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Budownictwo mieszkaniowe
53. „City Park”
54. Osiedle wielorodzinne „Pomorska”
55. „Barciński Park”
56. Apartamenty „Pod arkadami”
57. Osiedle wielorodzinne ul. Obywatelska 114
58. Osiedle wielorodzinne „Villa Verde”
59. Osiedle wielorodzinne ul. Łukowa
60. Osiedle „Szlacheckie”
61. „Marina”
62. Osiedle mieszkaniowe „Słoneczne Tarasy”
63. Osiedle mieszkaniowe „Centrum” (Fot. 6)
64. Osiedle „Nowe Polesie”
65. Osiedle „Oaza nad Jasieniem”
66. Osiedle TBS na Janowie
67. Osiedle wielorodzinne „Zielony Romanów”
68. Osiedle domów jednorodzinnych „Brzozowa Aleja” (Fot. 8)
69. Osiedle domów jednorodzinnych na Złotnie
70. Osiedle domów jednorodzinnych „Plejada” (Fot. 7)
71. Osiedle domów jednorodzinnych „Leśny Jasieniec”
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Handel
39. Manufaktura (Fot. 5)
40. Galeria Łódzka
41. Centrum Handlowe M1
42. Pasaż Łódzki
43. Tulipan al. Piłsudskiego 92
44. Macro ul. Kasprzaka 8
45. Praktiker ul. Wieniawskiego 1/3
46. Castorama ul. Wróblewskiego 31
46a. Castorama ul. Sikorskiego 6
46b. Castorama ul. Wydawnicza 13
47. Carrefour ul. Rzgowska 36
47a. Carrefour ul. Szparagowa 7
47b. Carrefour ul. Przybyszewskiego 76/178
48. Selgros ul. Rokicińska 190/214
49. E.Leclerc ul. Inflancka 45
50. Tesco ul. Widzewska 22
50a. Tesco ul. Pojezierska 93
51. OBI ul. Szparagowa 3/5
51a. OBI ul. Rokicińska 192
52. Nomi ul. Wydawnicza 4
52a. Nomi ul. Duńska 3/5
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WŁÓKNIARZY

Usługi
29. Hala Atlas Arena (Fot. 3)
30. Aquapark Fala
31. Ibis Hotel
32. Qubus Hotel
33. Hotel Borowiecki
34. Iness Hotel
35. Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
36. Wydział Prawa i Administracji UŁ „Paragraf” (Fot. 4)
37. Wydział Zarządzania UŁ
38. Biblioteka UŁ „Buła”

A

Biura
1. Centrum Biznesowe Forum 76
2. Centrum Biznesu Łódź
3. Centrum Rozrywki Łódź
4. Orion Łódź
5. Infosys BPO Poland (Fot. 1)
6. Bussines House
7. Aleksander Plaza
8. Cross Point
Przemysł
9. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego ul. Papiernicza 7
9a. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego ul. Wedmanowej 10 (Fot. 2)
10. Indesit Company Polska
11. Hutchinson
12. DELL
13. Panattoni Park Łódź East
14. Panattoni Park Łódź South
15. Panattoni Park Business Center Łódź
16. Amcor Polska
17. P&G Gillette Polska
18. Corning Cable Systems
19. Schaumaplast – Organika
20. ABB
21. Coca-Cola HBC Polska
22. Diamond Business Park II Łódź
23. Rossmann - Centrum Logistyczne
24. Polska Grupa Farmaceutyczna
25. HSV
26. Barry Callebaut Manufacturing Polska
27. Sew Eurodrive Polska
28. Sonoco Poland – Packaging Services
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Rys. 2. Koncentracja przekształceń - powierzchnia budynków na 1 km2
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Gęstość detekcji na 1 km
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Plansza LXV: Zmiany w przestrzeni Miasta Łodzi w latach 1994 - 2009
Stanisław Kaniewicz, Wojciech Michalski
W wyniku transformacji społeczno - ustrojowej zmieniła się struktura funkcjonalna Łodzi
i zapoczątkowane zostały zasadnicze przeobrażenia przestrzenne. Miasto zdominowane przez przemysł
lekki utraciło dotychczasową, wywodzącą się z XIX w. bazę ekonomiczną, co doprowadziło do bezrobocia
w skali niespotykanej w dużych miastach Polski i zubożenia społeczeństwa. Odbudowa łódzkiego
potencjału gospodarczego rozpoczęła się dopiero w XXI w. i obejmowała nowe funkcje: produkcja AGD,
centra produkcji sprzętu i oprogramowania komputerowego (IT), związany z centralnym położeniem
w kraju rozwój logistyki i dynamiczny rozwój centrów obsługi finansowo-księgowej (BPO).
Urynkowieniu, w stopniu podobnym do zmian krajowych, uległo mieszkalnictwo. Przestał istnieć
państwowy monopol budowy mieszkań, a przedsiębiorczość deweloperów i mieszkańców Łodzi budowniczych domów - doprowadziła do zintensyfikowania procesu rozpływania się strefy zurbanizowanej
poprzez chaotyczną lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz osiedlowo-blokowej.
Puste obiekty fabryczne, w pierwszych latach kryzysu, ulegały destrukcji, gdyż nie spełniały
wymogów, jakie stawił się przed nimi nowoczesny przemysł. Proces ten pogłębiało przekazanie obiektów
fabrycznych syndykom masy upadłościowej bądź likwidatorom, a nie samorządom, które odpowiadają za
ład przestrzenny w mieście. Wiele fabryk uległo fizycznej destrukcji albo zostało wyburzonych na potrzeby
inwestycyjne. Sprzyjało temu wadliwe prawo o ochronie zabytków, które w praktyce pozwala na
zachowanie dawnej fabryki, jako muzeum lub przyszłej ruiny trwałej, tym samym utrudnia jej rewitalizację
poprzez dostosowanie do nowych, nieprodukcyjnych funkcji. Dopiero w XXI w. obiekty poprzemysłowe
zaczęły uzyskiwać nowe funkcje usługowe i przekształcać się przekształcać, w biura, instytucje kultury,
uczelnie wyższe. Prekursorem procesu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych były uczelnie państwowe
i prywatne.
Celem ustalenia zmian, jakie zaszły w opisanych okolicznościach w zabudowie Łodzi,
wykorzystano metodę fotointerpretacji teledetekcyjnej. Badania fotointerpretacyjne, w oparciu o zdjęcia
lotnicze dla lat 1994 - 2009, przeprowadziła, na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, firma SmallGIS z Krakowa.
Łódź została podzielona na 350 kwadratów o boku 1 km z zastosowaniem układu współrzędnych PUWG
2000 strefa 6. Pozwoliło to zidentyfikować zmiany obiektów trwałych o powierzchni powyżej 30 m2.
Obiekty podzielono na trzy klasy:
- "budynki nowe" - występujące na ortofotomapie w 2009 r., których nie było, w 1994 r.,
- "budynki usunięte" - występujące w pierwszym roku badania, a nieistniejące w roku 2009,
- "budynki przebudowane" - występujące w obu latach, ale w zmienionym kształcie obrysie, (co najmniej o 30 m2).
W celu przedstawienia zmian wytypowano następujące kategorie dużych inwestycji:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z udziałem minimum 50 mieszkań,
- osiedla jednorodzinne na działkach o łącznej powierzchni minimum1 ha,
- obiekty produkcyjne i targowe o minimum 2000 m2 powierzchni użytkowej,
- centra logistyczno - magazynowe o minimum 2000 m2 powierzchni użytkowej,
- obiekty biurowe o minimum 2000 m2 powierzchni użytkowej,
- obiekty administracji publicznej,
- obiekty szkolnictwa wyższego,
- obiekty hotelowe i sportowo - rekreacyjne,
- obiekty kultury.
Ze względu na dostępność danych statystycznych analiza ilościowa została ograniczona jedynie do
zmian liczby i powierzchni mieszkań w skali całego miasta. W 1990 r. w Łodzi było 318,1 tys. mieszkań, a do
2010 r. ich liczba wzrosła o 6,7% (dane Banku Danych Lokalnych GUS). Podobnie zwiększyła się łączna
powierzchnia użytkowa mieszkań z 14,7 mln m2 do 18,2 mln m2. W porównywanych latach powierzchnia
mieszkalna przypadająca na 1 mieszkańca wzrosła z 17,4 m2 do 24,6 m2, a przeciętna powierzchnia
mieszkania z 46,1 m2 do 53,6 m2.
Przestrzenny, syntetyczny obraz ilości zmian w sieci kwadratów przedstawia rys. 1.
Rys. 1. Koncentracja przekształceń - liczba zmian
Liczba zmian

Źródło: SmallGIS

Zmiany wystąpiły na ponad 90% powierzchni miasta, a jedynie na jego obrzeżach oraz na terenach
leśnych nie odnotowano żadnych przekształceń. We wschodniej części miasta liczba zmian na 1 km2 nie
przekraczała kilkunastu, a w centrum i na północnym zachodzie była większa niż 150. Małe zmiany, poniżej
40 przekształceń odnotowano w części południowo-zachodniej. Przeciętne, od 40 do 148 w kwadracie,
głównie w obszarze centralnym, natomiast zmiany rzędu 124-219 (maksymalna liczba) odnotowano tylko na
10% powierzchni miasta, głównie w części północno - zachodniej.
Koncentrację zmian w określonych miejscach przestrzeni miejskiej potwierdza analiza ich gęstości
(rys. 2).
Odpowiedni wskaźnik wyliczono na podstawie gęstości punktu, znajdując dla każdego piksela (50 m)
zsumowane wartości atrybutu (powierzchnie budynków) wewnątrz koła wyszukiwania o danym promieniu
(100 m), a następnie podzieleniu tej liczby przez pole koła. Analiza ta uwidoczniła największe skupiska
zmian na obszarach przemysłowych i w miejscach gdzie ulokowały się centra handlowe.

Fot.1. A. Wach
5. Infosys BPO Poland, al. Piłsudskiego 22
Działa od października 2007 r. (po zakupie Europejskiego Centrum Usług Philips). Budynek ma 8 444 m2
pow. użytkowej i kubaturę 36 038 m3. Świadczy, w kilkunastu językach, usługi finansowo-księgowe, audyty
i analizy biznesowe. Głównym kierunkiem rozwoju jest konsulting i doradztwo strategiczne. Zatrudnia
ponad 900 specjalistów, w tym 76% z wyższym wykształceniem i 10% z certyfikatem ACCA lub studiami
MBA.

Fot.2. A. Wach
9. Grupa Bosch-Siemens - Sprzęt Gospodarstwa Domowego, ul. Wedmanowej 10
Fabrykę pralek otwarto w 1998 r. a w 2002 r. firmę powiększono o nowoczesną fabrykę zmywarek. W 2005 r.
otwarto, wchodzącą do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, fabrykę suszarek do ubrań. W 2007 r.
oddało do użytku Centrum Badań i Rozwoju Suszarek oraz Centrum Usług Informatycznych.
Pow. użytkowa obiektu wynosi 90 000 m2. Wartość dotychczasowych inwestycji BSH w Łodzi sięga
175 mln euro, a zatrudnienie przekracza 1 400 osób.

Źródło: SmallGIS
Największa koncentracja zmian pod względem powierzchni wystąpiła w rejonie skrzyżowania al. Jana
Pawła II z ul. Wróblewskiego, gdzie w miejscu dawnych zakładów mięsnych ulokowały się duże centra
handlowe znanych firm sieciowych. Widać też linię skupień zmian biegnącą z południowego-wschodu na
północny-zachód. Jej początkiem jest osiedle Olechów, następnie przebiega ona poprzez Dąbrowę
Przemysłową i rejon Manufaktury kierując się w stronę Teofilowa Przemysłowego.
W latach 1994 - 2009 w Łodzi powstało 13122 nowych budynków (dopuszczalny błąd szacunku
2%). Ze względu na to, że zdecydowana większość z nich to domy mieszkalne zmiany są rozproszone w całej
przestrzeni miasta. Jednakże wyraźnie wyodrębniają się skupiska zmian związane z innymi funkcjami
miejskimi.
Nowe obiekty biurowe położone są głównie w centrum miasta, często w zrewitalizowanych
i przebudowanych obiektach pofabrycznych (np. nr 1-8). Główne ich zgrupowanie znajduje się przy
al. Piłsudskiego pomiędzy ulicami Piotrkowską i Kilińskiego.
Obiekty produkcyjne, w znacznej części z branż uznanych w strategii rozwoju Łodzi za
priorytetowe, ulokowały się w skupiskach położonych, w wykształconych w latach 70 XX w., strefach
przemysłowych. Dotyczy to rozległych terenów Dąbrowy Przemysłowej i nieco mniejszych Teofilowa
Przemysłowego. Pojedyncze obiekty powstały także w Nowych Sadach, Nowym Józefowie i przy
ul. Ustronnej. Swoboda włączania do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kolejnych terenów, często
z już zlokalizowanymi fabrykami, nie doprowadziła do wyraźniej koncentracji obiektów w granicach Strefy.
Nieliczne, ale dobrze identyfikowalne w przestrzeni, nowe obiekty publiczne np. hala "Atlas
Arena", kompleks basenów "Fala", gmachy uczelni wyższych, wyraźnie nawiązują do lokalizacji już
istniejących centrów takiej działalności. Pierwsze z nich powstały w kompleksie wypoczynkowym parku
im. J. Piłsudskiego, a "Fala" w miejscu obiektu o takich funkcjach. Rewitalizowane lub nowe obiekty uczelni
lokowane były, w tworzących się od lat, kompleksach Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego.
W Łodzi znacznie zwiększyła się liczba i podniosła klasa hoteli. Powstało kilkanaście nowych
obiektów średniej wielkości położonych głównie w otoczeniu ścisłego śródmieścia, a także w dawnych
obiektach fabrycznych, które ze względu na pozostawienie bryły budynku w pierwotnym kształcie nie
zostały uwzględnione na mapie (np. Hotel Fokus i czterogwiazdkowy Andel's w kompleksie Manufaktury).
Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych licznie powstawały obiekty handlu wielkopowierzchniowego (powyżej 2000 m2 pow. sprzedaży). Najbardziej znaczące z nich to Manufaktura
w przekształconych obiektach fabrycznych I. K. Poznańskiego (nr 39). Centra handlowe (np. nr 40-52a)
znalazły się w wielu częściach miasta, przede wszystkim, dzięki relatywnie dużej ilości wolnych terenów,
w strefie kolei obwodowej, pomiędzy centrum miasta a zabudową blokową. Taka lokalizacja obiektów
wielkopowierzchniowych, głównie z artykułami budowlanymi, tworzy największą koncentrację zmian,
w rejonie Jana Pawła II/Wróblewskiego. Centra handlowe ulokowały się także przy wyjazdach z miasta,
niemal we wszystkich kierunkach. Nietypowa jest lokalizacja w centrum miasta Galerii Łódzkiej (nr 40),
choć dla nowej osi osadniczej takie obiekty są charakterystyczne.
Najliczniejsze zmiany dotyczyły budynków mieszkalnych. Po zastoju z początku lat
dziewięćdziesiątych nastąpiło intensywne rozprzestrzenianie się zabudowy jednorodzinnej
i rezydencjonalnej. Objęło ono przede wszystkim otwarte tereny strefy niezurbanizowanej. Wiele dróg
gruntowych na obrzeżach miasta zostało w nieuporządkowany sposób obudowane chaotycznie
zlokalizowanymi budynkami (np. nr 69, 71). W większości przypadków tereny te nie były wyposażone
w media w standardzie wielkomiejskim.
Budowa, zorganizowanych z określoną myślą przestrzenną, osiedli wielorodzinnych rozpoczęła się
dopiero w XXI w. Poprzednio nieliczne obiekty wielorodzinne powstawały, jako uzupełnienie zabudowy,
w wielkich blokowiskach spółdzielczych. Nowe osiedla składają się z kilku, kilkunastu, małych lub średniej
wielkości bloków mieszkalnych (np. nr 53 - 60). Do incydentalnych należy zaliczyć obiekty mieszkalne
tworzone według autorskich, nowatorskich i często kontrowersyjnych projektów architektonicznych
(np. nr 61).
Nowe osiedla budowane w systemie deweloperskim powstawały we wszystkich częściach miasta
z wyjątkiem ścisłego centrum. Powstawały tak w układzie pierzei, jak i znacznie częściej blokowisk na
terenach: byłych zakładów produkcyjnych, przyległych do nowych terenów przeznaczonych na działalność
gospodarczą, w części istniejących blokowisk jak i bezpośrednio na granicy miasta poza miejskim systemem
komunikacji (nr. 67). Zjawisko to objęło także tereny, które dotychczas odznaczały się zabudową o wiejskim
układzie przestrzennym. Największa koncentracja nowej zabudowy blokowej, związana po części
z rewitalizacją terenów poprzemysłowych i ugorów miejskich, a także z przekształceniem hal fabrycznych
w lofty, powstała w rejonie ul. Tylna/Tymienieckiego (nr 55, 62,63).
W latach 1994 - 2009 w Łodzi wyburzono 3844 obiekty o powierzchni przekraczającej 30 m2
każdy. Były to przede wszystkim budynki mieszkalne, których zły stan techniczny uzasadniał
niepodejmowanie remontów, w mniejszym stopniu dawne fabryki, obiekty magazynowe lub techniczne.
Zdecydowana większość zlikwidowanych obiektów znajdowała się w północnej i południowej części
śródmieścia w osi ul. Piotrkowskiej. Zmiany te objęły także zgrupowania produkcyjne w okolicach dawnej
rzeźni miejskiej (ul. Inżynierska), zakładów I.K. Poznańskiego i ul. Niciarnianej.
Zastosowana metoda teledetekcji pozwoliła na identyfikację niewielkiej ilości budynków
przebudowanych (583). Większość remontów, nawet generalnych, nie prowadzi, bowiem do znaczącej
zmiany kształtu bryły budynku. Największa tego typu przemiana dotyczyła obiektów tworzących
Manufakturę. Pozostałe były dość przypadkowo rozmieszczone w części północnej śródmieścia, starych
Bałut, a także w obszarach mieszkaniowych - Retkinia, Nowe Złotno, Radogoszcz wzdłuż ul. Zgierskiej.
Obraz zmian wskazuje, że w Łodzi w latach 1994 - 2009 następował proces żywiołowego,
nieobjętego planowymi działaniami, rynkowego "porządkowania" się rozmieszczenia funkcji miejskich
w przestrzeni, czyli jej funkcjonalna dywersyfikacja. Towarzyszyło temu chaotyczne rozpraszanie
zabudowy mieszkaniowej obejmującej coraz większe, słabo uzbrojone i trudno dostępne komunikacyjnie,
rozlegle tereny otwarte, czyli klasyczny proces rozpływania się miasta.

Fot. 3. A. Wach
29. Hala Atlas Arena, al. Bandurskiego 7
Otwarta w 2009 r. hala widowiskowo-sportowa, o pow. 27 550 m2, ma 5 kondygnacji, i w najwyższym
punkcie dachu 36 m wysokości. Liczący 13 806 miejsc siedzących obiekt, spełniający wymogi
międzynarodowych federacji sportowych, oferuje kompleksową obsługę imprez sportowych i estradowych.
Ukształtowanie płyty głównej (3 500 m2) umożliwia ulokowanie lodowiska albo basenu. Obiekt posiada
4 sale konferencyjne, pressroom o powierzchni 92 m2, 4 szatnie sportowe i 4 garderoby dla artystów.

39. Manufaktura, ul. Drewnowska 58

Fot. 4 A. Wach
36. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12
Zbudowany w 2009 r. gmach, o pow. 22 500 m2 i kubaturze 100 000 m3, przeznaczony jest dla 10 000
studentów. Składa się z trzech przenikających się brył inspirowanych kształtem paragrafu.
Na 6 kondygnacjach znajdują się aule wielofunkcyjne (9 dla 2300 osób), biblioteka, sale wykładowe,
pracownie komputerowe i część biurowo-administracyjna (230 pokoi). Dzięki 4 równorzędnym wejściom
obiekt doskonale wpisuje się w układ ciągów pieszych kampusu uniwersyteckiego. Projekt był wielokrotnie
nagradzany m.in. w konkursie firmy BOSCH, promującym współpracę inwestorów, projektantów
i wykonawców.

Fot. 5. A. Wach

Centrum handlowo-rozrywkowe, o 27 ha pow. całkowitej, w tym 9,7 ha zabudowy, składa się
z 13 zrewitalizowanych budynków z autentycznej czerwonej cegły. Uzupełnia je wybudowana ze stali i szkła
dwupoziomowa galeria handlowa, Mieszczą się tu Muzeum Sztuki MS2, 15 sal kinowych i kino 3D,
Muzeum Fabryki, centrum zabaw dla dzieci, kręgielnia, kasyno, fitness klub, dyskoteki, puby i restauracje.
Centrum kompleksu stanowi 3 hektarowy rynek, na który wchodzi się przez historyczną, monumentalną
bramę z zegarem. Jego atrakcją jest najdłuższy w Polsce, 250-metrowy wodotrysk, z pokazami typu
światło-dźwięk. W dawnej przędzalni I. K. Poznańskiego znajduje się czterogwiazdkowy hotel Andel`s.
Inwestycja kosztowała 200 mln euro.

63. Osiedle Centrum Łódź, ul. Tymienieckiego 16

Fot. 6. M. Kutal

Położone w centrum miasta, obejmujące 4 ha pow. osiedle, zbudowano w 2009 r. Na 8 000 m2 znajdują się
4, liczące od czterech do siedmiu kondygnacji, budynki mieszkalne z podziemnymi garażami i lokalami
użytkowymi. Liczące od 34 do 163 m2, 304 mieszkania mają łącznie 17 000 m2 pow. Zachowano stare,
wysokie drzewa, a na zielonych tarasach powstały ogrody. Zielone dachy z ogrodami mają ponad 2600 m2,
podobnie jak osiedlowe trawniki. Ceglany kolor tynków, klinkierowe wykończenia elewacji i ogrodzenia
sprawiają, że osiedle doskonale wpisuje się w styl pobliskich zabudowań pofabrycznych.

Fot. 8. M. Kutal

Fot. 7. M. Kutal
70. Osiedle domów jednorodzinnych „Plejada”, ul. Wacława 48

68. Osiedle „Brzozowa Aleja”, ul. Byszewska 8a

Osiedle z 2008 r., o pow. 16 tys. m2, stanowi zespół 42 domów w zabudowie szeregowej. Zespół tworzy
7 szeregów budynków parterowych niepodpiwniczonych z poddaszem użytkowym. Każdy szereg ma po
6 segmentów. W budowie domów wykorzystano nowoczesne technologie i ekologiczne materiały.
Zaprojektowano tarasy przynależne do poszczególnych domów. Teren jest ogrodzony i monitorowany,
a lokalizacja umożliwia łatwy dojazd do centrum miasta. W sąsiedztwie znajdują się tereny zielone
i rekreacyjne.

Etapowa budowa, położonego w bezpośrednim otoczeniu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
osiedla trwa od 2009 r. Znajduje się tu 36 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej
oraz 52 apartamenty dla 100 rodzin. Budynki wykonane są z ceramicznych materiałów ściennych
i dachówkowych a wykończone są drewnem. Ogrodzone osiedle wyposażone jest w pełną infrastrukturę
techniczną. Oprócz garaży miejsca postojowe znajdują się w wyznaczonych częściach parkingowych.
Zieleń wokół budynków została zaaranżowana z myślą o najmłodszych i najbardziej aktywnych
mieszkańcach.

