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Obszar Metropolitalny £odzi obejmuje teren o powierzchni 2.481 km2, zamieszka³y przez oko³o 1.143 tys.
mieszkañców, w tym w £odzi oko³o 768 tys. Gêstoœæ zaludnienia wynosi oko³o 460 osób/km2. W sk³ad tego
obszaru wchodzi 5 powiatów, tj.: £ódŸ oraz powiaty brzeziñski, ³ódzki wschodni, pabianicki i zgierski.
Obszar Metropolitalny £odzi, jakkolwiek centralnie po³o¿ony w kraju, nie w pe³ni jeszcze wykorzystuje
wszystkie mo¿liwoœci oraz korzyœci, jakie stwarza po³o¿enie dla jego przysz³oœciowego rozwoju. Wytworzony
dotychczas podstawowy uk³ad przestrzenny ma charakter wybitnie monocentryczny, ze zdecydowan¹ przewag¹
obszaru centralnego £odzi, który charakteryzuje siê generacj¹ zwi¹zków funkcjonalno-przestrzennych
i infrastruktury technicznej. Podstawowy czynnik miastotwórczy, jakim by³ dotychczas przemys³, w wyniku
przemian spo³eczno-gospodarczych dokonanych po 1989 roku, zatraci³ swój podstawowy atut
i podlega dog³êbnym i radykalnym przemianom. Obszar ten charakteryzuje siê œcis³ymi zwi¹zkami
funkcjonalno-przestrzennymi i infrastrukturalnymi. Wystêpuj¹ce powi¹zania nie maj¹ jednolitego charakteru.
Im bli¿ej rdzenia obszaru £odzi, tym powi¹zania s¹ silniejsze i bardziej z³o¿one, w przeciwieñstwie do terenów
peryferyjnych, które cechuj¹ siê luŸnymi zwi¹zkami z uk³adem centralnym. W zale¿noœci od oddzia³ywañ £odzi
na otoczenie, Obszar Metropolitalny £odzi mo¿na podzieliæ na trzy podstawowe strefy: zwi¹zków
bezpoœrednich, poœrednich i luŸnych powi¹zañ. Kryteria podzia³u stanowi¹: ogólny charakter obszaru, w tym
œrodowisko, gêstoœæ sieci osadniczej, stopieñ wyposa¿enia w us³ugi i infrastrukturê techniczn¹, dojazdy do pracy,
us³ug, szkó³, administracji, zwi¹zki historyczne, oraz nowe tendencje urbanizacyjne.
Wyró¿nia siê trzy strefy powi¹zañ:
• Strefa I – Obejmuje £ódŸ z najbli¿szym zapleczem w bezpoœrednich funkcjonalno-przestrzennych
zwi¹zkach. Dotycz¹ one miast: Aleksandrowa £ódzkiego, Konstantynowa £ódzkiego, Pabianic i Zgierza oraz
gmin wiejskich: Andrespola i Ksawerowa. Jest to strefa w pe³ni zurbanizowana.
• Strefa II – Poœrednich zwi¹zków funkcjonalno-przestrzennych z £odzi¹. Obejmuje nowe pasma rozwojowe
Obszaru Metropolitalnego £odzi. W jej sk³ad wchodz¹ miasta: Brzeziny, G³owno, Koluszki, Ozorków,
Stryków, Tuszyn oraz gminy wiejskie: Brzeziny, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Stryków, Tuszyn, Zgierz.
• Strefa III – LuŸnych powi¹zañ z £odzi¹. Stanowi zaplecze rolniczo-rekreacyjne obszaru. W jej sk³ad
wchodz¹ wy³¹cznie gminy wiejskie: Aleksandrów £ódzki, Brójce, D³utów, Dmosin, Dobroñ, G³owno, Je¿ów,
Lutomiersk, Ozorków, Pabianice, Parzêczew, Rogów. Jest to strefa o du¿ych mo¿liwoœciach rozwojowych.
Skala koncentracji ludnoœci, potencja³u intelektualnego i gospodarczego, z³o¿onoœæ struktury
zagospodarowania przestrzennego oraz wyzwania cywilizacyjne, wymagaj¹ wspólnego planowania zespo³u
osadniczego stanowi¹cego Obszar Metropolitalny £odzi.
Miasto metropolitalne, z uwagi na sw¹ wielkoœæ, jak i funkcjê, jak¹ ma do spe³nienia musi byæ widziane
zarówno jako jeden organizm funkcjonalno-przestrzenny, ale równie¿ i jako zespó³ wzglêdnie wyodrêbnionych
przestrzeni. W pierwszym przypadku powinny byæ rozwi¹zane wszystkie elementy systemowe, a wiêc
przyrodnicze, transportowe, infrastrukturalne i to zarówno te, które stanowi¹ zadania w³asne gminy, jak i te
o charakterze komercyjnym, które zapewniaj¹ prawid³ow¹ obs³ugê ca³ego miasta. Drugie spojrzenie na miasto
metropolitalne to dostrze¿enie znacz¹cej iloœci przestrzeni lokalnych, w których ludzie ¿yj¹, pracuj¹, zaspokajaj¹
swoje potrzeby i maj¹ niezbyt czêsto przemieszczaæ siê w inne rejony miasta.

ORIENTACYJNA SKALA 1:150 000

Wa¿nym elementem planowania obszaru metropolitalnego powinna byæ strategia zagospodarowania
przestrzennego, obejmuj¹ca cele gospodarowania przestrzeni¹, zasady jej kszta³towania oraz sposoby, œrodki
i kolejnoœæ niezbêdnych zamierzeñ. Rozwój obszaru metropolitalnego, rozumiany jako sta³e podnoszenie jakoœci
¿ycia mieszkañców i harmonizowanie jego struktury przestrzennej, powinien byæ rozpatrywany kompleksowo
i obejmowaæ wszystkie g³ówne problemy dotycz¹ce spo³ecznoœci lokalnej, gospodarki, organizacji ¿ycia
i zaopatrzenia miasta, pracy, wypoczynku itp. Strategia rozwoju miasta to program realizacji celów spo³ecznych,
rozwoju gospodarki i programu dysponowania przestrzeni¹ miasta.
Konkretne cechy przestrzeni mog¹ nasz¹ dzia³alnoœæ czyniæ ³atwiejsz¹, mog¹ j¹ utrudniaæ czy wrêcz
niweczyæ wysi³ki. Nigdy nie jest to zjawisko obojêtne. Dlatego te¿ podstawow¹ spraw¹ dla myœlenia o rozwoju
jest ³¹czenie dyskusji nad strategi¹ rozwoju miasta z konsekwencjami, jakie tkwi¹ w przyjmowanej polityce
przestrzennej. Nie ca³a przestrzeñ miasta centralnego stanowi o jego metropolitalnym charakterze, ale jego
wybrane fragmenty z uwagi na swoje po³o¿enie i program zagospodarowania tej przestrzeni. £ódŸ jako
kszta³tuj¹ca siê metropolia potrzebuje nowego programu, który podkreœli jej charakter. Dotyczy to równie¿, lecz
w innej skali, terenów gmin zewnêtrznych w stosunku do £odzi, gdzie program metropolitalny wynika g³ównie
z uwarunkowañ przyrodniczych i kulturowych oraz z ponadlokalnych programów realizuj¹cych cele publiczne.
Struktura przestrzenna obszaru metropolitalnego powinna siê opieraæ na krystalizuj¹cych siê w przestrzeni
elementach zarówno istniej¹cych, jak i projektowanych, o wysokim stopniu prawdopodobieñstwa realizacji.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w strukturze tego obszaru wytwarza siê system obwodnicowy tworz¹c kolejne ringi
w odniesieniu do centralnego obszaru dyspozycyjno-us³ugowego £odzi i jego osi kompozycyjnej, jak¹ tworzy ul.
Piotrkowska oraz otaczaj¹ca j¹ tkanka œródmiejska. Tworz¹ce siê kolejne ringi wokó³ obszaru œródmiejskiego
mo¿na pogrupowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
• ring pierwszy – obejmuje œródmiejski kr¹g tradycji i kultury, jaki tworz¹ istniej¹ce
i projektowane tereny zieleni miejskiej po³¹czone w jeden system, bêd¹cy zarówno wartoœci¹ ekologiczn¹, jak
i poznawcz¹, gdzie skupia równie¿ podstawowe elementy materialnej to¿samoœci miasta;
• ring drugi – to obwodnica drogowa szeroko pojêtej strefy œródmiejskiej;
• ring trzeci – obejmuje istniej¹c¹ obwodnicê kolejow¹ uzupe³nion¹ spiêciem œrednicowym
i ³¹cznicami na pó³nocy i wschodzie, umo¿liwiaj¹c wykorzystanie infrastruktury kolejowej w ruchu
regionalnym i intermetropolitalnym;
• ring czwarty – obwodnica dróg najwy¿szej rangi obejmuj¹ca odcinki autostrad A1, A2, oraz dróg ruchu
szybkiego S8 i S14;
• ring pi¹ty – obejmuj¹cy zewnêtrzny pierœcieñ leœny determinuj¹cy klimat lokalny Obszaru Metropolitalnego
£odzi i zapewniaj¹cy ofertê terenow¹ dla programu rekreacyjnego.
Miasto metropolitalne ze wzglêdu na sw¹ wielkoœæ i rolê, jak¹ ma do odegrania musi byæ widziane jako jeden
organizm funkcjonalno-przestrzenny ale równie¿ jako zespó³ czytelnie wyodrêbnionych przestrzeni.
W pierwszym przypadku powinny byæ rozwi¹zane wszystkie elementy systemowe, a wiêc przyrodnicze,
transportowe, infrastrukturalne, zarówno te, które stanowi¹ zadania w³asne gminy, jak i te o charakterze
komercyjnym, które zapewniaj¹ prawid³ow¹ obs³ugê ca³ego miasta. Drugie spojrzenie na miasto metropolitalne
to dostrze¿enie znacznej iloœci przestrzeni lokalnych, w których ludzie ¿yj¹, pracuj¹, zaspokajaj¹ swoje potrzeby
i maj¹ niezbyt czêsto przemieszczaæ siê w inne rejony miasta.
Materialy Ÿród³owe:
Obszar Metropolitalny £odzi, wyzwania i problemy, opracowanie studialne wykonane na zlecenie Prezydenta
m.. £odzi; praca zbiorowa pod kierunkiem K. Balda, £ódŸ 2004.
Biuletyn Nr 215 PAN KPZK, Obszar Metropolitalny £odzi; opracowanie zbiorcze pod redakcj¹
K. Balda i T. Markowskiego, Warszawa 2005.

Tabela 1. Powierzchnia i ludnoœæ Obszaru Metropolitalnego £odzi
Jednostka administracyjna
powiat-miasto £ódŸ
powiat zgierski
miasto Zgierz
gmina Zgierz
miasto, gmina Aleksandrów £ódzki
gmina Parzêczew
miasto Ozorków
gmina Ozorków
miasto, gmina Stryków
miasto G³owno
gmina G³owno
powiat zgierski ogó³em
powiat brzeziñski
miasto Brzeziny
gmina Brzeziny
gmina Dmosin
gmina Rogów
gmina Je¿ów
powiat brzeziñski ogó³em
powiat ³ódzki-wschodni
gmina Nowosolna
gmina Andrespol
miasto i gmina Koluszki
gmina Brójce
gmina Rzgów
miasto, gmina Tuszyn
powiat ³ódzki-wschodni ogó³em
powiat pabianicki
miasto Pabianice
gmina Pabianice
gmina Ksawerów
gmina D³utów
gmina Dobroñ
miasto Konstantynów £ódzki
gmina Lutomiersk
powiat pabianicki ogó³em
Obszar Metropolitalny £odzi ogó³em

Powierzchnia w km2
294

LVII

Ludnoœæ
767 628

42
199
116
104
16
95
158
20
104
854

58 351
11 390
26 259
5 333
20 623
6 512
12 126
15 181
4 953
160 728

22
106
101
66
64
359

12 377
5 252
4 678
4 646
3 648
30 601

54
24
157
69
50
129
483

3 729
11 635
22 941
5 373
9 018
11 688
64 384

33
89
14
100
94
27
134
491
2 481

70 743
5 673
7 139
4 157
6 848
17 532
7 080
119 172
1 142 513

ZASIÊG PRZESTRZENNY
OBSZARU METROPOLITALNEGO £ODZI

ród³o: G³ównu Urz¹du Statystyczny – www.stat.gov.pl
Dane na rok 2005

Obszar Metropolitalny £odzi, ze wzglêdu na swoje po³o¿enie w strukturze osadniczej kraju, wskazuje na mo¿liwoœæ dogodnych
powi¹zañ, zarówno z metropoli¹ sto³eczn¹, jak równie¿ z metropoliami poznañsk¹ i wroc³awsk¹. Powi¹zania te bêd¹ siê
systematycznie pog³êbia³y, uwzglêdniaj¹c realizacjê zasadniczych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: autostrada A1 i A2,
droga szybkiego ruchu S8, uzupe³nianych kolej¹ du¿ych prêdkoœci (300 km/godz.), która przebiegaæ bêdzie z Warszawy, tunelem
przez centrum £odzi, a nastêpnie rozwidlaj¹c siê w rejonie Kalisza na Poznañ (dalej Berlin) i Wroc³aw (dalej Praga). Uzupe³nieniem
wielkiej infrastruktury komunikacyjnej powinno staæ siê centralne lotnisko, zlokalizowane miêdzy £odzi¹ a Warszaw¹. Ta nowa
sytuacja £odzi, odgrywaj¹cej ³¹cznikow¹ rolê w strukturze przestrzennej kraju na osi wschód zachód, powinna zostaæ wykorzystana
do dynamicznego rozwoju ca³ego obszaru metropolitalnego. Tworzy siê szansa na wpisanie tej struktury przestrzennej w procesy
globalizacyjne. Niezbêdnym warunkiem stymulowania i koordynowania rozwoju jest kompleksowe planowanie Obszaru
Metropolitalnego £odzi jako podstawy do planowania lokalnego.
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