję zwiększenia dostępności regionu
poprzez rozwój infrastruktury transportowej i informacyjnej.

Wynikające z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego”


priorytet dla trakcji tramwajowej, w tym utrzymanie i modernizacja regionalnego tramwaju
od Ozorkowa do Pabianic oraz tramwaju szybkiego Retkinia – Widzew.

Wynikające ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Łodzi”


przyjęcie zintegrowanego systemu tramwajowo - autobusowego jako systemu transportu
zbiorowego przy maksymalnym wykorzystaniu stanu istniejącego,



ukształtowanie zasadniczego układu całkowicie wydzielonych torowisk tramwajowych,



podział istniejących tras tramwajowych na trasy układu podstawowego i trasy układu
uzupełniającego,



realizacja nowych odcinków tras tramwajowych: w ul. Wólczańskiej, Rokicińskiej,
(przedłużenie do ul. Hetmańskiej), Hetmańskiej i Anny Jagiellonki, Zawiszy (od Zgierskiej
do Franciszkańskiej) i Franciszkańskiej (od Wojska Polskiego do Zawiszy),



rezygnacja z budowy metra w realnej perspektywie czasu.

Wynikające z „Polityki transportowej dla miasta Łodzi”
-

zwiększenie zakresu uprzywilejowania tramwaju w ruchu miejskim,

-

przyjęcie zasady utrzymania komunikacji autobusowej w centrum tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach,

-

przyjęcie zasady obsługi obszarów peryferyjnych liniami autobusowymi dowożącymi
pasażerów do tras tramwajowych,
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-

uzupełnienie o odcinki prowadzące do zwiększenia udziału tramwaju w przewozach przy
równoczesnej rezygnacji z odcinków o małych potokach pasażerskich.

Wynikające z Uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia kierunków działalności
zbiorowej komunikacji miejskiej w Zgierzu:


utrzymanie obecnych relacji cenowych pomiędzy biletami jednorazowymi oraz biletami
miesięcznymi,



trasy przejazdu oraz częstotliwość kursowania będą dostosowane do zmieniającego się
układu drogowego oraz potrzeb przewozowych. Nie będą tworzone połączenia
nierentowne,



przystąpienie do systematycznego zakupu nowego taboru autobusowego (tabor
dostępny na rynku polskim, spełniający wymagania ekologiczne, dogodny dla osób
niepełnosprawnych, niskopodłogowy), aplikowanie o dofinansowanie z funduszy
specjalnych.



sukcesywne wprowadzanie taboru o mniejszej pojemności na linie mniej obciążone,



sfinansowanie zakupu nowego taboru w oparciu o system komunikacyjnych obligacji
komunalnych,



udział kosztów komunikacji w ogólnych wydatkach budżetu Miasta powinien
odpowiadać aktualnym możliwościom Miasta w każdym roku budżetowym,



zagrożenie dalszego istnienia linii tramwajowej nr 46 na skutek braku dofinansowania
w zakresie bieżącej obsługi, inwestycji ( torowiska, sieć, tabor) środkami pochodzącymi
spoza budżetów gmin, które ta komunikacja obsługuje. W przypadku upadku tej linii,
na terenie miasta Zgierza, będzie ona zastąpiona komunikacją alternatywną
(autobusową lub tramwajową).

Wynikające z Uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta
Zgierza w zakresie unowocześnienia infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Zgierza
zobowiązuje się Prezydenta Miasta Zgierza do:


przygotowania projektu unowocześniania linii tramwajowej nr 46 na odcinku od
granicy Zgierza z Łodzią do ulicy Gałczyńskiego wraz z budową nowego odcinka na
terenie Osiedla 650-lecia Miasta Zgierza,



przygotowanie wniosku niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie wyżej
wymienionej inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w zakresie objętym priorytetem I w działaniu 1 przewidującym
modernizację i rozbudowę regionalnego układu transportowego tzw. Łódzkiego
Tramwaju Regionalnego.

Dokumentem strategicznym dla realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego w województwie łódzkim jest „Program Rozwoju Województwa Łódzkiego –
Komponent regionalny ZPORR na lata 2004 – 2006, z 24 lutego 2004. Działania objęte
rozwojem transportu publicznego w Zgierzu są objęte tym dokumentem w następujących
elementach:


priorytet dla tramwaju jako trakcji, ze szczególnym wymienieniem linii Pabianice –
Łódź – Zgierz – Ozorków jako priorytetowej,
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dążenie do integracji systemu zarządzania i sterowania ruchem, także w związku ze
spodziewanym wzrostem zatłoczenia i prowadzeniem przez Miasta polityki
ograniczania swobody użytkowania samochodu w częściach śródmiejskich,



wśród czterech rodzajów wsparcia w ramach Działania 1.1. wymieniono rozwój
„…wydajnych systemów transportu publicznego…” z integracją różnych środków
przewozowych.

V. Zasięg terytorialny Planu Zintegrowanego (wyznaczenie
granic obszaru) i uzasadnienie
Obszarem Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Zgierza
jest obszar administracyjny Miasta jako część Aglomeracji Łódzkiej. Jest to obszar, będący w
zasięgu obecnego systemu zorganizowanej obsługi transportem publicznym, w tym
podsystemem tramwajowym.
Analogiczny Plan powstał także dla całej Aglomeracji, a przygotowany został przez
Miasto Łódź we współpracy z zainteresowanymi gminami i instytucjami; obejmuje on
zakresem merytorycznym obszary Miast / gmin: Łódź, Konstantynów Łódzki, Ksawerów,
Pabianice, Zgierz - miasto, Gmina Zgierz, Ozorków. Niniejszy Plan jest całkowicie zgodny
z zawartością Planu, przyjętego przez Radę Miasta Łodzi.
Taki zakres i zasięg planowania zintegrowanego rozwoju transportu publicznego
Aglomeracji podyktowany jest koniecznością wspólnego zorganizowania systemu obsługi, jako
porozumienia działających na tym terenie gmin. Unijny system zarządzania polega bowiem na
kształtowaniu systemu obsługi przez upoważnione organa państwa (w tym wypadku gminy,
powiaty i województwo) na podstawie ustaw o samorządzie terytorialnym i w wyniku decyzji
tych organów – zamawianie usług lub pozostawienie ich wolnej grze rynkowej. Istotne jest to,
że stosowanie jakichkolwiek zasad wsparcia wymaga procedur zamawiania usług.
Wyznaczony obszar daje możliwość ukształtowania Projektu Łódzkiego Tramwaju
Regionalnego, jako kluczowego instrumentu integracji systemu transportowego Aglomeracji.
Zasięg Planu w obecnej jego edycji dostosowany został więc do zasięgu tego podstawowego
Projektu. Równocześnie jest to zasięg największych dojazdów do pracy i szkół do centrum
Łodzi, jako centrum Aglomeracji. Rozwój Miast satelitarnych, w szczególności Zgierza
i Pabianic, stwarza możliwość obsługi potoków ruchu w przeciwnym kierunku, co poprawi
wykorzystanie systemu (złagodzi nierównomierność kierunkową potoków pasażerskich).
Zjawisko „wyprowadzania” się podmiotów gospodarczych z miasta metropolitalnego na jego
obrzeża jest charakterystyczne wraz ze wzrostem potencjału tego miasta i nieodzownym
wzrostem kosztów dla podmiotów gospodarczych. Jest to widoczne w wielu miastach polskich,
szczególnie w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, gdzie tempo wzrostu gospodarczego jest
najwyższe.
Podstawowy projekt ŁTR zdefiniowany w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu
Publicznego dla Zgierza oparty jest na modernizacji istniejącego systemu infrastrukturalnego
(torowiska, sieć trakcyjna) na odcinku od granicy miasta Łodzi do śródmieścia Zgierza (Plac
Kilińskiego) przez wymianę zużytych elementów nowe i nowocześniejsze, naprawę tych, które
są w zadowalającym stanie technicznym (chodzi o te elementy, które były remontowane nie
później, niż przed 1997 rokiem). Poza obecnie przygotowywanym Projektem możliwe będzie
w przyszłości poprowadzenie zmodernizowanej linii także do skrzyżowania ul. Łęczycka –
23

Gałczyńskiego na linii do Ozorkowa oraz ewentualnie budowa odnogi do osiedla 650-lecia,
gdzie znaczna część mieszkańców korzysta z łódzkiego rynku pracy i nauki oraz usług.
Inne niż ŁTR komponenty Planu polegają na wsparciu Projektu podstawowego przez
organizację usług oraz systemu inteligentnych technologii w zarządzaniu i sterowaniu ruchem.
Trasa i zasięg ŁTR w Zgierzu
Jak obrazuje poniższa tabela, większość torowisk i sieci trakcyjnej na trasie ŁTR wymaga
remontu kapitalnego. Część torowisk nie była remontowana nawet 30 lat.
Do projektowania należy przyjąć następujące warunki:
 jako zasadę przyjąć lokalizowanie przystanków tramwajowych za skrzyżowaniami z
sygnalizacją świetlną, na których wprowadzono urządzenia realizujące priorytet
dla pojazdów tramwajowych; na pozostałych skrzyżowaniach przeanalizować
lokalizację pod kątem bezpieczeństwa i dogodności dojść pieszych,
 niezbędne jest wprowadzenie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na ciągu ulicznym
drogi krajowej nr 1 z zapewnieniem priorytetu dla tramwaju (nie tylko ŁTR).

VI. Organizacja i funkcjonowanie transportu pasażerskiego na
terenie Zgierza
Organizacja transportu publicznego w Zgierzu powierzona została Miejskim Usługom
Komunikacyjnym. - zakładowi budżetowemu Gminy Miasta Zgierz, który został powołany
uchwałą Nr XXXI/247/93 Rady Miasta Zgierza z dnia 01.07.1993 r. i funkcjonuje w oparciu
o Statut (uchwała Nr VIII/62/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 02.02.1995 r.). Zakład
zatrudnia obecnie 14 pracowników.
Do głównych zadań Zakładu należą:


organizacja miejskiej komunikacji autobusowej (na
i tramwajowej (linie 46, 16 poza terenem miasta Łodzi);



dystrybucja i kontrola biletów;



zapewnienie prawidłowego funkcjonowania transportu
wykonywania obowiązków przez przewoźników;



okresowe przeprowadzanie zmian w rozkładach jazdy stosownie do potrzeb pasażerów;



administrowanie przystankami (utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego
i estetycznego wiat przystankowych, okresowe uzupełnianie informacji pasażerskiej);



współpraca z innymi gminami w zakresie wykonywania porozumień komunalnych
(komunikacja tramwajowa na liniach 11 i 46 oraz autobusowa na liniach 6 i 51,
współfinansowana przez gminy, po których terenie przebiegają trasy linii);



współpraca z innymi przewoźnikami w zakresie koordynacji rozkładów jazdy
i udostępniania tym podmiotom możliwości korzystania z miejskiej infrastruktury
przystankowej.

terenie

miasta

poprzez

Zgierza)

nadzorowanie
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Obsługa linii tramwajowych nr 16 i 46 oparta jest na Porozumieniu komunalnym miasta
Zgierz, miasta Łódź, Gminy Zgierz oraz Miasta Ozorkowa zawartym w 1993 roku
i aneksowanym sześciokrotnie w celu dostosowania komunikacji tramwajowej do
zmieniających się potrzeb pasażerów i możliwości budżetowych. . Zasadą porozumienia jest
pokrywanie kosztów infrastruktury przez każdą stronę na swoim terenie.
Usługi przewozowe na niewielką skalę świadczone są również przez kilku prywatnych
przewoźników autobusowych.
Model zarządzania wdrożeniem Planu oparto na następujących założeniach:
 Miasto Zgierz zachowa kontrolę nad procesami podejmowania podstawowych decyzji,
w tym określania zakresu poszczególnych przedsięwzięć, kształtowania taryf oraz
przeprowadzania postępowań przetargowych,
 Zakład budżetowy Miejskie Usługi Komunikacyjne pełni rolę bezpośredniego zarządcy
Projektów i zapewnia pełną ich obsługę, a także jego zasilenie środkami własnymi,
 Środki budżetu samorządowego są udostępniane dla potrzeb projektu ŁTR
na potrzeby infrastruktury oraz ewentualnego zakupu pojazdów, które zostaną
udostępnione przewoźnikowi, realizującemu umowę przewozową na linii ŁTR.
 Tabor tramwajowy jest pozyskiwany przez spółkę przewozową, która zapewni
stosowny wkład własny.

VII. Stan integracji transportu na terenie Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego
Na obszarze ŁOM brak integracji transportu publicznego, co przejawia się następującymi
zjawiskami:
- istnieją trzy liczące się systemy taryfowe;
- największy system taryfowy obejmuje miasto Łódź oraz miejscowości z którymi zawarto
porozumienia dotyczące obsługi komunikacyjnej. Taryfa jest ustalana przez Radę Miasta
Łodzi.
- na terenie miasta Zgierza taryfa jest ustalana przez Radę Miasta Zgierza i obejmuje teren
miasta Zgierza oraz gm. Zgierz, gm. Ozorków i miasto Ozorków na trasie obsługiwanej linią
46.
- teren miasta Pabianice za wyjątkiem linii 11 jest obsługiwany systemem taryfowym
przyjętym przez Radę Miasta Pabianice, natomiast na linii tramwajowej 11 obowiązuje taryfa
MPK bez ulg.
Powyższe reguły nie dotyczą oczywiście przewoźników prywatnych, którzy działają na terenie
całej aglomeracji. Można więc powiedzieć, że mieszkańcy wyżej wymienionych ośrodków nie
mają problemów z poruszaniem się na swoim terenie. Kłopot zaczyna się wtedy kiedy trzeba
wyjechać na zewnątrz co wiąże się z koniecznością posiadania przynajmniej dwóch biletów.
Taka sytuacja jest dla pasażerów uciążliwa i podnosi koszty podróży.
Wydawanie pozwoleń uprawniających do świadczenia usług na terenie poszczególnych miast
leży w gestii władz tych miast. Pozwala to wpływać na kształt rozkładów jazdy. Natomiast
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przewoźnicy świadczący usługi na dłuższych trasach uzgadniają rozkłady w Urzędach
Marszałkowskich. Opinia władz miast w tym wypadku nie musi być wzięta pod uwagę przy
wydawaniu pozwolenia. Brak koordynacji rozkładów jazdy takich przewoźników na terenie
miast ma charakter ogólnopolski i wynika z przyjętych regulacji ustawowych, które
mogącharakteryzować się:
-

brakiem koordynacji rozkładów jazdy linii obsługiwanych przez poszczególnych
przewoźników;

-

różnorodnością systemów taryfowych stosowanych przez poszczególnych przewoźników;

-

deregulacją poszczególnych rejonów obsługiwanych przez przewoźników poza jednolitym
systemem obsługi organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz MUK
w Zgierzu

-

podziałem zadań nie dostosowanym do roli poszczególnych środków przewozowych w
Aglomeracji;

-

niemożliwością prowadzenia nowoczesnej polityki transportowej w sposób systemowy.

Ten stan rzeczy jest w znacznej mierze wynikiem braku stosownych podstaw prawnych do
prowadzenia działalności organizatorskiej w zakresie zarządzania transportem publicznym –
obowiązująca ustawa o transporcie drogowym wprowadza system zderegulowany, to znaczy
taki, w którym zezwolenie na prowadzenie usług przewozowych otrzymuje każdy, który
spełnia konkretne wymogi dopuszczenia do rynku.
Niemniej w okresie ostatnich kilkunastu lat samorządy Aglomeracji ściśle ze sobą
współpracują dla racjonalizacji organizacyjnej przewozów pasażerskich. Wyrazem tego są
porozumienia komunalne, zawierane przez Miasta Aglomeracji (w tym Zgierz) a Łodzią.
Realizowana jest podstawowa zasada, iż każdy partner wspiera organizacyjnie i finansowo
usługi dla mieszkańców konkretnej gminy/miasta, zaś zaspokajanie tych potrzeb polega na
dostarczeniu usług przez ten podmiot komunalny, który w tym przypadku jest najlepiej do tego
przygotowany.
Ponadto zainteresowane Miasta i Gminy oraz Samorząd Województwa podpisały List
Intencyjny w sprawie przygotowania i wdrożenia koncepcji Łódzkiego Tramwaju
regionalnego na osi głównych przemieszczeń komunikacyjnych Zgierz – Łódź –
Pabianice.
Podjęte w ramach Planu Zintegrowanego projekty służyć będą integracji podsystemów
transportu zbiorowego na terenie Zgierza i całego ŁOM .
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Rysunek 3. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego – Model systemu

Legenda
Ulica Piotrkowska
ŁTR Etap I Odcinek Zgierski (przerywane –
rozwój)
ŁTR Etap I Odcinek Łódzki
ŁTR Etap II - południowy pabianicki)
Wariant: odcinek ozorkowski
Istniejąca linia W-Z
Linie i dworce kolejowe
Dworce autobusowe
27
Obszar sterowania ruchem

VIII. Prognozy funkcjonowania transportu publicznego
Miasto Łódź i miasta ŁOM prowadzą od wielu lat systematyczne badania
i pomiary ruchu drogowego i pasażerów transportu zbiorowego. Kompleksowe badania ruchu
(dalej KBR), czyli szeroko zakrojone badania zarówno na sieci jak i wywiady
z mieszkańcami dla uzyskania obrazu mobilności mieszkańców, ostatni raz przeprowadzono
w 1995 roku na terenie Łodzi. Wyniki badań ruchliwości, w porównaniu z innymi miastami
polskimi przedstawiają poniższe wykresy.
Wykres 1: Porównanie ruchliwości mieszkańców Łodzi i innych miast polskich w podziale
na grupy motywacji podróży.
2,5

Ruchliwość

2

D-P-D

1,5

D-N-D

1

D-I-D

0,5

NZD
0
Łódź 1995 Katow ice
1998

Gdańsk
1998

Gdańsk
2002

Kraków
2003

Miasta

Oznaczenia typów podróży: D – dom, P – praca., N – nauka, I – inne, NZD – nie związane z domem
Źródło: – opracowanie eksperckie według danych z badań.

Z wykresu wynika, że ruchliwość mieszkańców Łodzi jest na poziomie dość wysokim, stopień
użycia transportu publicznego jest nawet bardzo wysoki.
Na podstawie wyników badań kompleksowych Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
sporządziło w 2003 roku analizę ruchu dla stanu istniejącego systemu transportu aglomeracji
( w tym Zgierza) oraz prognozy na rok 2010 dla kilku wariantów rozwoju sieci tramwajowej:
Tabela 7. Prognoza ruchliwości dla Aglomeracji Łódzkiej
rok
2000
2004
2008
2010
793217
ludność wg BPRW
784574
775930
771609
ludność wg GUS, UMŁ
793217
oraz UMZgierza
779680
763815
750438
Ruchliwość, podróży
/ dobę / mieszkańca
1,93
1,95
2,09
2,16
Wzrost ruchliwości,
roczny wskaźnik
1,01
1,07
1,03
wynikowa liczba
podróży dziennie
1530909 1520376 1594464 1618132
Wynikowy, roczny
wskaźnik wzrostu
1,00
1,05
1,01
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem także Studium BPRW

2013
765126

2020
750000

2028
732713

737060

686540

627170

2,26

2,50

2,60

1,05

1,11

1,04

1665295

1716350

1630642

1,03

1,03

0,95
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Prognoza BPRW sporządzona była na podstawie danych z roku 2000, została ona
zweryfikowana w ramach studium wykonalności ŁTR, jakie miasto Łódź przygotowało
w 2004 roku. Niemniej można stwierdzić, iż w warunkach łódzkich istnieje zapotrzebowanie
na transport publiczny na poziomie, gwarantującym jego racjonalne funkcjonowanie.
W ramach badań ruchu, jakie Miasto Łódź w porozumieniu z innymi Parterami Projektu
Łódzkiego Tramwaju Regionalnego zleciło w ramach przygotowań do realizacji ŁTR na
terenie Łodzi8, uzyskano szczegółowe rozpoznanie wielkości i struktury podróży mieszkańców
Aglomeracji wzdłuż linii ŁTR, w tym Zgierza, a także preferencji i uwarunkowań zachowań w
sytuacji realizacji projektu ŁTR. Niżej podano najważniejsze wyniki tych badań, pokazano
wyniki dla całej Aglomeracji dla zobrazowania różnic i specyfiki zachowań mieszkańców
Zgierza.
Wykres 2. Korzystanie z samochodu podczas poruszania się po ŁOM

tylko jako kierowca

jako kierowca lub pasażer

tylko jako pasażer

nie korzystam z samochodu

100%
90%
80%
70%

53,8

55

28,8

24

47,1
59,8

56,5

61,8

60%
50%
25,5

40%
30%
20%
10%

22

2
3,8

3,9

13,5

17,1

Zgierz

Bałuty

24,8

24,5

3,1

25,5

4,1

15

6,9
6,9

14,6

Górna

Pabianice

Ogółem

0%
Śródmieście

n=513
strona 9

Źródło: badania PBS Sopot dla potrzeb Studium Wykonalności ŁTR, Odcinek Łódzki, Łódź, grudzień 2004; także
we wszystkich dalszych wykresach

Wykres 3. Posiadanie w gospodarstwie domowym samochodu

100%
90%
80%

49

49,6

49

70%

56,7

60,8

53,4

60%
nie
tak

50%
40%
30%

51

50,4

51

20%

43,3

39,2

Górna

Pabianice

46,6

10%
0%
Zgierz

Bałuty

Śródmieście

Ogółem

n=513
Samochód: osobowy prywatny lub służbowy

strona 6

8

Konsorcjum: EUROEKSPERT Katowice i IMS Sp. z o.o. Kraków, badania zrealizowała firma PBS Spółka z o.o.
z Sopotu
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Wykres 4. Pytanie ankietowe
Czy ma Pan(i) bliżej do przystanku innej linii tramwajowej lub
autobusowej, które bezpośrednio dojeżdżają do Centrum Łodzi
(każdy transport publiczny)?
100%
90%
34,6

80%

35,3
50,4

51,2

70%

nie

60%
90,2
50%
40%
65,4

30%

64,7
49,6

tak

48,8

20%
10%
9,8
0%
Bałuty

Zgierz

Śródmieście

Górna

Pabianice
strona 28

Wykres 5,6. Ilość minut marszu do najbliższego przystanku linii tramwajowej nr 11
(obecnie 16)
Ilość minut marszu do najbliższego przystanku
linii tramwajowej nr 11.
(Podział respondentów wg dostępu do bliższego przystanku alternatywnej komunikacji)
100%

1,6
6,3

4,5

23,4

29,5

22,2
80%
11,1

7,7
3,1

14,4
21,7

41,5

20 minut i więcej
13-19 minut

60%
33,3
40%
20%

29,4
68,8

65,9

16,7

35,4
28,5

16,7

12,3

0%
100%
80%

7,8
33,8

30,9
50

20%
0%

5,4

4-6 minut
1-3 minuty
nie mający bliższej alternatywy

24,5

23,4

60%
40%

16,1

6,1

7-12 minut

zbyt
mała
liczebność

32,3
23,5

38,7

24,1

8,1
4,8

22,4

G órna

P a bia nice

29,4
5,9

14,1
4,7

Zgierz

Bałuty

Ś ródm ie ście

mający bliższą alternatywę
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Wykres 7. Sposoby dotarcia do centrum Łodzi: osoby nie korzystające z samochodu
podczas poruszania się po mieście

30

2,2
2,2
2,2

Pabianice

inaczej

44,1

26,4

n=63

60,9

2,6
2,6
3,9

Górna

pieszo
59,2

n=76

89,5

rowerem

8,3
58,3

Śródmieście

4,2
41,7

n=24

Bałuty

komunikacją miejską –
autobusem

49,3

n=71

n=56

komunikacją miejską mikrobusem

66,7
1,4
4,2
4,2
85,9
3,6
5,4
3,6

Zgierz

n=290

14,3

komunikacją miejską tramwajem

57,1
78,6
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strona 11

Wykres 8. Przyczyny wyboru samochodu w dojazdach do centrum Łodzi.

(podstawa procentowania – osoby korzystające z samochodu podczas poruszania
się po Łodzi)
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Wykres 9. Sposoby dotarcia do centrum Łodzi: wszyscy respondenci

1,4
1,4
1,44,1

Pabianice

inaczej

37,5
34,6

18,4

n=102

42,1

35,4

0,8

rowerem

46,5

n=127

70,9

3,9
3,9

Śródmieście

66,7
21,6
25,5

0,8 3,9
4,7
2,3

Bałuty
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samochodem prywatnym

56,9

n=51

komunikacją miejską mikrobusem

34,9
41,1

n=129

komunikacją miejską –
autobusem

62,8
1,9
2,9
1,9
1,9

Zgierz

0

10

komunikacją miejską tramwajem
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7,7

n=104
n=513
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20

30

40

51,9
50

60

70

80
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Tabela 8: Ruchliwość mieszkańców obszaru obsługi ŁTR

Zgierz
Bałuty
Śródmieście
Górna
Pabianice
Średnio dla obszaru
Średnio dla Łodzi

typ dnia
roboczy
wolny
roboczy
wolny
roboczy
wolny
roboczy
wolny
roboczy
wolny
roboczy
roboczy

średnia liczba
podróży dziennie
1,92
1,65
1,84
1,79
2,57
2,22
1,90
1,36
2,00
1,85
1,82
1,99

Źródło: badania PBS 2004.
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Tabela 9: Podział ruchliwości na grupy motywacji ( w %)
Typ dnia
tygodnia

Roboczy

Wolny

Grupa motywacji
dom - praca
praca - dom
dom - nauka
nauka - dom
dom - inne
inne - dom
niezwiązane z
domem
dom - dom

Zgierz
22,1
20,6
1,5
1,5
25,0
27,8

ŚródBałuty mieście Górna Pabianice Ogółem
18,5
19,5
16,7
17,5
16,3
16,2
17,1
8,3
15,8
15,0
3,5
6,5
5,6
3,3
3,0
6,5
2,8
2,5
24,4
20,3
16,7
25,0
32,5
26,9
22,0
25,0
28,3
32,5

1,5

7,3
0,8

Zgierz
Bałuty
9,6
9,1
8,8
9,1
0,9
0,9
0,9
0,9
36,0
35,5
37,7
39,1

dom - praca
praca - dom
dom - nauka
nauka - dom
dom - inne
inne - dom
niezwiązane z
domem
dom - dom

6,1

6,3
16,7
6,7
3,8
1,2
8,3
0,8
Śródmie
ście
Górna Pabianice Ogółem
9,4
3,7
13,8
10,3
8,7
3,7
11,5
9,5
1,2
1,2
1,1
1,7
1,2
1,2
1,1
1,7
35,8
40,7
32,2
35,3
37,8
43,2
32,2
37,1

5,5

4,9
1,2

8,0

4,3

5,7
0,2

Źródło: badania PBS 2004

Wykres 10. Przyczyny wyboru transportu publicznego

Przyczyny wyboru komunikacji zbiorowej
ponieważ nie mam samochodu

46,8

niższe koszty podróży komunikacją zbiorową

19,9

nie korzystam z komunikacji zbiorowej
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8,6

brak miejsc parkingowych

8,3

dobra oferta komunikacji zbiorowej

7,5
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6,4

ryzyko kradzieży i uszkodzenia samochodu

5,7

inne

5,7
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Wykres 11. Pytanie ankietowe

Co skłoniłoby Pana(ią) do rezygnacji z
dojazdów do Centrum samochodem?
(odpowiadający: dojeżdżający do Centrum samochodem prywatnym lub firmowym)

100%

inne

90%

26,2
możliwość pozostawienia pojazdu na
bezpiecznym płatnym parkingu

80%
70%

12,8
możliwość pozostawienia pojazdu na
bezpłatnym parkingu

60%
15,9

50%

2,8

40%

wydłużenie czasu kursowania komunikacji
miejskiej

14,5
30%

zwiększenie częstotliwości kursowania
komunikacji miejskiej

20%
27,9

10%

możliwość szybkiego dojazdu komunikacją
miejską (bez korków)

0%
% odpowiedzi
n=186

strona 1

Wykres 12. Pytanie ankietowe

Które rozwiązanie uważa Pan(i) za bardziej
korzystne?
12%
Połączenie bezpośrednie
bezpośrednie oomałej
Połączenia
małej
częstotliwości (powyżej 12 minut)
częstotliwości
(powyżej 12 m

31%

Połączenie zz11 przesiadką,
przesiadką oo dużej
połączenia
wysokiej j częstotliwości
częstotliwości
(poniżej 1(poniżej 12

57%

minut)

nie wiem, to zależy

n=513
strona 20
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Wykres 13. Aktualne korzystanie z linii tramwajowej.

Aktualne korzystanie z linii tramwajowej
100%
90%
80%

45,6

nie korzystam

23

31

48

51

70%
60%

29,4

19,4

raz – dwa razy w
tygodniu

50%
13,2

40%
30%

21,6
44,7

14,7

20%
10%
0%

rzadziej niż raz w
tygodniu

16,7

5,8
3,9
Zgierz
n=103

Bałuty
n=129

kilka razy w tygodniu

10,3
17,6

21,7

31,4

5,9
3,9
Śródmieście
n=51

20,6

8,8
2
9,8

Górna
n=126

Pabianice
n=102

codziennie/ prawie
codziennie

strona 27
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IX.

Koncepcja rozwoju i integracji różnych form transportu na
terenie ŁOM

Rozwój systemu transportu publicznego Aglomeracji oparty jest na zasadzie modernizacji i
rozwoju istniejącego systemu, poprzez:
 poprawę parametrów eksploatacyjnych sieci, szczególnie w zakresie infrastruktury
tramwajowej oraz systemu zarządzania i sterowania ruchem,
 wprowadzenie czynników rynkowych do funkcjonowania przedsiębiorstw
przewozowych, a przez to dążenie do podniesienia jakości świadczonych usług przy
zachowaniu racjonalnych kosztów i wydatków publicznych,
 ścisłą integrację zarządzania transportem zbiorowym z zarządzaniem drogami
i ruchem drogowym.
Miarą rozwoju będzie poprawa parametrów funkcjonalnych usług – dostępność, jakość,
bezpieczeństwo oraz minimalizacja oddziaływań na otoczenie.
Planowana jest stopniowa integracja w planowaniu i zarządzaniu systemem transportu
zbiorowego ŁOM. Jako poziomy i instrumenty integracji są rozpatrywane:
 zawarcie porozumienia komunalnego lub związku komunalnego zainteresowanych
samorządów (rozwinięcie poprzedniej umowy intencyjnej, zawartej w roku 2001) co do
zakresu wspólnych przedsięwzięć, sposobu działania dla integracji, zasad finansowania
i monitorowania oraz rozliczeń między Partnerami,
 dopracowanie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego ŁOM,
z wyróżnieniem działań poszczególnych uczestników Porozumienia (plan ten będzie
konsumował już powstałe rozwiązania w ramach Planów Łodzi i Zgierza),
 zawarcie stosownych porozumień lub umów z innymi niż gminy Partnerami
zewnętrznymi (samorząd województwa, przewoźnicy),
 podjęcie przez rady poszczególnych gmin uchwał o akceptacji Planu oraz
o ustanowieniu uzgodnionego systemu wdrażania i zarządzania (pkt. XII),
 przygotowanie do wprowadzenia zintegrowanej taryfy przewozowej, opartej na
nowoczesnym systemie informacyjnym i powiązanej z aktywną promocją transportu
zbiorowego.

X. Podokresy programowania
Plan został przygotowany na okres programowania: 2007 – 2015. Podział ten z punktu
widzenia budżetu Miasta wymaga dostosowania do przepisów polskich w postaci stosownych
zapisów w budżetach lub uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI). Składniki
planu dobrano tak, aby włączyć wszystkie działania Partnerów w obrębie ŁOM związane z
transportem publicznym, w jeden Plan, gwarantujący osiągnięcie celów polityki rozwojowej
całej aglomeracji. Poniższa tabela zawiera szczegóły Planu w podziale na poszczególne
przedsięwzięcia (Projekty).
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Tabela 10: Planowane zadania w ramach Planu Zintegrowanego Rozwoju Transportu Publicznego.
Nazwa
planowanego
działania
1. Łódzki
Tramwaj Regionalny, odcinek
Łódzki

Kryteria
kolejności
realizacji
Priorytet 1-go
stopnia

Zgodność z
dokumenta-mi
planowa-nia
przes-trzennego
projekt obecny w
planach
zagospodarowania
w różnych formach
od lat 80-ych

Etapy działania wraz z przewidywanym
czasem realizacji
Etap I: prace przygotowawcze2003 – 2005

o Skrócenie czasu podróży

Miasto Łódź

Etap II : prace w infrastrukturze 2005 - 2008

o Poprawa komfortu i niezawodności

Samorząd
Województwa,

Etap III : zakup taboru 2007, dostawa 2008; kontrakt
przewozowy z operatorem

o Zwiększenie przewozów w transporcie
zbiorowym oraz zmniejszenie zatłoczenia i
poprawa płynności w układzie ulicznym

Projekt jedno - etapowy

o Skrócenie czasu podróży

Miasto Zgierz

o Poprawa komfortu i niezawodności

Samorząd
Województwa,

(zrealizo-wany)
2. Łódzki
Tramwaj Regionalny - odcinek
zgierski

Priorytet 1-go
stopnia

Modernizacja stanu
obecnego, objęty
wszystkimi
dokumentami
planowania
przestrzennego

3. Zintegro-wany Realizacja w II Nie dotyczy
system taryfowy kolejności,
(potencjalny
projekt)

udział w
wynegocjowani
u zasad oraz
zamówieniu
systemu
biletowego

Oczekiwane rezultaty

Instytucje i
podmioty
uczestniczące we
wdrażaniu

 Zwiększenie przewozów w transporcie
zbiorowym oraz zmniejszenie zatłoczenia i
poprawa płynności w układzie ulicznym
Etap I - Porozumienie komunalne lub związek

1. Uproszczenie systemu taryfowego

Etap II – zamówienie systemu biletowego opartego na
„Karcie miejskiej”

2. Możliwość rozliczeń z wieloma
przewoźnikami

Etap III – ewentualnie wybór / powołanie operatora

3. Poszerzenie katalogu usług miejskich

MPK Sp. z o.o.,

Miasta Porozumienia
komunalnego
przewoźnicy

(wariant – etapy II i III w jednym jako zamówienie usługi
z systemem)
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Realizacja w II Nie dotyczy
4.Zintegrowany
system informacji kolejności
dla pasażera

(potencjalny
projekt)

Etap I: opracowanie systemu przetwarzania i dystrybucji
danych o usługach transportu zbiorowego w Aglomeracji

1. wykreowanie systemu informacji dla
pasażerów o czasie, częstotliwości i trasach
linii autobusowych i tramwajowych w
Etap II – wybór lub utworzenie podmiotu/jednostki
ramach usług lokalnego transportu
organizacyjnej, odpowiedzialnej za wdrożenie, utrzymanie
zbiorowego, dostępnych na terenie całej
i rozwój systemu informacji dla pasażera
aglomeracji

Miasta Porozumienia
komunalnego
przewoźnicy

2. Zastosowanie elektronicznych rozwiązań
w zakresie dystrybucji informacji dla
pasażera (m. in. Internet, elektroniczna
informacja przystankowa)
3. Poszerzenie zakresu usług publicznych,
świadczonych mieszkańcom
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XI. Powiązanie planu z innymi działaniami
Plan Zintegrowany jest ściśle powiązany z założeniami planu zagospodarowania
przestrzennego Wojeówdztwa Łódzkiego i jego strategią rozwoju. Plan jest skoordynowany z
działaniami Miasta Łodzi, które w okresie 2004 – 2008 zrealizowało Etap I ŁTR na odcinku
łódzkim pomiędzy krańcówkami Chocianowice i Helenówek.
.

XII.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć programu

Wskaźnikiem podstawowym jest stopień użytkowania transportu zbiorowego
w przejazdach w obrębie Aglomeracji i miasta Zgierza. Zgodnie z celem Planu dąży się co
najmniej do utrzymania wysokiego udziału transportu publicznego w przewozach
pasażerskich w Aglomeracji i Zgierzu. Podstawową miarą tego celu jest więc udział
transportu publicznego w przewozach, który obecnie wynosi 52% w ruchu niepieszym.
Wskaźnikiem do utrzymania jest poziom 50%.
Pośrednimi miarami osiągnięcia celu są średnie czasy podróży w transporcie
zbiorowym – w skali Miasta, Aglomeracji oraz osiągalności Centrum. Zakłada się, że przy
pełnej realizacji Projeku ŁTR na ternie ŁOM czas podróży do jej Centrum zostanie
skrócony o 10% w okresie do roku 2008, oraz do 20% w okresie do roku 2013.
Dodatkowe wskaźniki osiągnięcia celów Planu to:
 poprawa parametrów ekonomicznych systemu transportu zbiorowego (w tym wzrost
efektywności wydawanych środków publicznych) – wartości określono w Planie
finansowym sektora transportu publicznego,
 poprawa płynności ruchu samochodowego, mierzona wzrostem średniej prędkości
w ruchu i skróceniem czasu podróży w skali Aglomeracji (lecz nie w dostępie do
Centrum, gdzie zgodnie z Polityką Transportową Łodzi preferowanym jest transport
publiczny);
 ograniczenie emisji spalin i hałasu, mierzone stosownymi wartościami emisji,
 ograniczenie wypadkowości.

XIII. Plan finansowy na lata 2007 – 2015 i następne
Jak już wspomniano w niniejszym planie wartość inwestycji w sektorze transportu
publicznego oszacowano na kwotę 40,33 mln zł netto w cenach stałych roku 2008 Łączne
prognozowane nakłady inwestycyjne zaprezentowano w tabeli 11, natomiast źródła
finansowania projektu w cenach stałych w tabeli 12.
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Tabela 11: Nakłady na realizację projektu
Razem nakłady na realizację projektu

mln zł

Remont torowisk i sieci trakcyjnej

36,32

Dokumentacja projektowa (7%)

2,54

Inżynier kontraktu

1,45

Promocja projektu

0,01

Razem:

40,33

Źródło: opracowanie własne

Tabela 12: Źródła finansowania projektu w cenach stałych
ceny stałe [w mln zł]

2009

2010

2011

Razem

Łącznie

0,000

24,198

16,132

40,330

ze środków UE

0,000

20,568

13,712

34,281

ze środków własnych

0,000

3,630

2,420

6,050

Źródło: opracowanie własne

Założono przy tym, że inwestycja będzie w 15% finansowana ze środków własnych
budżetu Miasta, a w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plan
finansowy Miasta Zgierza, w którym Projekt został włączony do finansowania w części
wkładu własnego, został skonstruowany na podstawie historycznych budżetów miasta oraz
załącznika nr 11 do uchwały Rady Miasta Zgierza nr XXX/275/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.
Konstruując prognozę przyszłej sytuacji finansowej miasta Zgierza, założono
konserwatywnie, że przychody będą rosły o 1,0%-2,2% powyżej inflacji w latach 2005-2014
i dalej 1% w skali roku przez cały okres prognozy, natomiast dla wydatków bieżących
założono wzrost o 0,7% powyżej inflacji przez cały prognozowany okres.
Wyniki prognozy finansowej budżetu Miasta Zgierza zestawiono w tabeli 13. Analiza
tej tabeli wykazuje, że przy powyższych konserwatywnych założeniach Miasto Zgierz
posiada zdolność obsługi swoich zobowiązań finansowych z tytułu realizacji projektu
inwestycyjnego.
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Ustawowe wskaźniki dotyczące zadłużenia znacznie odbiegają od wartości
granicznych. W latach 2007-2010 wskaźnik całkowitego zadłużenia do dochodów zbliża się
do 60%, czyli do poziomu granicznego, by dalej stopniowo maleć do poziomu 0,5% w roku
2026. Wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2010-2012 utrzymuje się na poziomie zbliżonym
do 12%, a zatem dalej uznawanego za bezpieczny by stopniowo maleć do poziomu zerowego
w ostatnim okresie prognozy. Wskaźnik wolnych środków do obsługi długu przekracza
poziom 100% już w roku 2015 poprawiając znacznie swoją wartość w kolejnych latach.
Należy zatem stwierdzić, że Miasto Zgierz jest, pod względem finansowym, przygotowane
na realizację projektu nawet przy uwzględnieniu, że studium wykonalności wykaże większą
opłacalność projektu w wariancie z zakupem taboru, który generuje większe zapotrzebowanie
na środki finansowe na udział własny ze strony Miasta. Można zatem stwierdzić, że nie
istnieją żadne zagrożenia co do braku zabezpieczenia środków finansowych na realizację
projektu ze strony Miasta Zgierza, a zatem nie istnieją zagrożenia wpływające na trwałość
projektu.
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Tabela 13: Projekcja finansowa miasta Zgierza w cenach stałych z wyróżnieniem Projektu ŁTR

L.p. Wyszczególnienie
1
2
2a
3
4
5
6
7
8

Planowane dochody
miasta ogółem
Wydatki na
wieloletnie programy
inwestycyjne
Wydatki na Projekt
ŁTR Odcinek Zgierski
Spłata kredytów i
pożyczek
Zapłata odsetek od
kredytów i pożyczek
Razem spłata
zadłużenia
Wydatki bieżące
Wydatki razem
Zaciągniecie długu
Wskaźnik obsługi
długu I
Wskaźnik obsługi
długu II
Wpływy-wydatki

2009

2010

2011

111 746 327

118 170 000

5 479 572

14 808 669

12 936 702

0

3 630 000

5 101 432

2012

2013

120 695 000 122 210 000

2014

2015

124 230 000

126 250 000

128 270 000

2 852 510

7 000 000

7 000 000

8 000 000

2 420 000

0

0

0

0

8 043 233

7 322 850

7 518 505

7 205 459

6 405 459

6 204 459

3 886 145

4 583 119

4 910 519

4 874 224

4 999 842

5 041 460

5 174 148

8 987 577

12 626 352

12 233 369

12 392 729

12 205 301

11 446 919

11 378 607

105 410 404
119 877 553
11 600 000

106 991 560
134 426 580
18 000 000

107 515 819
132 685 890
12 000 000

110 203 714
125 448 953
7 000 000

112 407 788
131 613 089
9 000 000

114 655 944
133 102 863
7 000 000

116 949 063
136 327 670
8 100 000

49,68%

55,41%

58,12%

56,98%

57,50%

57,05%

57,63%

8,04%

10,68%

10,14%

10,14%

9,82%

9,07%

8,87%

3 468 774

1 743 420

9 110

3 761 047

1 616 911

147 137

42 330

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika nr 11 do uchwały Rady Miasta Zgierza nr XXX/275/05 z dnia 28 stycznia 2005r.

XIV. System wdrażania
XIV.1.

Zarządzanie

Plan realizowany jest przez Gminę Miejską Zgierz w ramach jej zadań własnych.
Wszelkie działania będą planowane, uzgadniane i rozliczane przez organizację wdrażającą
czyli Miejskie Usługi Komunikacyjne, zakład budżetowy Miasta Zgierza.
W ramach realizacji ŁTR – odcinek zgierski dokonano podziału zadań na
poszczególne kontrakty według następujących zasad:


Połączono roboty prowadzące do konkretnych efektów funkcjonalnych



Połączono we wspólne zadania roboty w sieci torowej i trakcyjnej, ponieważ
są wzajemnie uwarunkowane



Wszystkie kontrakty budowlane i energetyczne zawierane będą w procedurach FIDIC,
tzw. III Części, czyli w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (design and build)..

Beneficjantem Projektów ZPORR będzie Miasto Zgierz, realizujące to zadanie jako
własne zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Będzie ono odpowiedzialne za stworzenie systemu zarządzania, rozliczeń, zlecania i
odbiorów prac i innych zadań, w zgodzie z wymaganiami Programu. W przypadku połączeń
ponad gminnych przewidywane są porozumienia komunalne jako forma prawna działania .

XIV.2. Struktura instytucjonalna
transportu publicznego

projektów

w

zakresie

Na załączonym schemacie pokazano zasady powiązań instytucjonalnych
w przygotowaniu i realizacji projektów – w szczególności odnosi się to do Projektu ŁTR,
zasadniczego przedsięwzięcia Planu.
Należy podkreślić, że wszystkie pokazane instytucje istnieją, wymagane będzie tylko
dopracowanie nowych metod kontraktowania.

Rysunek 4. Schemat organizacji zarządzania Projektem ŁTR na terenie Zgierza

Schemat organizacji zarządzania Projektem
ŁTR na terenie Zgierza
MiastoZgierz
Porozumienie

Miejskie Usługi
Komunikacyjne

Partne
-rzy

Umowa

wniosek

ZPORR

wsp
arcie

Miasto Łódź i
MPK Łódź Sp. zo.o.

Porozumienie

GDDKiA
(Zarząd DK 1)
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XIV.3. Sposoby komunikacji społecznej, monitorowania i ocen
Planu
Plan przewiduje stosowanie szczególnych metod monitorowania i oceny przebiegu jego
realizacji.
W trakcie przygotowania Projektów prowadzone są zarówno badania społeczne i
zachowań komunikacyjnych, jak i badania i konsultacje społeczne z zainteresowanymi
mieszkańcami i ich organizacjami. w wypadku miasta zgierza tego typu badania zostały
wykonane przy okazji poprzedniego naboru wniosków dokonanych przez Urząd
Marszałkowski kiedy planowano wprowadzenie linii tramwajowej na os. 650 – lecia. Odbyły
się konsultacje z Radnymi Miejskimi,
członkami Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców Osiedla 650 – lecia oraz osiedla Kurak, gdzie
mieszkają najbardziej zainteresowani poprawą obsługi mieszkańcy Zgierza, ale także
obawiający się o wzrost uciążliwości ruchu tramwajów.
Wówczas koncepcja budowy zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego
poddana została ocenie młodzieży biorącej udział w wyborach do młodzieżowej Rady Miasta
Zgierza. Wśród mieszkańców osiedli na których terenie planowana była realizacja inwestycji
przeprowadzona została ankieta w której zainteresowani mogli się wypowiedzieć na temat
celowości budowy ŁTR. Zarówno wśród młodzieży jak i mieszkańców zwolennicy budowy
ŁTR stanowili ok. 75% głosujących przy wysokiej frekwencji wynoszącej 75% ogółu
objętych badaniem. Wyniki tego badania są następujące:




Ilość osób objętych badaniem - 19 438 osób
Ilość głosów ważnych – 14 687
Ilość głosów za realizacją inwestycji - 11 048
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Ilość głosów przeciwnych - 3639

wyników realizacji Planu następować będzie przez badania i pomiary ruchu, jakie
rutynowo wykonuje MUK i przewoźnicy. MPK Łódź stosować będzie mieszane techniki
monitoringu i pomiarów (pomiary w wozach, pomiary natężeń z zewnątrz pojazdów).
Będą wykonywane Kompleksowe Badania Ruchu (w porozumieniu z Miastem Łódź) –
jeśli pozwolą na to środki to w okresach 5 letnich, maksimum co 10 lat. Pozwoli to na
śledzenie najważniejszych zjawisk – zachowań transportowych mieszkańców i osiągania
poziomu założonych parametrów usług.
Przewiduje się wprowadzenie nowego typu badań - jakości świadczonych usług. Będą
to badania fokusowe oraz badania preferencji pasażerów.
Sfera Public Relations będzie – tak jak we wszystkich tego rodzaju działaniach –
powierzona służbom Miasta i jego jednostek organizacyjnych, zaangażowanych w
Projektach. Przewiduje się publikacje prasowe, na stronie internetowej Miasta.
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