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Użyte w opracowaniu skróty i określenia

 

Gminy/Gminy ościenne – gminy, które podpisały 

porozumienie międzygminne tj. Gmina Buczek, Gmina 

Dobroń, Miasto Pabianice,  Gmina Zduńska 

Wola, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zelów. 

Plan transportowy/Plan – Plan zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy 

Łask.  

GUS – Główny Urząd Statystyczny. 

ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna  

POLREGIO – pasażerski przewoźnik kolejowy 

przewozy Regionalne sp. z o.o. 

PKP IC – PKP Intercity - polski przewoźnik kolejowy 

należący do grupy PKP. 

ZKM – Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku. 

Zamawiający – Gmina Łask.  

Operator PTZ – samorządowy zakład budżetowy oraz 

przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, 

który zawarł z organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, na linii 

komunikacyjnej określonej w umowie. W przypadku 

niniejszego opracowania Zakład Komunikacji Miejskiej 

w Łasku. 

Organizator PTZ – właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego albo minister właściwy do spraw 

transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego 

transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator 

publicznego transportu zbiorowego jest „właściwym 

organem”, o którym mowa w przepisach 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. W przypadku 

niniejszego opracowania Gmina Łask. 

Opracowanie – Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask. 

WBA - Wspólny Bilet Aglomeracyjny.  

Ustawa PTZ – Ustawa o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz.U.2021 poz. 1371 t.j.).
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1 Cel planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego 
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1.1 Wizja rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Publiczny transport zbiorowy jest bardzo ważnym 

aspektem dla każdej jednostki samorządu 

terytorialnego. Gmina Łask jako Organizator oraz 

Gminy z którymi zostały podpisane stosowne 

porozumienia międzygminne w sprawie organizacji 

transportu zbiorowego wypełniają obowiązek 

organizacji transportu zbiorowego dla swoich 

mieszkańców. Należy mieć na uwadze, że transport 

publiczny zmniejsza wykluczenie społeczne 

mieszkańców i daje równe szanse rozwoju. Istotnym 

zagadnieniem dla samorządów jest zrównoważony 

rozwój, w przypadku transportu publicznego oznacza 

on rozwijanie sieci połączeń komunikacyjnych w takim 

celu, aby przeciwdziałać obecnym trendom, gdzie 

samochód osobowy jest dominującym środkiem 

transportu.  

Dobrze zorganizowana sieć połączeń komunikacyjnych 

oraz rozkład jazdy spełniający oczekiwania 

mieszkańców prowadzi do większej atrakcyjności 

regionu, a co za tym idzie do większego zadowolenia 

mieszkańców. Mieszkańcy, którzy z racji swojego 

wieku, sytuacji finansowej lub innego czynnika, który 

ogranicza możliwości przemieszczania się transportem 

indywidulanym powinni mieć dostęp do szybkiego, 

punktualnego oraz częstego transportu publicznego, 

aby w żadnym stopniu brak możliwości poruszania się 

transportem indywidulanym nie ograniczał ich 

możliwości rozwoju oraz zapewniał dostęp do wszelkich 

miejsc użyteczności publicznych jak np. urzędy czy 

placówki zdrowia. Bardzo istotną grupą mieszkańców 

są również uczniowie szkół podstawowych oraz 

średnich, tej grupie należy zapewnić dogodny dojazd 

oraz powrót z placówek edukacyjnych, co wynika 

z obowiązujących przepisów, ale również jest to rodzaj 

uczenia dobrych nawyków młodych ludzi na przyszłość.  

Obecnie utrzymujący się trend, gdzie transport 

indywidualny jest dominujący powoduje zarówno 

szkody społeczne jak i środowiskowe. Odwrócenie tego 

trendu spowoduje polepszenie jakości życia 

mieszkańców zarówno w aspekcie zdrowotnym jak i 

ekonomicznym.   

 

1.2 Cel rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Głównym celem niniejszego dokumentu jest 

zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze 

Gminy Łask i Gmin, z którymi zawarte zostały 

porozumienia międzygminne w zakresie organizacji 

publicznego transportu zbiorowego, przy zachowaniu 

zasad zrównoważonego rozwoju transportu 

z uwzględnieniem potrzeb transportowych 

mieszkańców. 

Plan transportowy umożliwi rozwój organizowanego 

przez Gminę Łask publicznego transportu zbiorowego, 

który stanie się realną alternatywą dla transportu 

indywidualnego dzięki dostępności, jakości 

i efektywności działania. Proces rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego będzie przebiegał 

z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej 

mobilności (osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami 

ruchowymi oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym), a także aspektów dotyczących 

środowiska naturalnego. 

Plan po uchwalaniu przez Rade Miejską w Łasku będzie 

stanowić akt prawa miejscowego.  

Podstawowe materiały oraz akty prawne zgodnie 

z którymi sporządzony został niniejszy dokument: 

Prawodawstwo unijne;  

• Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 

r. dotyczące usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. 

Akty prawne w prawodawstwie krajowym;  

• ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz.U.2021 poz. 1371); 

• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie 

drogowym (Dz.U.2021 poz.919 z późn. zm.); 
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• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2021 poz. 450 z poz. zm.); 

• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo 

przewozowe (Dz.U.2020 poz. 8); 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 

maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego (Dz.U.2011 nr 117 poz. 684 

z późn. zm.); 

• ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz.U.2021 poz.110 t.j.). 

Akty prawa miejscowego; 

• uchwała nr XXV/322/2020 Rady Miejskiej w Łasku 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łask; 

• uchwała Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego z dnia 15 września 2020r. w sprawie 

programu ochrony powietrza i planu działań 

krótkoterminowych dla strefy łódzkiej; 

• uchwała nr XXI/255/2020 Rady Miejskiej w Łasku 

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych 

usytuowanych przy drogach powiatowych 

na terenie Gminy Łask; 

• uchwała nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Łasku 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą 

na lata 2022-2025 dla gminy Łask”; 

• uchwała nr XXIII/259/2016 Rady Miejskiej w Łasku 

w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla gminy Łask na lata od 2016 do 2021 

z perspektywą do 2025 roku; 

• uchwała nr XXIX/370/2021 Rady Miejskiej w Łasku 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łask 

na lata 2021-2027. 

• Uchwała nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Łask udostępnionych dla operatorów i 

przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 

z tych obiektów; 
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1.3 Metodologia tworzenia oraz uchwalania Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego

Zakres Planu transportowego jest zgodny z art. 12. ust. 

1. Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 

maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego.  

Zakres Planu transportowego obszarowo obejmuje 

tereny Gmin, które na mocy porozumień 

międzygminnych powierzyły Gminie Łask 

organizowanie i wykonywanie przewozów na 

wskazanych liniach komunikacyjnych. 

Plan transportowy obejmuje1; 

• sieć komunikacyjną, na której jest planowane 

wykonywanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej; 

• ocenę i prognozy potrzeb przewozowych 

z uwzględnieniem lokalizacji obiektów 

użyteczności publicznej, gęstości zaludnienia oraz 

zapewnienia dostępu do transportu zbiorowego 

osobom niepełnosprawnym oraz osobom o 

ograniczonej zdolności ruchowej; 

• preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków 

transportu; 

• planowaną ofertę przewozową oraz pożądany 

standard usług przewozowych, uwzględniający 

poziom jakościowy i wymagania środowiskowe 

usług przewozowych; 

• zasady organizacji rynku przewozów; 

• organizację systemu informacji dla pasażera; 

• przewidywane finansowanie usług przewozowych; 

• planowane kierunki rozwoju transportu 

publicznego; 

• linie komunikacyjne, na których przewidywane jest 

wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym, oraz 

planowany termin rozpoczęcia ich użytkowania. 

 
1   Na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Zasadniczymi częściami dokumentu jest; 

• diagnoza stanu obecnego;  

• analiza parametrów publicznego transportu 

zbiorowego; 

• plan, czyli określenie kierunku i działań 

koniecznych do podjęcia w celu osiągnięcia 

poziomu określonego w wizji publicznego 

transportu zbiorowego. 

W przygotowaniu Planu transportowego uwzględniono; 

• plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego ogłoszony przez Marszałka 

Województwa Łódzkiego; 

• przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym; 

• studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask 

oraz Gmin ościennych; 

• sytuację społeczno-gospodarczą; 

• wpływ transportu na środowisko; 

• potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego, w szczególności: 

• potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej zdolności ruchowej; 

• potrzeby wynikające z kierunku polityki 

państwa, w zakresie linii komunikacyjnych 

w międzywojewódzkich i międzynarodowych 

przewozach pasażerskich. 

Opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Łask” 

opierało się na wykorzystaniu danych i materiałów 

będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Łasku, 

Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku oraz Głównego 

Urzędu Statystycznego.
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1.4 Konsultacje społeczne

Niniejszy Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Łask”, jako akt prawa 

miejscowego, w dniach 20.10.2021 do 10.11.2021 r. 

poddany został trzytygodniowym konsultacjom 

społecznym. Ich celem było poinformowanie lokalnej 

społeczności o planowanych działaniach 

przewidzianych do realizacji w ramach Planu 

transportowego oraz stworzenie mieszkańcom obszaru 

objętego niniejszym dokumentem możliwości 

zgłoszenia ewentualnych uwag i wskazania rozwiązań 

preferowanych. 

Informacja o opracowanym projekcie Planu 

transportowego została ogłoszona na stronach 

internetowych gminy Łask oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty, określając miejsce wyłożenia projektu Planu 

transportowego oraz formę, miejsce i termin składania 

opinii dotyczących tego projektu.
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2 Charakterystyka obszaru jednostek 
terytorialnych objętych Planem transportowym 
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2.1 Informacje ogólne o obszarze

Niniejszy Plan transportowy obejmuje Gminę Łask oraz 

Gminy, z którymi Gmina Łask podpisała porozumienia. 

Są to kolejno:  

• gmina Buczek; 

• gmina Dobroń; 

• miasto Pabianice; 

• gmina Zduńska Wola; 

• miasto Zduńska Wola; 

• gmina Zelów. 

Obszar opracowania leży w centralnej części 

województwa łódzkiego. Gminy wchodzące w skład 

porozumienia graniczą z Stowarzyszeniem Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego - SŁOM, a gmina Pabianice 

jest jego częścią.  Jednocześnie, położenie w pobliżu 

ważnych szlaków komunikacyjnych kolejowych  

i drogowych, sprawia, że Gminy ujęte w analizie 

znajdują się w obszarze ważnym transportowo, nie 

tylko dla województwa, ale także dla całego kraju. 

Szczegółowe położenie obszaru przedstawia poniższa 

mapa:

Rysunek 1 Położenie gminy Łask na tle kraju, województwa oraz gmin, z którymi gmina podpisała stosowne porozumienia międzygminne 
Źródło: opracowanie własne    
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2.1.1 Gmina Łask

Miasto Łask, będące częścią 

gminy wiejsko-miejskiej Łask, 

leży w centrum obszaru Gmin, 

które podpisały stosowne 

porozumienie międzygminne  

z gminą Łask na organizację 

publicznego transportu zbiorowego. 

Gminę zamieszkuje 27 574 osób, w tym 17 032 osoby  

w mieście Łask. Gmina Łask sąsiaduje z 7 gminami: od 

południa z gminami Sędziejowice i Buczek oraz z gminą 

Zelów. Od zachodu z gminą Zduńska Wola, od północy 

z gminami Szadek i Wodzierady, a od wschodu z gminą 

Dobroń.  Położenie gminy Łask i miasta Łask na tle 

gmin porozumienia zostało przedstawione na mapie 

poniżej.

 

Rysunek 2 Położenie gminy Łask (z wyróżnieniem części wiejskiej i miejskiej) na tle gmin, z którymi gmina podpisała stosowne 
porozumienia. 
Źródło: opracowanie własne 
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2.1.2 Gminy, z którymi zostały zawarte porozumienia międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego 

W skład międzygminnego porozumienia wchodzą trzy 

gminy wiejskie: gmina Dobroń, gmina Buczek, gmina 

Zduńska Wola oraz dwie gminy miejsko-wiejskie: gmina 

Zelów, gmina Łask, a także dwie gminy miejskie: gmina 

Pabianice i gmina Zduńska Wola. 

Największą powierzchniowo gminą jest gmina Zelów – 

167 km2, pozostałe gminy mają zróżnicowaną 

powierzchnię: gmina Łask 145 km2, gmina Dobroń 95 

km2, gmina wiejska Zduńska Wola 111 km2. Do 

najmniejszych gmin należą gminy miejskie: Pabianice 

33 km2 oraz Zduńska Wolna 25 km2. 

 

Rysunek 3 Położenie gminy Łask oraz Gmin, z którymi zostały podpisane stosowne porozumienia międzygminne. 
Źródło: opracowanie własne.
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Gmina Buczek 

 

Gmina Buczek jest gminą wiejską należącą do powiatu łaskiego, w skład której 

wchodzi: 21 miejscowości: Bachorzyn, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Buczek, 

Czarny Las, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Czestków-Osiedle, Dąbrowa, 

Dąbrówka, Grzeszyn, Gucin, Józefatów, Kowalew, Luciejów, Malenia, 

Petronelów, Sowińce, Strupiny, Sycanów, Wilkowyja, Wola Bachorska, Wola 

Buczkowska. 43,1% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Buczek pracuje 

w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,6%  

w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa 

pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja). 

Użytki rolne stanowią 69% powierzchni gminy a tereny leśne to 21%. Pozostałe 

10% powierzchni gminy to tereny zurbanizowane. Sąsiaduje z takimi gminami jak: 

Zelów, Sędziejowice i Łask. 

Powierzchnia: 92,21 km² 

Liczba ludności: 5 077 os. 

Gęstość zaludnienia: 55,2 os/km2 

Gmina Dobroń  

 

Gmina Dobroń to gmina wiejska, położona w powiecie pabianickim, do której 

należy 24 miejscowości: Barycz, Brogi, Chechło Drugie, Chechło Pierwsze. 

Dobroń, Dobroń Duży, Dobroń Mały, Kolonia Ldzań, Ldzań, Markówka, Mogilno 

Duże, Mogilno Małe, Morgi. Orpelów, Orpelów-Numerki, Poleszyn, Przygoń, 

Róża, Szczerki, Wincentów, Wymysłów Francuski, Wymysłów-Enklawa, 

Wymysłów-Piaski, Zimne Wody. 52% gminy zajęte jest przez użytki rolne, a lasy 

stanowią 41% powierzchni gminy. Tereny zurbanizowane stanowią 7% gminy. 

13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dobroń pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle 

i budownictwie, a 21,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, 

transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja). Gminy 

z którymi sąsiaduje to: Łask, Dłutów, Zelów. gm. Pabianice, m. Pabianice oraz 

Wodzierady. 

Powierzchnia: 95,5 km² 

Liczba ludności: 7802 os. 

Gęstość zaludnienia: 81,7 os./km2 

Miasto Pabianice  

 

Pabianice to gmina miejska, położona w powiecie pabianickim. Pod względem 

liczby ludności jest 3 miastem w województwie łódzkim, po Łodzi i Piotrkowie 

Trybunalskim. Miasto to graniczy z Łodzią oraz gminami Dobroń, Ksawerów, 

Pabianice, Rzgów. Użytki rolne stanowią 53% miasta, z kolei powierzchnie leśne 

zajmują 9%. 38% to tereny zurbanizowane. 13,0% aktywnych zawodowo 

mieszkańców Pabianic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 21,5% w sektorze 

usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie 

i gastronomia, informacja i komunikacja). 

Powierzchnia: 32,99 km2 

Liczba ludności: 63 945 os. 

Gęstość zaludnienia: 1978,0 os./km2 
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Gmina Zduńska Wola 

 

Gmina Zduńska Wola to gmina wiejska, położona w powiecie zduńskowolskim. 

W jej skład wchodzi 39 miejscowości: Andrzejów, Annopole Nowe, Annopole 

Stare, Beniaminów, Biały Ług, Czechy, Dionizów, Gajewniki, Gajewniki-Kolonia, 

Henryków, Izabelów, Izabelów Mały, Janiszewice, Karolew, Karsznice, Korczew, 

Krobanów, Kęszyce, Kłady, Laskowiec, Maciejów, Michałow, Mostki, Orchaniew, 

Ogrodzisko, Opiesin, Ostrówek, Piaski, Polków, Poręby, Pratków, Rębieskie, 

Suchoczasy, Tymienice, Wojsławice, Wymysłów, Wólka Wojsławska, Zamłynie, 

Zborowskie. Tereny zurbanizowane w tej gminie stanowią 5% jej powierzchni. 

Użytki rolne zajmują w tej gminie ponad 70% jej ogólnej powierzchni, natomiast 

tereny leśne stanowią 25% wszystkich terenów należących do gminy. 16,4% 

aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zduńska Wola pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,0% w przemyśle 

i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, 

transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja). Gmina 

sąsiaduje z takimi gminami jak Łask, Sędziejowice, Szadek, gm. Sieradz, 

m. Zduńska Wola.  

Powierzchnia: 111,6 km2 

Liczba ludności: 12 246 os. 

Gęstość zaludnienia: 109.7 os./km2 

Miasto Zduńska wola  

 

Zduńska Wola to miasto położone w powiecie zduńskowolskim. Miasto 

to graniczy z gminą Sędziejowice, Zapolice, gm. Sieradz oraz gm. Zduńska Wola. 

16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Zduńskiej Woli pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,0% w przemyśle 

i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, 

transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja). Tereny 

zielone Zduńskiej Woli zajmują obszar około 475 hektarów, co stanowi prawie 

20%. powierzchni miasta, w tym lasy, parki, skwery, pastwiska czy łąki itp. 

Powierzchnia: 24,6 km2 

Liczba ludności: 41 288 os. 

Gęstość zaludnienia: 1695,9 os./km² 
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Gmina Zelów  

 

Gmina Zelów to gmina wiejska położona w powiecie bełchatowskim. W jej skład 

wchodzi 47 miejscowości: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, 

Chajczyny, Dąbrowa, Faustynów, Grabostów, Grębociny, Ignaców, Jamborek, 

Janów, Jawor, Karczmy, Kociszew, Kolonia Grabostów, Kolonia Karczmy, 

Kolonia Kociszew, Kolonia Ostoja, Kolonia Pożdżenice, Kolonia Łobudzice, 

Krześlów, Kurów, Kurówek, Kuźnica, Marszywiec, Mauryców, Nowa Wola, 

Ostoja, Pawłowa, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, 

Sromutka, Tosin, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zabłoty, 

Zagłówki, Zalesie, Zelówek, Łobudzice, Łęki. Użytki rolne stanowią 68% terenu 

tej gminy, zaś użytki leśne 25 % jej powierzchni. Tereny zurbanizowane zajmują 

7% powierzchni gminy. 16,6% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Zelów 

pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,3% 

w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa 

pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja). 

Gmina ta sąsiaduje z gminami Buczek, Dłutów, Drużbice, gm. Bełchatów, Kluki, 

Szczerców, Widawa, Sędziejowce. 

Powierzchnia: 167,1 km2 

Liczba ludności: 14 876 os.  

Gęstość zaludnienia: 90 os./km2 
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2.2 Uwarunkowania demograficzne

Jak wskazuje Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu do 2030 r. przygotowana przez Ministerstwo 

Infrastruktury, do najważniejszych działań, na które 

ukierunkowuje się politykę kraju i samorządów, należą 

zwiększanie dostępności transportowej z jednoczesną 

poprawą bezpieczeństwa i ograniczeniem 

negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

Dlatego, mimo zmniejszającej się liczby mieszkańców 

obszaru objętego Planem transportowym, możemy 

spodziewać się wzrostu popytu na usługi transportu 

publicznego i dalszy rozwój spójnej sieci transportowej 

w regionie.  

 

2.2.1 Liczba ludności i gęstość zaludnienia

Jak już wspomniano powyżej dla całości obszaru 

dominuje trend spadku ludności, jednak analizując 

dane dla poszczególnych gmin, możemy zauważyć, 

że niektóre z nich wykazują dodatnią zmianę liczby 

ludności. Są to w szczególności obszary wiejskie. 

Najwyższy przyrost ludności na 1000 mieszkańców   

w okresie 2015-2020 możemy zaobserwować w gminie 

Dobroń (7,2) oraz na obszarze wiejskim gminy Łask 

(6,5%). Do najszybciej wyludniających się należą 

miasto Pabianice (-8,2) oraz obszary miejskie gmin 

Zelów (-7,1) i Łask (-9,3). Wewnętrzne migracje 

ludności na obszarze objętym porozumieniami 

wykazują tendencję zgodne z tymi, zauważalnymi  

w całym kraju tj. postępującej suburbanizacji, 

wyludniania się obszarów miejskich oraz rozwoju 

zabudowy na obszarach wiejskich.

Rysunek 4 Gęstość zaludnienia i stan ludności gmin obszaru w 2020 r.   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Tabela 1 Zmiany liczby ludność na 1000 mieszkańców w poszczególnych gminach obszaru w latach 2015-2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

2.2.2 Struktura funkcjonalna ludności

Na obszarze gmin objętych porozumieniami jak i na 

obszarze gminy Łask, zauważyć możemy trendy 

demograficzne odzwierciedlające sytuację 

demograficzną kraju, tj. procentowy spadek udziału 

osób w wieku produkcyjnym w ogóle społeczeństwa 

oraz rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym. 

Pozytywnym aspektem demograficznym  

na analizowanym obszarze jest utrzymanie się stałego 

poziomu osób w wieku przedprodukcyjnym, a więc 

osób młodych i dzieci. Dokładny podział ludności 

według grup ekonomicznych dla obszaru, w ujęciu  

5-letnim, został przedstawiony na wykresie poniżej.

 

Gmina 
Zmiana liczby ludności na 1000 

mieszkańców w latach 2015-2020  

Zmiana liczby ludności na 
1000 mieszkańców 

 w roku 2020 (w stosunku do 
roku 2019) 

Zelów -2,9 -5,3 
Zelów - obszar miejski -7,1 -10,9 

Zelów - obszar wiejski 1,4 0,4 
Buczek -0,4 0,4 

Łask -3,4 -4,5 
Łask - obszar miejski -9,3 -12,7 

Łask - obszar wiejski 6,5 8,9 
Miasto Pabianice -8,2 -12,5 

Dobroń 7,2 9,6 
Miasto Zduńska Wola -7,9 -9,6 

Zduńska Wola 3,4 3,9 

17,9 17,8 17,9 17,9 17,8 17,9

62,2 61,7 61,2 60,6 60,2 59,7

19,9 20,5 20,9 21,5 22,0 22,4
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Wykres  1 Struktura grup ekonomicznych ludności obszaru 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2.2.3 Bezrobocie

Rozwój ekonomiczny województwa łódzkiego oraz 

dogodne położenie gmin sprawiają, że na 

analizowanym obszarze nie ma wysokiego poziomu 

bezrobocia. Dla porównania sytuacji rynku pracy 

w kraju, województwie i poszczególnych gminach 

wykorzystano dane GUS o „procentowym udziale 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym”. Wartość ta w 2020 r. 

przyjmowała wskaźnik 4,6 dla kraju i 4,8 dla 

województwa. Jak możemy zauważyć, w prawie 

wszystkich gminach obszaru udział bezrobotnych jest 

wyższy niż ten rejestrowany w kraju lub województwie 

łódzkim; wyjątkami są gminy wiejskie Dobroń i Zduńska 

Wola, które dzięki bliskości dróg ekspresowych S8 oraz 

S14 wytworzyły strefy ekonomiczne stanowiące 

zaplecze przemysłowe dla miast Pabianice oraz 

Zduńska Wola. Do gmin o najwyższym udziale 

bezrobotnych należy gmina Zelów, co może być 

spowodowane typowo wiejskim charakterem gminy i jej 

oddaleniem od głównych szlaków komunikacyjnych. 

Ze względu na specyfikę 2020 r., jako okresu 

pandemicznego, warto zaznaczyć wzrost bezrobocia 

zarówno w kraju jak i na analizowanym obszarze 

w 2020 r. względem roku 2019.

Tabela 22 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w % ogółem dla kraju, województwa i 
poszczególnych gmin obszaru 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.: 

 

2.2.4 Prognoza liczby ludności

Na podstawie przygotowanej przez Główny Urząd 

Statystyczny prognozy ludności na lata 2017-2030 

można przedstawić prognozę ludności dla obszaru 

gmin współpracujących w ramach porozumień. 

Na wykresach przedstawiono prognozowaną liczbę 

ludności w poszczególnych gminach w latach 2020-

2030 oraz prognozowaną strukturę ekonomicznych 

grup wieku ludności dla całości obszaru objętego 

Planem transportowym w latach 2020-2030. 

Do najszybciej wyludniających się należą obszary 

miejskie, tj.: miasto Pabianice oraz miasto Zduńska 

Wola. Zauważalny jest spadek udziału osób w wieku 

produkcyjnym oraz wzrost udziału osób w wieku 

poprodukcyjnym. Do demograficznych wyzwań obszaru 

należeć będzie spadek udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym, a więc ludzi młodych i dzieci; jest 

to jednak tendencja zauważalna także na poziomie 

krajowym.   Sytuacja ta może znacząco zwiększyć 

udział podróży fakultatywnych w całkowitej liczbie 

dokonywanych podróży oraz wymóc zmianę 

w sposobie organizacji komunikacji publicznej.

Obszar/Gmina Procentowy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Polska 6,5 5,6 4,6 4,2 3,8 4,6 

Województwo łódzkie 7,2 6,0 4,9 4,5 4,1 4,8 

Zelów  11,5 10,4 8,2 8,1 7,5 8,0 

Buczek  6,8 6,8 5,4 5,0 3,9 5,3 

Łask  8,3 7,3 5,9 4,7 4,3 5,1 

Miasto Pabianice  7,7 6,7 5,4 4,9 4,5 5,2 

Dobroń  6,0 4,9 3,7 3,1 2,7 4,1 

Miasto Zduńska Wola  8,3 6,6 5,1 5,0 4,5 5,2 

Zduńska Wola  7,3 5,5 4,3 3,8 3,3 3,6 
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Wykres  3 Struktura ekonomicznych grup ludności dla obszaru w latach 2020-2030 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Zelów 14 979 14 948 14 908 14 857 14 801 14 745

Buczek 5 137 5 166 5 193 5 219 5 242 5 268

Łask 27 632 27 433 27 219 26 968 26 686 26 362

Miasto Pabianice 64 514 63 567 62 578 61 540 60 466 59 370

Dobroń 7 840 7 952 8 059 8 162 8 255 8 339

Miasto Zduńska Wola 41 655 41 098 40 511 39 895 39 251 38 583

Zduńska Wola 12 313 12 436 12 552 12 671 12 784 12 884
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Wykres  2 Zmiana liczby ludności w poszczególnych gminach obszaru w latach 2020-2030 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2.2.5 Podsumowanie

Niniejszy Plan transportowy obowiązywać będzie  

na terenie gminy Łask oraz gmin, z którymi gmina Łask 

podpisała porozumienia (są to gminy Dobroń, Buczek, 

Zelów, Zduńska Wola, miasto Zduńska Wola oraz 

miasto Pabianice). Gminy ujęte w Planie transportowym 

położone są centralnie na tle kraju i województwa 

łódzkiego, co sprawia, że jest to region ważny 

z perspektywy komunikacyjnej w skali województwa  

i kraju. Dobre położenie oraz bliskość rozwiniętej 

metropolii łódzkiej wpływają na sytuację ekonomiczną 

regionu. Na obszarze nie występuje negatywne 

zjawisko wysokiego bezrobocia, natomiast wyzwaniem 

staną się problemy demograficzne, tj.: wyludnianie się 

obszarów miejskich, spadek udziału osób w wieku 

produkcyjnym i przedprodukcyjnym z jednoczesnym 

wzrostem udziału osób w wieku poprodukcyjnym. 

Wyzwaniem przestrzennym staje się postępujący 

proces suburbanizacji i wprowadzania nowej zabudowy 

na obszary wiejskie. Dekoncentracja ludności  

i podmiotów gospodarczych i ekonomicznych  

na obszarach wiejskich może prowadzić 

do konieczności rozwijania połączeń podmiejskich oraz 

rozszerzania obszaru objętego transportem 

publicznym, co jednocześnie może znacząco wpłynąć 

na koszt jego obsługi. 
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2.3 Zagospodarowanie przestrzenne

Analiza zagospodarowania przestrzennego badanego 

obszaru jest jednym z kluczowych uwarunkowań 

podczas planowania transportu zbiorowego.  

W przypadku niniejszego Planu transportowego 

istotnymi elementami są: sieć transportowa, lokalizacja 

oraz charakter terenów mieszkaniowych 

i przemysłowych. 

Czynniki te analizowane są w zakresie stanu 

istniejącego oraz przyszłego. Aby zachować zgodność 

nowego dokumentu z wytyczonymi wcześniej 

kierunkami rozwoju, analizie poddano dokumenty 

planistyczne na szczeblu krajowym, wojewódzkim, 

metropolitalnym oraz gminnym.

2.3.1 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 

(dalej również jako KPZK) uwzględnia zasady zawarte 

w wewnętrznych i międzynarodowych aktach prawnych 

oraz wnioski wynikające z paradygmatu 

zrównoważonego rozwoju. Jest on wyjątkowo ważny 

w obecnych i następujących latach, aby dzięki 

ujednoliconym działaniom zapewnić dobrobyt nie tylko 

obecnemu społeczeństwu, ale wykreować też 

długotrwały system gospodarczy i utrzymać jakość 

środowiska dla przyszłych pokoleń. 

Dla polityki transportowej oznacza to umiejętne 

wdrażanie systemu komunikacyjnego wzmacniającego 

oddziaływania gospodarcze pomiędzy jednostkami, 

który uwzględnia preferencje i komfort społeczeństwa, 

a zarazem wprowadzany jest z poszanowaniem 

warunków przyrodniczych. Kurcząca się wolna 

przestrzeń ma wyjątkowe znaczenie; powinna być 

zagospodarowywana oszczędnie i z namysłem,  

a zajmowanie wartościowych terenów – z punktu 

widzenia ochrony środowiska przyrodniczego 

i kulturowego – powinno odbywać się w uzasadnionych 

przypadkach. 

Analizując postulaty KPZK, należy zaznaczyć, że 

rozwój systemu transportowego jest nieodzownym 

elementem kształtującym aspekty spójności czy 

integracji przestrzennej i funkcjonalnej, a także 

struktury przestrzenne, społeczne czy gospodarcze. 

Nie można także pomniejszać jego roli w oddziaływaniu 

na środowisko naturalne.  

System transportowy jest motorem napędowym zmian 

gospodarczych i rozwoju mniejszych miejscowości. 

Również w granicach gmin ma to niebagatelne 

znaczenie; za pośrednictwem subregionalnych 

ośrodków miejskich i ich odpowiedniego poziomu 

komunikacji z obszarem gminy, możliwy jest wpływ na 

rozwój sołectw i wsi. W takiej sytuacji większe ośrodki 

pełnią zazwyczaj rolę centrum tworzenia funkcji 

pozarolniczych i aktywizujących otaczające tereny. 

Należy także pamiętać o powinności gminy  

do wspomagania obszarów o najniższym poziomie 

dostępu do dóbr i usług – w przypadku usług 

podstawowych mieszkańcy nie powinni być zmuszeni 

do pokonywania odległości wymagających więcej niż 

30 minut dojazdu, natomiast do usług wyższego rzędu 

należy zapewnić dojazd trwający maksymalnie  

1,5 godziny. Takie działanie jest gwarancją 

funkcjonalnej, przestrzennej i społecznej spójności tych 

obszarów. 

Według postulatów KPZK, gminy powinny dążyć także 

do zmniejszania kosztów transportu – nie tylko 

ekonomicznych, ale też środowiskowych; oznacza  

to uwzględnianie alternatywnych środków transportu  

i związanej z nim infrastruktury w strategiach oraz 

planach. Silną rolą systemu transportowego jest wpływ 

na kształtowanie przestrzeni oraz zmian 

urbanizacyjnych. Za pomocą odpowiedniego 

projektowania sieci, można kreować rozwój, między 

innymi zapobiegając niekontrolowanemu rozlewaniu się 

obszarów zurbanizowanych
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2.3.2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 

Dokument  przedstawia podstawowe założenia dla 

prowadzenia polityki regionalnej i samorządowej.  Do 

najważniejszych celów   strategii należą zwiększanie 

spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym, 

wzmacnianie  regionalnych przewag konkurencyjnych 

oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania 

polityk ukierunkowanych terytorialnie.  Ogromną 

zmianą względem poprzedniego dokumentu, 

obowiązującego w latach 2010-2020, jest odejście od 

skupiania działań rozwojowych   przede wszystkim na 

największych aglomeracjach miejskich , a w zamian 

orientacja  na lokalnym rozwoju opartym  

o endogeniczne zasoby i potencjały, czego celem jest 

zminimalizowanie występujących różnic wewnątrz 

i międzyregionalnych.  

Ważnym elementem zmniejszania różnić rozwojowych 

jest rozwinięta infrastruktura transportowa.  

Jak wskazuje dokument, mimo wysokiej dostępności 

transportowej regionów oraz polepszającego się  

poziomu infrastruktury, wciąż do najważniejszych 

problemów  należy tworzenie odpowiednich powiązań 

regionalnych, subregionalnych i lokalnych ośrodków 

wzrostu w spójną i zintegrowaną sieć transportową. Na 

poziomie gmin, do najważniejszych zadań należy 

minimalizowanie zjawiska wykluczenia transportowego, 

poprawa jakości i dostępności infrastruktury 

transportowej oraz tworzenie sieci transportowej 

wiążącej dominujące ośrodki o funkcjach  usługowych, 

administracyjnych i  gospodarczych  z obszarami 

wiejskim, tak aby zapobiegać ich dalszej marginalizacji. 

Do szczególnie zagrożonych zaliczone zostały 

mniejsze ośrodki miejskie liczące poniżej 10 tys. 

mieszkańców oraz ośrodki miejskie  

o niewyspecjalizowanej funkcji gospodarczej, a także 

małe wsie liczące poniżej 100 mieszkańców.  Brak 

odpowiedniej infrastruktury transportowej i słaba jakość 

powiązań w sieci transportowej są podstawową 

przyczyną marginalizacji obszarów.  Stąd też, na 

analizowanym obszarze do podstawowych celów  

w ramach polityki transportowej powinno należeć 

rozwijanie sieci połączeń wewnątrz gminnych i 

regionalnych oraz silne powiązanie ich z pobliskimi 

ośrodkami miejskim, w tym w szczególności z blisko 

położonym miastem  Łodzią.  

Ponadto, rozwój transportu zbiorowego jest wskazany 

jako jedno z rozwiązań dla prowadzenia rozwoju 

zrównoważonego,  odpowiedzialnego ekologicznie  

i zmniejszającego  negatywne oddziaływania transportu 

na środowisko przyrodnicze, które jest cennym 

zasobem społecznym.

2.3.3 Krajowa Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 

Dokument ten jest niejako uzupełnieniem  KPZK  i 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego; 

uszczegóławia kwestie związane z rozwojem transportu 

wskazując dokładne polityki, wprowadzane działania 

oraz sposoby administrowania i finansowania projektów 

transportowych. Ponadto, jednym z głównych celów 

dokumentu jest wyznaczenie kierunków interwencji. Do 

najważniejszych z perspektywy analizowanego obszaru 

należą  budowa zintegrowanej i wzajemnie powiązanej 

sieci transportowej służącej konkurencyjnej 

gospodarce, poprawa sposobu organizacji  i 

zarządzania systemem transportowym, zmiany w 

indywidualnej i zbiorowej mobilności oraz ograniczenie 

negatywnego wpływu transportu na środowisko.  W 

strategii prognozuje się dalszy wzrost udziału 

transportu  indywidualnego w całości pracy 

przewozowej na obszarach wiejskich, dlatego wskazuje 

się, że do ważnych wyzwań należeć  będzie poprawa 

jakości, przepustowości  

i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej z 

jednoczesnym tworzeniem alternatywnych środków 

komunikacji publicznej zachęcających mieszkańców do 

rezygnacji z indywidulanych środków transportu i 

wspierania  minimalizacji negatywnych oddziaływań 

transportu na środowisko.  Ważnym elementem  

mogącym  wpłynąć na system komunikacyjny 

analizowanego obszaru jest rozwój transportu 

kolejowego pasażerskiego, w szczególności  w ramach 

budowania systemów codziennego dojazdu , integracji  

ośrodków miejskich w układy aglomeracyjne i 

zwiększających strefy oddziaływania i obszarów 

funkcjonalnych miast, w tym przypadku  w ramach 
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aglomeracji Łódzkiej.  W zakresie transportu 

drogowego oraz komunikacji publicznej ważna jest 

integracja tychże  z systemem kolejowym poprzez 

budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych czy 

infrastruktury  P&R,  w ramach czego gmina Łask 

podjęła już działania.  W przypadku rozwoju krajowej 

sieci transportu drogowego  

na analizowanym obszarze i w całości województwa 

łódzkiego, projekty tj. budowa drogi ekspresowej S8  

i S14, a także autostrada A1 zostały zrealizowane, a do 

przyszłych należeć będą budowa dróg S12 i S74  

i dalsza rozbudowa drogi S14.  Ważne są także projekty 

realizowane przez województwo, powiat oraz gminy  

i mające na celu lokalne integrowanie sieci drogowej  

i poprawę jej jakości.

2.3.4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego

Województwo Łódzkie ze względu na swoje centralne 

położenie w kraju, stanowi ważny węzeł transportowy 

nie tylko w ramach krajowego systemu, ale także w 

ramach systemu europejskiego, czego świadectwem 

jest krzyżowanie się na terenie województwa dwóch 

ważnych szlaków europejskiej sieci transportowej TEN-

T.  Wzrost ruchu w transporcie względem roku 2010 

wyniósł  26% (stan na rok 2018) i był najwyższy w kraju. 

Ze względu na tak silne natężenie ruchu, silnej presji 

podlega infrastruktura drogowa; aż 40%  dróg 

krajowych i 43%  wojewódzkich  wymaga pilnych prac 

modernizacyjnych ze względu na zły stan nawierzchni. 

Ponadto problemem jest słaba jakość dróg 

stanowiących połączenia z węzłami dróg ekspresowych  

i autostrad.  Do planowanych inwestycji znacznie 

wpływających na rozwój regionu  należą projekty 

budowy dalszych odcinków autostrady A1, rozbudowa 

drogi A2,  budowa dróg ekspresowych S12 i S74, 

planowane  rozbudowy dróg wojewódzkich i obwodnic 

np. Bełchatowa (DW484), Kurzeszyna (DW707), 

Wąglan (DW726) oraz projekty dojazdów do węzłów 

A1/A2  i S14.Ogromną szansą rozwojową dla 

województwa łódzkiego, ale także analizowanego 

obszaru, jest  planowana budowa Centralnego Portu 

Komunikacyjnego – Portu Solidarność i związanego z 

projektem planu realizacji Kolei Dużych Prędkości w 

relacjach Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań. 

Planowana trasa miałaby przebiegać w bliskiej 

odległości od analizowanego obszaru, co daje szansę 

na wpięcie regionalnych połączeń w sieć połączeń 

krajowych i międzynarodowych w stopniu wyższym niż 

dotychczas.  

Tak jak w dokumentach krajowych przedstawionych 

powyżej, tak dokumencie wojewódzkim wskazuje się na 

ogromną rolę rozwoju transportu publicznego w 

minimalizowaniu zanieczyszczeń generowanych do 

środowiska, w szczególności zanieczyszczeń  

powietrza i zanieczyszczenia hałasem.  Ponadto 

wskazuje się także na tworzenie silniejszych powiązań 

sieci transportowych i ich integrowanie z lokalnymi 

systemami. 

2.3.5 Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ 

Dokument wskazuje zasadność wprowadzania 

zrównoważonego i zintegrowanego systemu transportu 

na obszarze metropolitalnym. Wskazuje się na 

konieczność integracji systemów transportu 

zbiorowego i sieci drogowej różnego szczebla 

zarządzania (lokalnego, regionalnego, krajowego, 

międzynarodowego). Do najważniejszych sieci 

transportowych w rozwoju  integracji metropolii i 

analizowanego obszaru należy sieć kolejowa tj. linia 

biegnąca centralnie przez obszar gminy Pabianice, 

Łask i Zduńska Wola. Najmocniej wymienianymi w tym 

aspekcie są stworzenie multimodalnych dworców 

(powiązanie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z lokalnym 

transportem) oraz wskazywanie na rozwój 

zintegrowanych parkingów. Również sieć lokalnych 

dróg publicznych powinna zostać zintegrowana z siecią 

metropolitalnego transportu zbiorowego oraz z siecią 

TEN-T. Inwestycje drogowe w ŁOM powinny 

doprowadzić do połączenia jednostek osadniczych z 

punktami węzłowymi sieci transportu zbiorowego. Co 

ważne, wśród gmin, z którymi gmina Łask podpisała 

porozumienie, Gmina Miasto Pabianice uczestniczy we 

wspomnianym stowarzyszeniu metropolitalnym.
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2.3.6 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

W  dokumentach wszystkich gmin tj. gminy Łask, gminy. 

Gminy Dobroń miasta Pabianice, gminy Zelów, gminy 

Buczek, gminy Zduńska Wola i miasta Zduńska Wola 

we wskazanych kierunkach rozwoju dotyczących 

rozwoju społeczno-gospodarczego i powiązanego z 

tym rozwoju sieci komunikacyjnej pojawiają się 

podobne postulaty. Do najważniejszych należy 

poprawa stanu dróg i infrastruktury komunikacyjnej, 

silniejsza hierarchizacja dróg oraz ograniczenie 

dostępu do dróg o wyższej klasie, a także  zachowanie 

odpowiednich odległości zabudowy od najważniejszych 

ciągów komunikacyjnych umożliwiając tym samym ich 

ewentualną rozbudowę i modernizację.  Wszystkie 

gminy  zakładają dążenie do umocnienia powiązań w 

sieci transportowej  wewnątrzgminnej oraz gminy z 

otoczeniem, zarówno bliższym (połączenia lokalne z 

ośrodkami miejskimi oraz w ramach aglomeracji 

łódzkiej) jak i dalszym  (połączenia krajowe i 

międzynarodowe poprzez trasy drogowe i kolejowe). 

Gminne dokumenty jasno określają także chęć 

dalszego rozwijania systemu komunikacji zbiorowej 

zarówno publicznej jak i przewoźników prywatnych 

celem zwiększania mobilności mieszkańców i walki z 

wykluczeniem transportowym obszarów wiejskich i 

peryferyjnych względem dominujących ośrodków.  

Ponadto gminy przez których obszar przebiega linia 

kolejowa  na trasie Łódź – Łask - Zduńska Wola – 

Sieradz – Kalisz stawiają na tworzenie zintegrowanych 

systemów komunikacji zbiorowej z siecią kolejową 

poprzez rozbudowę parkingów P&R.  

2.3.7 Strategia rozwoju elektromobilności

Dokument ten posiada na analizowanym obszarze 

jedynie gmina miasto Zduńska Wola. Dokument 

wskazuje na najważniejsze uwarunkowania 

transportowe i komunikacyjne miasta, ze szczegółami 

analizując stan bieżący i ewentualny rozwój 

komunikacji publicznej. Miasto podejmuje próby zakupu 

autobusów elektrycznych oraz towarzyszącej im 

infrastruktury celem poprawy komfortu pasażerów oraz 

minimalizowania wpływu transportu na środowisko. Do 

ważnych aspektów poruszanych w dokumencie należą 

także rozwój sieci rowerowej i infrastruktury pieszo-

rowerowej na terenie miasta, a także integracja 

systemu komunikacji publicznej z siecią transportu 

wojewódzkiego (tu głównie kolejowego) i krajowego 

oraz międzynarodowego (sieć kolejowa i krajowych 

oraz międzynarodowych połączeń autobusowych). 

Ponadto dokument wskazuje na zwiększającą się 

popularność indywidulanego transportu 

samochodowego oraz spowodowane z tym zjawiskiem 

przeciążenie sieci drogowej i pogarszający się stan 

infrastruktury. Podawane są także analizy dotyczące 

wpływu transportu na środowisko, a w szczególności na 

zanieczyszczenia powietrza..

2.3.8 Zagospodarowanie przestrzenne w gminach

Poniższa tabela przestawia strukturę 

zagospodarowania terenu. Przeważające znaczenie 

mają użytki rolne – w niemal wszystkich gminach (za 

wyjątkiem gminy miejskiej Pabianice) to ponad połowa 

obszaru. Największym współczynnikiem lesistości 

charakteryzuje się gmina Dobroń (41,72%); Łask ma 

najmniejszy odsetek obszarów leśnych wśród gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich – niecałe 20%. 

Największym udziałem terenów przemysłowych 

charakteryzują się natomiast gmina miejska Pabianice i 

gmina miejska Zduńska Wola. Należy zaznaczyć, że 

dane przedstawione w tabeli pochodzą z roku 2014 ze 

względu na brak aktualizacji tychże danych przez GUS 

dla dalszych lat; z uwagi na to, pewne udziały w 

kierunkach wykorzystania zmieniły się. Można 

spodziewać się zwiększenia powierzchni 

zabudowanych w gminach wiejskich oraz zwiększenia 

się udziału gruntu pod przemysł. Stratnymi mogły 

natomiast być tereny leśne, które zostały przeznaczone 

pod zabudowę
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Tabela 3 Powierzchnia gminy Łask oraz gmin Buczek, Dobroń, Zelów i miasta Pabianice według kierunków wykorzystania na rok 2014 
 

gm. Łask gm. Buczek gm. Dobroń gm. Zelów m. Pabianice m. Zduńska 
Wola 

gm. Zduńska Wola 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Powierzchnia 
ogółem 

14 537 100,00 9 221 100,00 9 546 100,00 16 709 100,00 3 299 100,00 2 457 100,00 11 161 100,00 

Użytki rolne 10 079 69,33 6 251 67,79 4 805 50,34 10 702 64,05 1 630 49,41 1 561 63,53 7 523 67,40 

Grunty leśne, 
zadrzewione i 

zakrzewione 

2 856 19,65 2 116 22,95 3 983 41,72 5 020 30,04 291 8,82 114 4,64 3 134 28,08 

Grunty pod 
wodami 

57 0,39 22 0,24 35 0,37 70 0,42 19 0,58 3 0,12 20 0,18 

Grunty 
zabudowane i 

zurbaniozwane 
razem 

1 364 9,38 281 3,05 647 6,78 709 4,24 1 296 39,28 764 31,09 386 3,46 

Tereny 
mieszkaniowe 

414 2,85 43 0,47 141 1,48 172 1,03 557 16,88 113 4,60 17 0,15 

Tereny 
przemysłowe 

69 0,47 1 0,01 4 0,04 13 0,08 176 5,33 137 5,58 8 0,07 

Drogi 162 1,11 17 0,18 54 0,57 84 0,50 160 4,85 100 4,07 11 0,10 

Pozostałe grunty 
zabudowane i 

zurbaniozwane 

496 3,41 183 1,98 377 3,95 405 2,42 268 8,12 242 9,85 278 2,49 

Pozostałe grunty 181 1,25 551 5,98 76,00 0,80 208 1,24 63 1,91 15 0,61 98 0,88 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Rysunek 5 Mapa przedstawiająca wykorzystanie gruntów oraz obszary ochrony przyrody na analizowanym obszarze.  
Źródło: opracowanie własne 
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2.4  Sieć transportowa

Województwo łódzkie charakteryzuje się dobrze 

rozbudowaną siecią transportową zarówno w zakresie 

układu drogowego jak i kolejowego. Na terenie 

województwa przecinają się ważne szlaki 

komunikacyjne o znaczeniu europejskim i wchodzące  

w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-

T). Uwarunkowania te wpływają korzystnie na jakość 

krajowego i regionalnego systemu transportowego,  

a sam region ma ogromny potencjał w tworzeniu 

intermodalnych rozwiązań transportowych. Obszar 

gminy Łask, obok miast Łodzi i Piotrkowa 

Trybunalskiego, ma najkorzystniejsze warunki 

transportowe dla lokalizacji intermodalnych centrów 

logistycznych, co potwierdza dogodne uwarunkowania 

gminy Łask w analizowanym obszarze tematycznym. 

Sieć transportową analizowanego obszaru, tj. gminy 

Łask i gmin, z którymi podpisano stosowne 

porozumienia przedstawiono na poniższej mapie

2.4.1 Układ drogowy

Układ drogowy obszaru opracowania tworzą drogi 

krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Przez 

obszar objęty Planem transportowym przebiegają drogi 

krajowe;  

• nr 71 – ma długość 53 km i stanowi zachodnią 

obwodnicę Łodzi; 

• nr 12 – biegnie równoleżnikowo pomiędzy 

granicami z Niemcami i Ukrainą, na opracowanym 

terenie dzieli trasę z drogą S8; 

• droga ekspresowa S8 – droga (na fragmentach w 

standardzie autostrady, drogi ekspresowej i drogi 

krajowej) biegnąca od granicy z Czechami przez 

Wrocław, okolice Łodzi, Warszawę i Białystok do 

granicy z Litwą. Przebiegając przez opracowywany 

obszar, droga znajduje się na terenie gmin Buczek, 

Łask oraz Dobroń. Od Wrocławia do skrzyżowania 

z autostradą A1 koło Tuszyna (czyli również na 

obszarze objętym planem) jest to droga 

ekspresowa; 

• droga ekspresowa S14 – częściowo wybudowana 

droga, która docelowo stanie się zachodnią 

obwodnicą Łodzi. W przyszłości droga będzie 

łączyła drogę ekspresową S8 z autostradą A2  

Rysunek 6 Sieć transportowa na obszarze ujętym w opracowaniu oraz w mieście Łask z klasyfikacją dróg wg kategorii zarządzania 
Źródło: opracowanie własne. 
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Drogi wojewódzkie, znajdujące się na terenie 

analizowanego obszaru, to:  

• droga wojewódzka nr 473 – po włączeniu odcinka 

byłej drogi krajowej nr 12, droga obrała przebieg: 

Koło – Dąbie – Uniejów – Szadek – Łask - 

Piotrków Trybunalski; 

• droga wojewódzka nr 481 – połączenie między 

Łaskiem a drogą krajową nr 74 w Widoradzu pod 

Wieluniem; 

• droga wojewódzka nr 482 – po degradacji drogi 

krajowej nr 14, jej przebieg wygląda następująco: 

Łódź – Pabianice – Łask - Zduńska Wola – Sieradz 

– Złoczew – Wieruszów; 

• droga wojewódzka nr 483 – droga łączy Łask 

z Częstochową; 

• droga wojewódzka nr 484 – połączenie między 

drogą wojewódzką nr 483 w Buczku a drogą 

krajową nr 91 w Kamieńsku; 

• droga wojewódzka nr 485 – łączy Pabianice z 

Bełchatowem; 

Na terenie gminy Łask, zarówno na obszarze miejskim 

jak i wiejskim, największym zagęszczeniem sieci 

drogowej na km2 powierzchni oraz na 1000 

mieszkańców charakteryzują się drogi gminne. 

Pozostałe informacje o zagęszczeniu sieci drogowej na 

terenie gminy Łask przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4 Długość i zagęszczenie sieci drogowej na terenie gminy Łask 

Źródło : opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Gminy Łask za 2020 r.

Długość i zagęszczenie sieci drogowej w gminie Łask 

Obszar w km w km/km2 powierzchni w km/1000 mieszkańców 

W granicach miasta    

drogi krajowe 0,0 0,00 0,00 

drogi wojewódzkie 13,56 0,90 0,80 

drogi powiatowe 19,98 1,33 1,17 

drogi gminne 41,599 2,77 2,44 

chodniki 13,706 0,91 0,80 

ścieżki rowerowe 9,36 0,62 0,55 

na terenach wiejskich gminy 
   

drogi krajowe 7,29 0,06 0,69 

drogi wojewódzkie 26,63 0,20 2,53 

drogi powiatowe 34,7 0,27 3,29 

drogi gminne 168,281 1,29 15,96 

chodniki  5,034 0,04 0,48 

na terenie całej gminy 
   

drogi krajowe 7,29 0,05 0,26 

drogi wojewódzkie 40,19 0,28 1,46 

drogi powiatowe 54,68 0,38 1,98 

drogi gminne 209,88 1,45 7,61 

chodniki 18,74 0,13 0,68 

ścieżki rowerowe 9,36 0,06 0,34 
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2.4.2 Układ kolejowy

Przez obszar gminy Łask przebiega linia kolejowa nr 14 

biegnąca z Łodzi przez Zduńską Wolę, Sieradz, Ostrów 

Wielkopolski, Leszno, Głogów do granicy państwa  

w Zasiekach. Zatrzymują się tu pociągi ŁKA z Łodzi do 

Sieradza i Ostrowa Wielkopolskiego, POLREGIO  

z Łodzi do Poznania i PKP Intercity z Warszawy do 

Wrocławia oraz pociągi Kolei Wielkopolskich w kierunku 

Łodzi oraz Poznania Głównego. W gminie Łask pociągi 

zatrzymywać się mogą na trzech stacjach kolejowych – 

Łask, Łask-Kolumna oraz Borszewice. Stacja Kolumna 

dzięki swemu położeniu w centrum osiedla Kolumna  

i wysokiej dostępności, może stanowić ważny element 

budowy sieci komunikacji publicznej i transportowej,  

a wsparciem dla tego procesu jest utworzenie przy 

stacji punktu przesiadkowego z parkingami „B&R”  

i „P&R” oraz stacji roweruj miejskiego. 

Problematycznym jest zagospodarowanie stacji 

kolejowej Łask; budynek stacji z 1903 roku pozostaje 

zamknięty od 2001 roku i od tamtego czasu nie pełni 

swoich funkcji . W 2019 roku przeprowadzono 

niewielkie prace remontowo-naprawcze polegające na 

zabezpieczeniu go przed dalszą dewastacją. Stacja 

kolejowa Łask znajduje się w znacznym oddaleniu od 

centrum miasta, co utrudnia jego skomunikowanie  

w ramach sieci transportu publicznego i może 

zniechęcać pasażerów. Z drugiej strony, położenie w 

przemysłowo-usługowej części miasta, obszerność 

terenów wokół stacji oraz już funkcjonujące 

zagospodarowanie dają wysoki potencjał by stacja stała 

się sprawną stacją towarową obsługującą lokalne  

i ponadlokalne przedsiębiorstwa produkcyjne.  Przez 

stację kolejową Łask oraz Łask-Kolumna  w ciągu doby 

przejeżdża 16 par pociągów Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej , 5 par pociągów  POLREGIO , 1 para 

pociągów Kolei Wielkopolskich oraz  7 par pociągów 

PKP IC które planowany postój mają tylko na stacji Łask 

bez postoju na stacji Łask-Kolumna, zgodnie  

z rozkładem jazdy obowiązującym w dniach 29.08.2021 

do 6.11.2021 w dni robocze.  

2.4.3 Transport lotniczy 

Na ternie gminy Łask w 2010 roku, z rozkazu 

Ministerstwa Obrony Narodowej i po przeformowaniu 

32. Bazy Lotniczej i 10. Eskadry lotnictwa taktycznego 

powstała 32. Baza Lotnictwa Taktycznego. Baza 

spełnia wymagania jednostek NATO, jest jednym  

z dwóch miejsc w Polsce, gdzie stacjonują samoloty  

F-16 i pełni ważną rolę w systemie obronnym kraju. 

Najbliższym lotniskiem cywilnym oddalonym o około 30 

km jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. 

2.4.4 Sieć rowerowa 

W 2018 roku Gmina Łask przystąpiła do projektu 

Integracji różnych systemów transportu zbiorowego 

poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych  

w województwie łódzkim. W ramach realizacji projektu 

na terenie miasta Łask powstało sześć stacji rowerów 

publicznych „Rowerowe Łódzkie”. Na każdej ze stacji 

znajduje się 8 rowerów, co daje łączną sumę 48 

rowerów możliwych do wypożyczenia. Ponadto, warto 

zaznaczyć, że wraz z punktem przesiadkowym „B&R” 

system ułatwia podróżowanie po mieście łącząc system 

rowerowy z systemem komunikacji kolejowej przy stacji 

kolejowej Łask – Kolumna. Pozostałe stacje 

rozmieszczono w miejscach ważnych z perspektywy 

mieszkańców – stacja przy Szkole Podstawowej nr 5 na 

ul. Szkolnej, stacja przy Szkole Podstawowej  

nr 5 i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

przy ul. Inki-Danuty Siedzikówny, w centrum dużego 

osiedla, z dostępem do szerokiej gamy usług, przy ul. 

Jana Pawła II oraz przy ul. Zielonej w niedalekiej 

odległości od przystanków PKS i Parku Miejskiego. Ich 

położenie wraz z punktami przesiadkowymi „B&R” i 

„P&R” przedstawiono na mapie. 
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Tabela 5 Stacje roweru miejskiego systemu Rowerowe Łódzkie oraz punkty przesiadkowe „Bike&Ride” i „Park&Ride” 
Źródło: opracowanie własne.
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3 Sieć komunikacyjna 
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3.1 Sieć komunikacyjna, na której wykonywane są przewozy o charakterze 
użyteczności publicznej

Aktualnie na terenie właściwym dla niniejszego Planu 

realizowane są kursy linii komunikacyjnych 

obsługiwane przez Zakład Komunikacji Miejskiej w 

Łasku, który jest samorządowym zakładem 

budżetowym Gminy Łask, Zakresem terytorialnego 

działania zakładu jest Gmina Łask oraz gminy, z którymi 

zawarto porozumienia międzygminne. W poniższej 

tabeli przedstawiono szczegółowo linie komunikacyjne 

użyteczności publicznej realizowane przez ZKM.   

Tabela 6 Wykaz linii autobusowych obsługiwanych przez ZKM 

Linia Trasa 

Liczba kursów 

Dni nauki 

szkolnej 

Dni wolne 

od nauki 
Soboty 

Niedziele i 

święta 

1/5  14 8 0 2 

 Łask PKP, Kolejowa/Hurtownia, Kolejowa/Sąd, Lutomierska, Zielona, Pl. 11 Listopada, Narutowicza,  

Jana Pawła II, 9-go Maja, Batorego Przedszkole, Kaufland, Szpital, Jodłowa PEC, Jodłowa Szkolna, 

Ostrów Wieś, Barycz, Kolumna Katowicka, CPN, Mosty, Prefabrykaty, Kolumna I, Kolumna II, Kolumna 

PKP, Sportowa, Wronowice Sikorkowa. 

2  14 4 0 0 

 Łask Szpital, Warszawska, Kaufland, Batorego, 9-go Maja, Narutowicza, 11-go Listopada, Widawska, 

Widawska OSM, Podłaszcze, Łopatki I, Łopatki II, Sięganów. 

3  11 0 0 0 

 Trasa A: Pl.11 Listopada, Narutowicza, Jana Pawła II, 9 Maja, Batorego, Szpital, Ostrów Osiedle, 

Ostrów Szkoła, Teodory Szkoła, Teodory I, Sylikaty, Wola Łaska, 9-go Maja strefa, 9-go Maja, Jana 

Pawła II, Narutowicza, Pl. 11 Listopada. 

Trasa B: Pl.11 Listopada, Narutowicza, Jana Pawła II, 9 Maja, 9-go Maja strefa, Wola Łaska, Sylikaty, 

Teodory, Teodory Szkoła, Ostrów Szkoła, Ostrów Osiedle, Ostrów Osiedle 1 strefa, Batorego, 9-go 

Maja, Jana Pawła II, Narutowicza, Pl. 11 Listopada. 

Trasa C: Pl.11 Listopada, Narutowicza, Jana Pawła II, 9 Maja, Batorego, Osiedle Przylesie, Osiedle 

Ostrów, Ostrów Szkoła, Teodory Szkoła, Aleksandrówek, Gucin Lotnisko, Gucin Sklep, Gucin, 

Rokitnica, Aleksandrówek, Teodory Osiedle, Ostrów Szkoła, Ostrów Osiedle, Ostrów Przylesie, Ostrów 

Jodłowa, Batorego,  Inki-Danuty Siedzikówny , Narutowicza. 

4  13 8 0 0 

 Jodłowa, Jodłowa Batorego, Batorego Przedszkole, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza ŁDK, Pl. 11 

Listopada, Zielona PKS, Lutomierska, Kolejowa, Kolejowa CPN, Łask PKP, Wola Stryjewska, Wola 

Bałucka, Bałucz, Młyńsko, Ulejów, Wiewiórczyn, Wydrzyn, Anielin, Krzucz, Karszew skrz. Rembów, 

Kiki, Karszew Szwalnia, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice, Stryje Paskowe skrz., Stryje 

Paskowe, Bałucz Szkoła, Bałucz Sklep, Wola Bałucka,  Wola Stryjewska, Łask PKP, Kolejowa CPN, 

Kolejowa, Lutomierska, Zielona PKS 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych do Zamawiającego 

Należy mieć na uwadze, że powyższa tabela prezentuje 

warianty główne dla danej linii. Linie mają różne 

warianty, co oznacza, że ich trasa może być krótsza. 

Kursy mogą zaczynać się oraz kończyć na różnych 

przystankach. Powyższa liczba kursów prezentowana 

w tabeli jest łączna liczbą wszystkich kursów na danej 

linii.  

Tabela 7 Wykaz linii obsługiwanych przez ZKM - LINIE SZKOLNE 

l.p. Trasa  

1 ZKM Zajezdnia – Orchów – Okup – Grabina – Okup Szkoła – ZKM Zajezdnia  

2 ZKM Zajezdnia – Mauryca – Gorczyn – ŁDK Łask -9-go Maja – Batorego – ZKM Zajezdnia  

3 ZKM Zajezdnia – Wola Stryjewska – Wola Bałucka – Borszewice Cmentarne – Ulejów – Stryje Paskowe 

– Bałucz Szkoła  

4 ZKM Zajezdnia – Kolumna PKP – Wronowice Kurzelnia – Wronowice Gorzelnia  - Wiewiórczyn Szkoła 

Wiewiórczyn Szkoła – Anielin – Krzucz – Wydrzyn – Wiewiórczyn Szkoła 

5 ZKM Zajezdnia – Rembów – Kiki – Karszew – Stryje Paskowe – Wrzeszczewice – Remiszew – 

Wrzeszczewice Szkoła -ZKM Zajezdnia  
Źródło: opracowanie własne 

5  8 7 5 0 

 Orchów CPN, Orchów 1, Łask PKP, Kolejowa, Lutomierska, Zielona PKS, Pl.11 Listopada, 

Narutowicza, Jana Pawła II, 9 Maja Kaufland, Batorego, Szpital, Osiedle Przylesie. 

B  18 14 0 2 

 Wronowice Sikorkowa, Kolumna Sportowa, Kolumna PKP, Kolumna skrzyz. Krakowska, Kolumna 

Lubelska, Prefabrykaty, Mosty, Warszawska CPN, Jodłowa, Jodłowa/Batorego, Danuty Siedzikówny, 

Warszawska II, Kaufland, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza ŁDK, Pl. 11 Listopada, Zielona PKS, 

Lutomierska, Kolejowa, Łask PKP, Żeromskiego INSTALPLAST, Orchów, Okup, Simowa, Ostrówek, 

Krobanówek Zd. Wola /Nowomiejska, Ceramiczna,, Izolacja, Łaska/Łódzka, Łaska/Klasztorna, 

Technikum Elektroniczne, Łaska/Piwna, Plac Wolności, Sieradzka, Zd.Wola Sieradzka 

C  22 14 10 0 

 Łask Szpital, Warszawska, Kaufland, Zielona PKS, Narutowicza Gimnazjum, Narutowicza ZURiT, 

Narutowicza Młyn, Gorczyn 1 Strefa, Gorczyn 2, Gorczyn 3, Czestków, Czestków 1, Czestków 2, 

Czestków 3, Wola Buczkowska, Buczek Wygwizdów, Buczek, Buczek Młyn, Bachorzyn, Bachorzyn 

strefa, Herbertów, Zelów Kościuszki I, Zelów Kościuszki 2, Zelów Dąbrowskiego. 

D  44 40 32 18 

 Zielona, Narutowicza, Jana Pawła II, 9-go Maja, Kaufland, Szpital, CPN, Mosty, Prefabrykaty, Lubelska, 

Kolumna PKP, Skryżowanie Krakowska, Przygoń, Orpelów, Dobroń CPN, Dobroń, Dobroń WDDiM, 

Chechło II, Chechło I, Strzelnica, Łaska/Wiejska, Zamkowa/Konopnickiej, Zamkowa/Kościuszki, 

Zamkowa/św. Mateusza, Konstantynowska, Konstantynowska/Partyzancka, Sikorskiego/PZTT, 

Nawrockiego, Nawrockiego/ 20 Stycznia, 20 Stycznia/Podleśna, Waltera Jankego. 
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Rysunek 7 Obecna sieć komunikacyjna realizowana przez ZKM na terenie Gminy Łask oraz gmin z którymi podpisano porozumienia 
międzygminne  
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 8 7 Obecna sieć komunikacyjna realizowana przez ZKM LINIE SZKOLNE 
Źródło: opracowanie własne 
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3.2 Tabor wykorzystywany do obsługi sieci komunikacyjnej

L.p. 
MARKA / 

MODEL 

LICZBA 

MIEJSC 

SIEDZ. / 

STOJĄCE 

ROK 

PRODUKCJI 

RODZAJ 

NAPĘDU 

NORMA 

EMISJI 

SPALIN 

(EURO) 

DOSTOS. DO 

PRZEW.OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. 

MERCEDES 

BENZ 0-303 

ELA 84KL 

40 / 12 1988 ON 0 NIE 

2. 

MERCEDES 

BENZ 0-303 

ELA 6X44 

41 / 10 1988 ON 0 NIE 

3. 
RENAULT ELA 

Y021 
15 / 0 2004 ON 3 NIE 

4. 

MERCEDES 

SPRINTER           

ELA 56X9 

14 /16 2018 ON 6 TAK 

5. 

MERCEDES 

SPRINTER 

ELA 57X9 

14 / 16 2018 ON 6 TAK 

6. 

MERCEDES 

SPRINTER 

ELA  58X9 

14 /16 2018 ON 6 TAK 

7. 

MERCEDES 

SPRINTER 

ELA 59X9 

14 / 16 2018 ON 6 TAK 

8. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 50V7 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

9. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 51V7 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

10. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 52V7 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

11. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 53V7 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

12. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 54V7 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

13. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 55V7 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

14. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 60X9 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

15. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 61X9 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 
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16. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 62X9 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

17. 

IVECO 

CROSSWAY 

ELA 63X9 

33 / 61 2018 ON 6 TAK 

18. 

MERCEDES 

BENZ 614D 

ELA 27TY 

23 / 7 2004 ON 3 NIE 

19. 

MERCEDES 

BENZ 614D 

ELA 28TY 

23 / 7 2003 ON 3 NIE 

20. 

MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 

CDI 

ELA  25TY 

21 / 8 2004 ON 3 NIE 

Jak wynika z powyższej tabeli zdecydowana większość 

taboru jest taborem młodym  mającym 3 lata, jest to 

70% taboru eksploatowanego przez Operatora.  

To bardzo dobry wynik dla operatora PTZ, młody wiek 

taboru przekłada się również na wysoką ekologiczność 

z uwagi na fakt, że większość pojazdów spełnia obecnie 

najbardziej restrykcyjną normą emisji spalin EURO 6, 

aż 70% taboru.  Oprócz pozytywnego aspektu 

ekologicznego, ZKM spełnia w zdecydowanej 

większości wymogi dot. przewozów osób 

niepełnosprawnych, większość pojazdów jest 

przystosowana do przewozów osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich, 70% taboru. 

 

Wykres  4 Wiek taboru w posiadaniu ZKM w Łasku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Zamawiającego
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Wykres  5 Europejski standard emisji spalin dla pojazdów ZKM w Łasku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Zamawiającego 

 
Wykres  6 Przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Zamawiającego

3.3 Informacja pasażerska w gminie Łask

Informacja pasażerska w gminie Łask opiera się na 

standardowych rozwiązaniach  takich jak papierowe 

rozkłady jazdy umieszczone na przystankach 

komunikacji zbiorowej oraz  dworcach,. Papierowe 

rozkłady jazdy są aktualizowane  na bieżąco przy 

każdej zmianie rozkładu jazdy oraz kiedy wymagają 

wymiany z uwagi na niską czytelność spowodowaną 

działaniami atmosferycznymi lub uszkodzeniem . 

Dodatkowo pasażerowie mogą zapoznać się  

z rozkładami jazdy na stronie internetowej ZKM  w 

Łasku  które prezentowane są formie tabelarycznej, 

wraz ze schematem linii.  

Pasażerowie komunikacji zbiorowej mogą również 

korzystać z aplikacji zewnętrznego dostawcy. Aplikacja 

dostępna jest zarówno w wersji mobilnej jak i na stronie 

internetowej.  Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest 

sprawdzanie zarówno rozkładów jazdy w formie 

statycznej jak i dynamicznej. Dynamiczna informacja 

pasażerska zawiera informacje o tym, za ile dokładnie 

minut pojawi się pojazd komunikacji zbiorowej na 

przystanku oraz możliwym jest podejrzenie jego 

położenia na mapie dzięki sygnałom pochodzącym z 

pojazdu i przetwarzanym po stronie serwera aplikacji.   

Dodatkowo na terenie gminy Łask w 2020 roku 

zainstalowano 4 tablice dynamicznej informacji 

pasażerskiej w następujących lokalizacjach:  

• Łask, Plac 11 Listopada, 

• Łask, ul. Narutowicza, 

• Łask, ul. Jana Pawła II,  

• Łask – Kolumna, dworzec PKP, 

Mieszkańcy podczas codziennych podróży 

komunikacją zbiorową mogą  sprawdzić na tablicach za 

ile dokładnie minut przyjedzie pojazd  obsługujący daną 

linie oraz w jakim kierunku podąża. 

10%

20%

70%

Brak normy

EURO 3

EURO 6

70%

30%

TAK

NIE
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3.4 Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej 

Gmina Łask planuje dążyć do zaspokajania potrzeb 

przewozowych mieszkańców obszaru oraz do 

optymalnego prowadzenia przewozów pasażerskich na 

liniach komunikacyjnych o adekwatnych do potrzeb 

przewozowych parametrach obsługi. Gmina Łask, jako 

organizator transportu zbiorowego, będzie 

dostosowywać ofertę przewozową do zmieniających się 

zachowań transportowo-komunikacyjnych 

mieszkańców m.in. w oparciu o wnioski pasażerów 

dotyczące tras czy rozkładów jazdy, jak również  

w związku z pojawiającymi się, istotnymi z punktu 

widzenia przewozów miejskich, generatorami ruchu. 

Relacje i trasy komunikacyjne będą uwzględniać 

wytyczne nakreślone przez gminne studia 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

Czynnikami wpływającymi na zmiany i kierunki 

natężenia ruchu pasażerskiego są przede wszystkim: 

• zmiany liczby mieszkańców i gęstości 

zaludnienia, 

• zmiany społeczno-gospodarcze, 

• rozwój przestrzenny obszaru.  

Celem zmian wprowadzanych na sieci komunikacyjnej 

będzie zabezpieczanie realizacji podstawowych 

potrzeb przewozowych mieszkańców obszaru,  

ze szczególnym uwzględnieniem osób niemogących 

samodzielnie korzystać z transportu indywidualnego 

oraz podnoszenie atrakcyjności oferty przewozowej. 

Artykuł 11. Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

wskazuje, że burmistrz uwzględnia ogłoszony plan 

transportowy opracowany przez starostę lub marszałka 

województwa. Z uwagi na fakt, że powiat łaski nie ma 

opracowanego planu transportowego, niniejszy 

dokument uwzględnia Plan Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa 

Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030  

w zakresie linii komunikacyjnych, na których jest 

planowane wykonywanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej.  

Fragment sieci komunikacyjnej, zaplanowanej przez 

Marszałka Województwa Łódzkiego, przedstawiony jest 

poniżej. 

 

Rysunek 9 Sieć komunikacyjna zaplanowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego  
Źródło: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do 
roku 2030

W planie wojewódzkim Łask przewidziany jest jako 

podstawowy węzeł sieci wojewódzkiej i leży na linii 

komunikacyjnej (kolejowej) Łódź – Sieradz, 

przewidzianej do realizacji w wariancie podstawowym 

planu, natomiast Pabianice zostały wskazane jako 

węzeł przesiadkowy sieci krajowej oraz podstawowy 

węzeł sieci wojewódzkiej. Poniżej w tabeli znajduje się 

wykaz planowanych linii komunikacyjnych o 

charakterze użyteczności publicznej dla gminy Łask 

oraz gmin, z którymi podpisano porozumienie.
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Tabela 8 Wykaz linii planowanych sieci komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej 

l.p. Linia Trasa 

Długość 

linii 

Liczba kursów 

Dni 

nauki 

szkolnej 

Dni wole 

od nauki 
Soboty 

Niedziele i 

święta 

1 1 Trasa A: Łask PKP, Plac 11 Listopada, 

,Narutowicz, Jana Pawła II, 9 Maja, Warszawska 

Szpital, Kolumna PKP, Wronowice ul. Sikorkowa  

Łask PKP, Plac 11 Listopada, ,Narutowicz, Jana 

Pawła II, 9 maja, Warszawska Szpital, Kolumna 

PKP, Wronowice ul. Sikorkowa   

12 1 2 - - 

  Trasa B: Łask PKP, Plac 11 Listopada, 

,Narutowicz, Jana Pawła II, 9 Maja, Kaufland, 

Warszawska, Szpital, Kolumna PKP, Wronowice 

ul. Sikorkowa 

12,5 1 - - - 

  Trasa C: Lutomierska, Szpital, Jodłowa, Ostrów, 

Barycz, Kolumna ul. Katowicka ,KolumnaPKP 
12,5 1 - - - 

  Trasa D: Plac 11 Listopada, ,Narutowicz, Jana 

Pawła II, 9 maja,  Warszawska, Kolumna PKP, 

Wronowice ul. Sikorkowa   

9,7 1 - - - 

  Trasa E: Plac 11 Listopada ,Narutowicza, Jana 

Pawła II, 9 Maja, Batorego, Jodłowa   

Warszawska CPN , Kolumna PKP, Wronowice ul. 

Sikorkowa   

10,7 2 - - - 

  Trasa F: Łask PKP, Plac 11 Listopada, 

Narutowicz, Jana Pawła II, 9 Maja, Batorego, 

Jodłowa, Warszawska, Kolumna PKP, 

Wronowice ul. Sikorkowa   

12,5 1 2 - - 

  Trasa G: Wronowice ul. Sikorkowa, Kolumna 

PKP, Warszawska, Kaufland, 9 Maja, Jana Pawła 

II, Narutowicza ŁDK, Plac 11 Listopada 

9,6 1 1 - - 

  Trasa H: Wronowice ul. Sikorkowa, Kolumna 

PKP, Warszawska, Jodłowa, Batorego,  

9 Maja, Jana PawłaII,NarutowiczaŁDK Plac 

11 Listopada, Łask PKP 

12,5 2 2 - - 

  Trasa I: Wronowice ul. Sikorkowa, Kolumna PKP, 

Kolumna ul. Katowicka, Barycz, Jodłowa, 

Batorego, ,9 Maja,J ana Pawła II, Narutowicza, 

DK Plac 11 Listopada     

10,7 2 - - - 

  Trasa J: Wronowice ul. Sikorkowa, Kolumna 

PKP, Kolumna .Prefabrykaty, Mosty, 

Warszawska Jodłowa, Batorego, 9 Maja, Jana 

Pawła II,  Narutowicza DK, Plac 11 Listopada 

10,7 2 1 - - 

  Trasa  K: Plac 11 Listopada ,Narutowicza, Jana 

Pawła II, 9 Maja, Szpital,   Warszawska CPN , 

Kolumna PKP 

8,1 - - - 1 



42 
 

  Trasa  L:  Kolumna PKP, Kolumna .Prefabrykaty, 

Mosty, Warszawska , Szpital, 9 Maja, Jana Pawła 

II,, Narutowicza ŁDK, Plac 11 Listopada   

8,1 - - - 1 

2 2 Trasa A: Łask Szpital, Warszawska, Kaufland, 

Jana Pawła II, Plac 11 Listopada, Widawska, 

Podłaszcze, Łopatki, Sięganów 

8,2 1 - - - 

  Trasa B: Łask ul. Batorego, Jana Pawła II, Plac 

11 Listopada, Widawska, Podłaszcze, Łopatki, 

Sięganów 

7,2 4 1 - - 

  Trasa C: Plac 11 Listopada, Widawska, 

Podłaszcze, Łopatki, Sięganów 
4,9 3 1 - - 

  Trasa D: Sięganów, Łopatki, Podłaszcze, 

Widawska,  Plac 11 Listopada, Narutowicza, 

Jana Pawła II, ,9 Maja, Łask Szpital 

7,7 1 1 - - 

  Trasa E: Sięganów, Łopatki, Podłaszcze, 

Widawska ,  Plac 11 Listopada 
4,9 5 1 - - 

3 3 Trasa A: Plac 11 Listopada, Narutowicza,  Jana 

Pawła II, 9 Maja ,  Batorego ,INKI ,Jodłowa 

Ostrów, Teodory, Silikaty, 9 Maja, Jana Pawła II, 

Plac 11 Listopada    

14,5 2 - - - 

  Trasa B: Plac 11 Listopada, Narutowicza,  Jana 

Pawła II, 9 Maja ,Batorego,  Ostrów, Teodory, 

Silikaty, 9 Maja, Jana Pawła II, Plac 11 Listopada 

13,5 1 - - - 

  Trasa C: Plac 11 Listopada, Jana Pawła II, 

9 Maja, Silikaty, Teodory, Ostrów, Jodłowa,  

Batorego, Jana Pawła II, Plac 11 Listopada   

13,5 4 - - - 

  Trasa D: Plac 11 Listopada, Narutowicza, Jana 

Pawła II, 9 Maja ,  Batorego, Ostrów, Teodory, 

Gucin, Gucin Sklep 

15,5 2 - - - 

  Trasa E: Gucin Sklep, Gucin, Rokitnica, Teodory, 

Ostrów ,Batorego, 9 Maja , PL.  11 Listopada 
15,5 2 - - - 

4 4 Trasa A: Łask ul. Jodłowa, Jodłowa/Batorego, 

Batorego, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza, 

Plac 11 Listopada, Zielona, Lutomierska, 

Kolejowa/Lutomierska, Łask PKP, Wola 

Stryjewska, Wola Bałucka, Bałucz, Młynisko, 

Ulejów 

15,3 1 - - - 

  Trasa B: Łask ul. Jodłowa, Jodłowa/Batorego, 

Batorego, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza, 

Plac Lutomierska, Kolejowa/Lutomierska, Łask 

PKP, Wola Stryjewska, Wola Bałucka, Bałucz 

12,3 2 1 - - 

  Trasa C: Lutomierska, Kolejowa/Lutomierska, 

Łask PKP, Wola Stryjewska, Wola Bałucka, 

Bałucz 

6,7 1 1 - - 

  Trasa D: Jodłowa, Batorego, 9 maja, Jana Pawła 

II, Narutowicza ŁDK, Pl. 11 Listopada, Zielona, ul. 

Lutomierska, Wiewiórczyn, Wydrzyn, Anielin, 

21 2 
1 (tylko w 

czwartki) 
- - 
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Krzucz, Karszew/Rembów, Kiki, Karszew 

Szwalnia, Wrzeszczewice Skrejnia, 

Wrzeszczewice, Stryje Paskowe, Bałucz,  DNSZ  

  Trasa E: Bałucz, Stryje Paskowe, 

Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Skrejnia, 

Karszew Szwalnia, Kiki, Karszew/Rembów, 

Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiórczyn, Łask ul. 

Lutomierska, Zielona, Plac 11 Listopada 

16 3 - - - 

  Trasa F: Wrzeszczewice, Wrzeszczewice 

Skrejnia, Karszew Szwalnia, Kiki, 

Karszew/Rembów, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, 

Wiewiórczyn, Łask ul. Lutomierska, Zielona, Plac 

11 Listopad 

13,4 1 - - - 

  Trasa G: Bałucz, Wola Bałucka, Wola 

Stryjewska, Łask PKP, Lutomierska, pl. 11 

Listopada 

8,6 2 
1 (tylko w 

czwartki) 
 - 

  Trasa H: Wrzeszczewice, Stryje Paskowe, 

Bałucz, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, Łask 

PKP, Kolejowa, Zielona, Plac 11 Listopada, 

Narutowicza, Jana Pawła II, 9 Maja, Batorego, 

Jodłowa 

16,9 1 - - - 

  Trasa I:  ul. Lutomierska, Wiewiórczyn, Wydrzyn, 

Anielin, Krzucz, Karszew/Rembów, Kiki, Karszew 

Szwalnia, Wrzeszczewice Skrejnia, 

Wrzeszczewice, Stryje Paskowe, Bałucz, 

15,3 - 
1 (tylko w 

czwartki) 
- - 

  Trasa J: Bałucz, Wola Bałucka, Wola Stryjewska, 

Łask PKP, Lutomierska, pl. 11 Listopada , 

Narutowicza, Jana Pawła II , 9 maja, Batorego, 

Jodłowa   

12,4 - 
1 (tylko w 

czwartki) 
- - 

  Trasa K: Łask Lutomierska, Łask PKP, Wola 

Stryjewska, Wola Bałucka, Borszewice 

Kościelne, Borszewice Cmentarne, Ulejów,  

10,7 2 1   

  Trasa L: Ulejów, Borszewice Cmentarne, 

Borszewice Kościelne, Wola Bałucka, Wola 

Stryjewska – Łask PKP – Łask Lutomierska; 

10,7 2 1   

5 5 Trasa A: : Łask ul. Jodłowa, Batorego, Jana 

Pawła II, Plac 11 Listopada, Zielona, Kolejowa, 

Łask PKP 

6,6 3 2 - - 

  
Trasa B: Łask PKP, Kolejowa, Zielona, Plac 

11 Listopada, Jana Pawła II, Batorego, Jodłowa  
6,6 2 3 2 - 

  
Trasa C: Łask ul. Jodłowa, Batorego, 

Siedzikówny, Warszawska Łask PKP, Kolejowa, 

Zielona, Plac 11 Listopada 

1,9 1 1 1 - 
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Trasa D: Łask PKP, Plac 11 Listopada, Jana 

Pawła II, Kaufland, Warszawska, Siedzikówny, 

Batorego, Jodłowa 

 

7,5 - - 1 - 

  
Trasa E: Plac 11 Listopada, Jana Pawła II, 

Batorego, Jodłowa 
3,7 2 1 1 - 

6 B Trasa A: Jodłowa, Siedzikówny, Warszawska, 

Kaufland, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza, Pl. 

11 Listopada, Zielona PKS, Lutomierska, 

Kolejowa, Łask PKP,  Orchów, 

Okup/Mikołajówek, Okup, Simowa, Ostrówek, 

Krobanówek, Zduńska Wola ul. Nowomiejska, 

Ceramiczna, Izolacja, Łaska/Łódzka, 

Łaska/Klasztorna, Łaska/Szkolna, Łaska/Piwna, 

Pl. Wolności, Sieradzka 

21 1 1 - - 

  Trasa B: Łask ul. Jodłowa, Jodłowa/Batorego, 

Siedzikówny, Warszawska,  9 Maja, Jana Pawła 

II, Narutowicza ŁDK, Pl. 11 Listopada, Zielona 

PKS, Lutomierska, Kolejowa, Łask PKP, Orchów, 

Okup/Mikołajówek, Okup, Simowa, Ostrówek, 

Krobanówek, Zduńska Wola ul. Nowomiejska, 

Ceramiczna, Izolacja, Łaska/Łódzka, 

Łaska/Klasztorna, Łaska/Szkolna, Łaska/Piwna, 

Pl. Wolności, Sieradzka 

20,4 2 2 - - 

  Trasa C:  : Łask ul. Jodłowa, Jodłowa/Batorego, 

Siedzikówny, Warszawska,  9 Maja, Jana Pawła 

II, Narutowicza ŁDK, Pl. 11 Listopada, Zielona 

PKS, Żeromskiego,  I Orchów, 

Okup/Mikołajówek, Okup, Simowa, Ostrówek, 

Krobanówek, Zduńska Wola ul. Nowomiejska, 

Ceramiczna, Izolacja, Łaska/Łódzka, 

Łaska/Klasztorna, Łaska/Szkolna, Łaska/Piwna, 

Pl. Wolności, Sieradzka 

19,4 4 4 - - 

  Trasa D: Zduńska Wola ul. Sieradzka, Łaska/Al. 

Kościuszki, Łaska/Szkolna, Łaska/Klasztorna, 

Łaska/Łódzka, Izolacje, Ceramiczna, 

Nowomiejska, Krobanówek, Ostrówek, Simowa, 

Kopyść Świetlica, Okup, Orchów, Łask PKP, 

Łask ul. Kolejowa, Lutomierska, Zielona PKS, 

Żeromskiego, Zielona PKS, Pl. 11 Listopada, 

Narutowicza, Jana Pawła II, 9 Maja, Kaufland, 

Warszawska Szpital, Jodłowa 

21 3 3 - - 

  Trasa E: Zduńska Wola ul. Sieradzka, Łaska/Al. 

Kościuszki, Łaska/Szkolna, Łaska/Klasztorna, 

Łaska/Łódzka, Izolacje, Ceramiczna, 

Nowomiejska, Krobanówek, Ostrówek, Simowa, 

18,9 4 4 - - 
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Kopyść Świetlica, Okup, Orchów, Żeromskiego, 

Zielona PKS  , Pl. 11 Listopada, Narutowicza, 

Jana Pawła II, 9 Maja,  Warszawska Szpital, 

Jodłowa 

  Trasa F: Kopyść, Okup, Orchów, Łask PKP, 

Kolejowa, Lutomierska, Zielona PKS, Pl. 11 

Listopada, Narutowicza, Jana Pawła II, 9 Maja, 

Warszawska Szpital 

7,3 2 -  - 

  Trasa G: Łask ul. Jodłowa, Jodłowa/Batorego, 

Siedzikówny, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza 

ŁDK, Pl. 11 Listopada, Zielona PKS, 

Lutomierska, Kolejowa, Łask PKP, Orchów, 

Okup/Mikołajówek, Kopyść 

11,5 1 -  - 

  Trasa H: Lutomierska, Kolejowa, Łask PKP, 

Orchów, Okup/Mikołajówek, Kopyść 
4,6 1 - - - 

  Trasa I: Orchów, Łask PKP, Łask ul. Kolejowa, 

Lutomierska, Zielona PKS, Pl. 11 Listopada 
2,6 - - - 1 

  Trasa J: Łask Pl. 11 Listopada, Zielona PKS, 

Lutomierska, Kolejowa, Łask PKP, Orchów 
2,6 - - - 1 

7 C Trasa A: Łask Szpital, Kaufland, Zielona, 

Narutowicza, Gorczyn, Czestków, Wola 

Buczkowska Buczek, Bachorzyn, Zelów 

Dąbrowskiego 

19,9 2 2 3 - 

  Trasa B: Łask Szpital, Zielona, Narutowicza, 

Gorczyn, Czestków, Wola Buczkowska, Buczek, 

Bachorzyn, Zelów Dąbrowskiego 

19,4 3 3 1 - 

  Trasa C: Łask ul. Zielona, Narutowicza, Gorczyn, 

Czestków, Wola Buczkowska,  Buczek, 

Bachorzyn, Zelów Dąbrowskiego 

16,9 4 - 1 - 

  Trasa D: Warszawska, Zielona, Narutowicza, 

Gorczyn, Czestków, Wola Buczkowska, Buczek, 

Bachorzyn, Zelów Dąbrowskiego 

19,2 2 2 - - 

  Trasa E: Zelów Dąbrowskiego, Bachorzyn, 

Buczek, Wola Buczkowska, Czestków, Gorczyn, 

Łask ul. Narutowicza, Zielona, Kaufland, Szpital 

19,9 4 3 3 - 

  Trasa F: Zelów Dąbrowskiego, Bachorzyn, 

Buczek,  Wola Buczkowska, Czestków, Gorczyn, 

Łask ul. Narutowicza, Zielona,  Szpital 

19,4 2 2 1 - 

  Trasa G: Zelów Dąbrowskiego, Bachorzyn, 

Buczek, Wola Buczkowska Czestków, Gorczyn, 

Łask ul. Narutowicza, Zielona 

19,4 2 - 1 - 

  Trasa H: Zelów Dąbrowskiego, Bachorzyn, 

Buczek, Wola Buczkowska,  Czestków, Gorczyn, 

Łask ul. Narutowicza, Pl. 11 Listopada 

16,5 3 2 - - 

8 D Trasa A: Łask PKP ,Kolejowa, Lutomierska, 

Zielona, Plac 11 Listopada, Narutowicza, Jana 

PawłaII,9-goMaja ,Batorego, Jodłowa, 

26 1 1 1 - 



46 
 

Warszawska CPN Kolumna PKP, Kolumna 

Orpelów, Dobroń, Chechło, Pabianice ul. Łaska, 

Zamkowa, Konstantynowska, Sikorskiego 

  Trasa B: Lutomierska, Zielona, Plac 

11 Listopada, Narutowicza, Jana PawłaII,9-

goMaja ,Batorego, Jodłowa, Warszawska CPN 

Kolumna PKP ,Kolumna Orpelów, Dobroń, 

Chechło, Pabianice ul. Łaska, Zamkowa, 

Konstantynowska, Sikorskiego  

24,5 1 1 1 - 

  
Trasa C: : Łask PKP, Kolejowa, Lutomierska 

Zielona, Plac 11 Listopada, Narutowicza, Jana 

PawłaII,9 Maja ,Szpital Warszawska CPN, 

Kolumna PKP ,Kolumna Orpelów, Dobroń, 

Chechło, Pabianice ul. Łaska, Zamkowa, 

Konstantynowska, Sikorskiego 

25 5 4 1 - 

  
Trasa D: Łask PKP, Kolejowa, Lutomierska, 

Zielona, Plac 11 Listopada, Narutowicza, Jana 

PawłaII,9 Maja,Kaufland, Szpital, Warszawska 

CPN Kolumna PKP ,Kolumna, Orpelów, Dobroń, 

Chechło, Pabianice ul. Łaska, Zamkowa, 

Konstantynowska, Sikorskiego 

25,5 5 4 3 - 

  
Trasa E: Zielona, Plac 11 Listopada, 

Narutowicza, Jana PawłaII,9 Maja,, Szpital, 

Warszawska CPN Kolumna PKP ,Kolumna, 

Orpelów, Dobroń, Chechło, Pabianice ul. Łaska, 

Zamkowa, Konstantynowska, Sikorskiego 

22,5 8 7 1 - 

  
Trasa F: Zielona, Plac 11 Listopada, 

Narutowicza, Jana PawłaII,9 Maja,Kaufland, 

Szpital, Warszawska CPN Kolumna PKP 

,Kolumna, Orpelów, Dobroń, Chechło, Pabianice 

ul. Łaska, Zamkowa, Konstantynowska, 

Sikorskiego 

23 2 3 2 - 

  
Trasa G: Zielona, Plac 11 Listopada, 

Narutowicza, Jana PawłaII,9 Maja,Kaufland, 

Szpital, Warszawska CPN Kolumna PKP 

,Kolumna, Orpelów, Dobroń, Chechło, Pabianice 

ul. Łaska, Zamkowa, P.Skargi WalteraJankego,  

24 - - 5 6 

  
Trasa H: Zielona, Plac 11 Listopada, 

Narutowicza, Jana PawłaII,9 Maja, Szpital, 

Warszawska CPN Kolumna PKP ,Kolumna, 

Orpelów, Dobroń, Chechło, Pabianice ul. Łaska, 

Zamkowa, P.Skargi , WalteraJankego 

23,5 - - 1 3 

  
Trasa I: Łask PKP,Kolejowa,Lutomierska, 

Zielona, Plac 11 Listopada, Narutowicza, Jana 
27 - - 1 - 
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PawłaII,9 Maja,Kaufland, Szpital, Warszawska 

CPN Kolumna PKP ,Kolumna, Orpelów, Dobroń, 

Chechło, Pabianice ul. Łaska, Zamkowa 

,P.Skargi, WalteraJankego     

  
Trasa J: Pabianice ul. Sikorskiego, 

Konstantynowska, Zamkowa ,Wiejska, Chechło, 

Dobroń, 

Orpelów,Kolumna,KolumnaPKP,Łaskul.Warsza

wskaCPN,WarszawskaII,,9- 

goMaja,JanaPawłaII,NarutowiczaŁDK,Plac11 Li

stopada, Zielona 

22,5 6 2 2 - 

  
Trasa K:   Pabianice ul. Sikorskiego, 

Konstantynowska, Zamkowa, Wiejska, Chechło, 

Dobroń, Orpelów, Kolumna, Kolumna PKP, 

Łasku Warszawska CPN,  Warszawska II, 9 

Maja, Jana Pawła II, Narutowicza 

DK,Plac11 Listopada Zielona ,Lutomierska, 

Kolejowa, Łask 

25 2 3 - - 

  
Trasa L: Pabianice ul. Sikorskiego, 

Konstantynowska ,Zamkowa, Wiejska Chechło, 

Dobroń, Orpelów, Kolumna PKP, Łask ul. 

WarszawskaCPN,WarszawskaII,Kaufland,9 

Maja, Jana Pawła II, Narutowicza DK, Plac 

11 Listopada, Zielona 

23 7 8 5 - 

  
Trasa M:  Pabianice ul. Sikorskiego, 

Konstantynowska, Zamkowa, Wiejska Chechło, 

Dobroń, Orpelów, Kolumna PKP, Łask ul. 

Warszawska CPN, Jodłowa,  Batorego, 9 Maja, 

Jana Pawła II, Narutowicza DK, Plac 

11 Listopada, Zielona 

23,5 6 6 - - 

  
Trasa N: Pabianice ul. Sikorskiego, 

Konstantynowska ,Zamkowa,  Wiejska Chechło, 

Dobroń,Orpelów,KolumnaKolumnaPKP,Łaskul.

WarszawskaCPNJodłowa,Batorego,9-

goMaja,JanaPawłaII,NarutowiczaŁDK,Plac 

11 Listopada, Zielona, Lutomierska,  Kolejowa 

Łask PKP 

26 1 1 2 - 

  
Trasa O: Pabianice Waltera Jankego.  P. Skargi. 

Zamkowa, Chechło, Dobroń, Orpelów, Kolumna 

PKP, Łask, Warszawska CPN,Warszawska II, 9 

Maja, Jana Pawła II, Narutowicza DK, 

Plac11 Listopada, Zielona 

23,5 - - - 1 

  
Trasa P: Pabianice, Waltera Jankego, P. Skargi. 

Zamkowa. Wiejska Chechło, Dobroń, Orpelów, 

Kolumna 

24 - - 5 6 
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PKP,Łaskul.WarszawskaCPN,WarszawskaII,Ka

ufland,9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza DK, 

Plac 11 Listopada, Zielona 

  
Trasa R: Pabianice Waltera Jankego, P. Skargi. 

Zamkowa. Wiejska , Chechło, Dobroń, Orpelów 

,Kolumna Kolumna PKP, Łask ul. 

WarszawskaCPN,Jodłowa,Batorego,9 Maja, 

Jana Pawła II, Narutowicza DK, Plac 

11 Listopada, Zielona 

25 - - 2 2 

9 10 
Trasa A: Remiszew – Wrzeszczewice – Kiki – 

Krzucz – Anielin – Wydrzyn – Wiewiórczyn – Łask 

PKP – Łask Żeromskiego – Łask Lutomierska  

15,4 4 4 - - 

  
Trasa B: Łask Lutomierska – Łask Żeromskiego 

– Łask PKP – Wiewiórczyn – Wydrzyn – Anielin – 

Krzucz – Kiki – Wrzeszczewice – Remiszew 

15,4 4 4 - - 

10 11 
Trasa A: Łask 11 Listopada – Łask Żeromskiego 

– Łask PKP – Wiewiórczyn – Wronowice– 

Wronowice Osiedle – Łask Kolumna PKP  

11,6 4 4 - - 

  
Trasa B: Łask Kolumna PKP – Wronowice 

Osiedle – Wronowice – Wiewiórczyn – Łask PKP 

– Łask Żeromskiego – Łask 11 Listopada  

11,6 4 4 - - 

11 12 
Trasa A: Kolonia Bilew – Okup Wielki – Okup 

Mały – Orchów – Łask PKP – Łask Żeromskiego 

– Łask Lutomierska -  

8,8 4 4 - - 

  
Trasa B: Łask Lutomierska – Łask Żeromskiego 

– Łask PKP – Orchów – Okup Mały – Okup Wielki 

– Kolonia Bilew   

8,8 4 4 - - 

12 13 
Trasa A: Borszewice Kościelne – Borszewice 

Kolejowe – Okup Wielki – Okup Mały – Orchów – 

Łask PKP – Łask Żeromskiego – Łask 

Lutomierska  

11,2 4 4 - - 

  
Trasa B: Łask Lutomierska – Łask Żeromskiego 

– Łask PKP – Orchów – Okup Mały – Okup Wielki 

– Borszewice Kolejowe – Borszewice Kościelne  

11,2 4 4 - - 

13 14 
Trasa A: Zielęcice – Sięganów – Łopatki – 

Podłaszcze – Łask Widawska – Łask Plac 11 

Listopada  

11,1 4 4 - - 

  
Trasa B: Łask Plac 11 Listopada – Łask 

Widawska – Podłaszcze – Łopatki – Sięganów – 

Zielęcice 

11,1 4 4 - - 

Źródło: opracowanie własne 
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4 Ocena i prognoza potrzeb przewozowych 
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4.1 Informacje wstępne

Mieszkańcy jako społeczność lokalna posiadają swoje 

potrzeby mobilności wynikające zarówno z obowiązków 

jak i z potrzeb rozrywki lub towarzyskich. Rolą 

Organizatora PTZ jest zaspokajanie potrzeb 

przemieszczania się przez mieszkańców nie tylko na 

podstawowym poziomie. Należy dążyć do systemu 

gdzie mieszkańcy będą  wykorzystywać publiczny 

transport zbiorowy w swoich codziennych potrzebach  

tak aby w minimalizować udział transportu 

indywidulanego tzn. zmniejszenie udziału samochodów 

osobowych w codziennych podróżach. Transport 

indywidulany ma  wiele negatywnych skutków które 

wpływają zarówno na środowisko, jakość życia 

mieszkańców oraz infrastrukturę. Im większy udział 

transportu zbiorowego w podziale modalnym środków 

transportu tym większa korzyść dla mieszkańców. 

Należy mieć na uwadze, że mieszkańcy będą skłonni 

do korzystania ze środków transportu zbiorowego tylko 

wtedy kiedy będzie on spełniał ich potrzeby. Rozkład 

jazdy będzie ułożony w sposób optymalny, liczba 

kursów linii komunikacyjnych będzie wysoka, środki 

transportu zbiorowego będą nowoczesne  oraz czyste, 

a linie komunikacyjne będą obsługiwać miejsca 

zainteresowania mieszkańców, czyli tzw. generatory 

ruchu którymi są osiedla mieszkaniowe, szkoły, urzędy, 

placówki medyczne, zakłady pracy obiekty sportowe. 

4.2 Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej – generatory ruchu

4.2.1 Osiedla

Osiedla mieszkaniowe, dzielnice oraz większe skupiska 

domów i mieszkań są podstawowymi generatorami 

ruchu. W tych miejscach najczęściej zaczynają się oraz 

kończą codzienne podróże mieszkańców. Na obszarze 

który wchodzi w zakres niniejszego opracowania 

można wyróżnić następujące jednostki mieszkalne; 

• miasto Łask;   

• sołectwa w gminie Łask;  

• cześć miasta Łask o nazwie Kolumna;  

• miejscowości oraz sołectwa w gminach z którymi 

podpisano porozumienia międzygminne, tj. gmina 

Dobroń, gmina Buczek, gmina Zelów, miasto 

Pabianice, gmina Zduńska Wola oraz miasto 

Zduńska Wola. 
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4.2.2 Urzędy i instytucje publiczne

W poniższej tabeli przedstawiono listę urzędów oraz 

instytucji publicznych w gminie Łask oraz w Gminach  

z którymi podpisano porozumienie międzygminne. 

Tabela 9 Urzędy i instytucje publiczne na obszarze objętym w opracowaniu 

Nazwa placówki Adres placówki 

Gmina Łask 

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lutomierska 10A, 98-100 Łask 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku ul. Batorego 31, 98-100 Łask 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Strażacka 2, 98-100 Łask 

Komenda Powiatowa Policji ul. 9 Maja 32/36, 98-100 Łask 

Starostwo Powiatowe ul. Południowa 1, 98-100 Łask 

Urząd Miejski w Łasku ul. Warszawska 14, 98-100 Łask 

Sąd Rejonowy w Łasku ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask 

Prokuratura Rejonowa w Łasku ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask 

Urząd Skarbowy ul. 9 Maja 31, 98-100 Łask 

Powiatowy Urząd Pracy ul. Objazdowa 4, 98-100 Łask 

Gmina Dobroń 

Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń 

Urząd Gminy ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń 

Gmina Buczek 

Urząd Gminy ul. Główna 20, 98-113 Buczek 

Gmina Zelów 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów 

Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów 

Miasto Pabianice 

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej ul. Kilińskiego 4, 95-200 Pabianice 

Komenda Powiatowa Policji ul. Żeromskiego 18, 95-200 Pabianice 

Urząd Skarbowy ul. Zamkowa 26, 95-200 Pabianice 

Urząd Pracy ul. Waryńskiego 11, 95-200 Pabianice 

Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice 

Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice 

Urząd Miejski w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice 

Gmina Zduńska Wola 

Urząd Gminy Zduńska Wola ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola 

Miasto Zduńska Wola 

Urząd Miasta  ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska 

Wola 

Urząd Skarbowy  ul. Zielona 15, 98-220 Zduńska Wola 

Powiatowy Urząd Pracy  ul. Getta Żydowskiego 4, 98-220, Zduńska 

Wola 

Urząd Stanu Cywilnego  ul. Złotnickiego 12. 98-220 Zduńska Wola 
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Starostwo Powiatowe  ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola 

Sąd Rejonowy ul. Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola 

Komenda Powiatowa Policji  ul. Spacerowa 27, 98-220 Zduńska Wola 

Komenda Straży Miejskiej ul. Złotnickiego 3, 98-220 Zduńska Wola 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki 

Socjalnej 

ul. Getta Żydowskiego 21b, 98-311 Zduńska 

Wola 

Prokuratura Rejonowa ul. Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola 
Źródło: opracowanie własne 
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4.2.3 Placówki oświatowe

Placówki oświatowe generują duży ruch wśród 

mieszkańców oraz  podróże związane z tymi 

placówkami mają charakter obligatoryjny. Poniższa 

tabela przedstawia spis placówek edukacyjnych.

Tabela 10 Placówki oświatowe na obszarze objętym w opracowaniu 

Nazwa placówki Adres placówki 

Gmina Łask 

Przedszkole Publiczne Nr 3 Misiaczek w Łasku ul. Narutowicza 11a, 98-100 Łask 
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łasku ul. Jana Pawła II 6b, 98-100 Łask 
Przedszkole Publiczne Nr 6 Słoneczko w Łasku ul. Batorego 32, 98-100 Łask 
Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Juliana Tuwima w 
Łasku  

ul. Jana Pawła II 11, 98-100 Łask 

Przedszkole Publiczne Nr 4 Leśne Skrzaty w Łasku ul. Łączna 1, 98-100 Łask 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w 
Łasku 

ul. Szkolna 1, 98-100 Łask 
ul. Inki-Danuty Siedzikówny 1, 98-100 Łask 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łasku ul. Toruńska 1, 98-100 Łask 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w 
Łasku budynek A 

ul. 9 Maja 12, 98-100 Łask 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w 
Łasku budynek B 

ul. Narutowicza 28, 98-100 Łask 

Szkoła Podstawowa w Bałuczu ul. Bałucz 32, 98-100 Łask 
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w 
Wiewiórczynie 

Wiewiórczyn Szkolna 1, 98-100 Łask 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie Okup Akacjowa 4, 98-100 Łask 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa we 
Wrzeszczewicach 

Wrzeszczewice 14, 98-100 Łask 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach Łopatki 24, 98-100 Łask 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach Teodory 62, 98-100 Łask 
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łasku ul. Mickiewicza 1, 98-100 Łask 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana 
Paderewskiego 

ul. Toruńska 1, 98-100 Łask 

Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie Ostrów, ul. Dworska 2, 98-100 Łask 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Łask ul. Kościuszki 22, 98-100 Łask 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku  ul.  Mickiewicza 6, 98-100 Łask 

Gmina Dobroń 

 Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Mogilnie 
Dużym 

Mogilno Duże 21, 95-082 Dobroń 

Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsówny w Chechle ul. Lipowa 1, Chechło Drugie, 95-082 
Dobroń 

Publiczne Przedszkole ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobroń 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II ul. Sienkiewicza 39, 95-082 Dobroń 

Gmina Buczek 

Szkoła Podstawowa w Czestkowie Czestków B 10, 98-113 Buczek 
Gminne Przedszkole w Buczku ul. Szkolna 3, 98-113 Buczek 
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Buczku ul. Szkolna 3, 98-113 Buczek 

Gmina Zelów 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie ul. Kilińskiego 40, 97-425 Zelów 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 
Kilińskiego w Zelowie 

ul. Kilińskiego 5, 97-425 Zelów 

Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów 
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki z 
oddziałami integracyjnymi w Zelowie 

ul. Kościuszki 40/42, 97-425 Zelów 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 ul. Żeromskiego 4, 97-425 Zelów 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Kościuszki 57, 97-425 Zelów 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 
Kilińskiego w Zelowie 

ul. Kilińskiego 5, 97-425 Zelów  

Szkoła podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w 
Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich 

ul. Łobudzice 54, filia w Bujnach Szlacheckich - 
Bujny Szlacheckie 51, 97-425 Zelów 

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kociszewie ul. Kociszew 32, 97-425 Zelów 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w 
Wygiełzowie 

ul. Wygiełzów 17, 97-425 Zelów 

Miasto Pabianice 

Przedszkole Miejskie Nr8 ul. Świętego Jana 43, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr6 ul. Warszawska 53, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr5 ul. Zamkowa 48, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr4 ul. Żytnia 13/17, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr3 ul. Moniuszki 163, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr2 ul. Cicha 26, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr17 ul. Warszawska 65, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr14 ul. Ostatnia 15a, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr13 ul. Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr9 ul. Partyzancka 56a, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr8 ul. P. Skargi 30, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr5 ul. Zamkowa 65, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr3 ul. Mokra 28/34, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr1 ul. Pułaskiego 22/24, 95-200 Pabianice 
Szkoła Podstawowa Nr2 ul. Tkacka 15, 95-200 Pabianice 
Szkoła podstawowa Nr15 ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Uśmiechu 2" ul. Dolna 46, 95-200 Pabianice 
Punkt Przedszkolny "Kłapciatek" ul. Grota-Roweckiego 3, 95-200 Pabianice 
Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek" ul. Moniuszki 126, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia" ul. Zielona 13 / Dąbrowskiego 8, ul. Generała 

Władysława Sikorskiego 13, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia" ul. Grota-Roweckiego 24A, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Nr10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości ul. Warszawska 36A, 95-200 Pabianice 
Gimnazjum im. św. Wincentego a'Paulo Zamkowa 39, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr16 Bugaj 58, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr15 ul. P. skargi 75, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr14 ul. Odrodzenia 10, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr13 ul. Mokra 19/23, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr12 ul. Śniadeckiego 6a, 95-200 Pabianice 
Przedszkole Miejskie Nr11 ul. Świętego Jana 28, 95-200 Pabianice 

 Gmina Zduńska Wola  

Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym Annopole Stare 5A, 98-220 Annopole Stare 
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Pawła II 
w Czechach 

Czechy 142, 298-220 Czechy 

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w  
Izabelowie 

Izabelów 50, 98-220 Izabelów 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w 
Janiszewicach 

Janiszewice 17, 98-220 Opiesin 

Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego 
w Krobanowie 

Krobanów 12, 98-220 Krobanów 
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Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w  
Wojsławicach 

Wojsławice 105, 98-220 Wojsławice 

Gminne Przedszkole w Czechach Czechy 142, 298-220 Czechy 
Gminne Przedszkole w Orchaniewie Ochraniew 63, 98-220 Ochraniew 
Gminne Przedszkole w Tymienicach Tymienice 88A, 98-220 Tymienice 

Miasto Zduńska Wola 

Publiczne Przedszkole Nr2 ul. Getta Żydowskiego 17a, 98-311 Zduńska 
Wola 

Publiczne Przedszkole Nr3 ul. Szadkowska 22a, 98-311 Zduńska Wola 
Publiczne Przedszkole Nr4 ul. Żeromskiego 6, 98-220 Zduńska Wola 
Publiczne Przedszkole Nr5  ul. Zielona 1, 98-220 Zduńska Wola 
Publiczne Przedszkole Nr6 ul. Żytnia 19/23, 98-231 Zduńska Wola 
Publiczne Przedszkole Nr7 ul. K. Kałużewskiego 1d, 98-220 Zduńska Wola 
Publiczne Przedszkole Nr9 ul. Złota 67, 98-220 Zduńska Wola 
Publiczne Przedszkole Nr10 ul. Zielona 49, 98-220 Zduńska Wola 
Publiczne Przedszkole Nr11 ul. Sieradzka 7, 98-220 Zduńska Wola 
Przedszkole Specjalne ul. Zielona 59a, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr2 ul. Spacerowa 90, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr5 ul. Łaska 84, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr6 ul. Złota 67, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr7 ul. Wodna 32, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr9 ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr10 ul. Zielona 46a, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr11 ul. Żeromskiego 2/4, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr12 ul. Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr13 ul. 1-go Maja 27, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa Nr14 ul. Zielona 59, 98-220 Zduńska Wola 
Szkoła Podstawowa dla dorosłych „dr Piontek” ul. 1-go Maja 27, 98-220 Zduńska Wola 
I Liceum Ogólnokształcące  ul. Dąbrowskiego 6, 98-311 Zduńska Wola 
II Liceum Ogólnokształcące ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, 98-220 

Zduńska Wola 
Liceum Plastyczne ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola 
Zespół Szkól Elektronicznych ul. Łaska 61, 98-220 Zduńska Wola 
Zespół Szkół Zawodowych Nr1 ul. Żeromskiego 10, 98-220 Zduńska Wola 
Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusz 
Sylii 

ul. Okrzei 11, 98-220 Zduńska Wola 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 

Wojsławice 118, 98-220 Zduńska Wola 

Zespół Szkół Aktywności Zawodowej ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 
Zduńska Wola 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr5 ul. Zielona 59a, 98-220 Zduńska Wola 
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
„Żak” 

ul. Królewska 6, 98-311 Zduńska Wola 

Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zamiejscowy w 
Zduńskiej Woli 

ul. Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia al. Kościuszki 3, 98-220 Zduńska Wola 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Złota 2, 98-220 Zduńska Wola 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne ul. Getta Żydowskiego 34, 98-220 Zduńska Wola 
Niepubliczne Przedszkole  ul. Podleśna 17, 98-220 Zduńska Wola 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ul. Spacerowa 23, 98-200 Zduńska Wola 
Przedszkole Niepubliczne ul. Kościelna 7, 98-220 Zduńska Wola 
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Niepubliczne Przedszkole ul. Moniuszki 1b,c,d, 98-220 Zduńska Wola 
Przedszkole Niepubliczne ul. Juliusza 1, 98-220- Zduńska Wola 
Przedszkole Niepubliczne ul. Paprocka 30a, 98-220 Zduńska Wola 
Prywatne Przedszkole ul. Królewska 6A, 98-220 Zduńska Wola 
Niepubliczny Żłobek ul. Jodłowa 26 i Spacerowa 23, 98-220 Zduńska 

Wola 
Żłobek Niepubliczny Do-Re-Mi ul. Zielona 2 i Kościelna 7, 98-220 Zduńska Wola 
Żłobek  ul. Królewska 6A, 98-220 Zduńska Wola 
Prywatny Żłobek ul. Królewska 6A, 98-220 Zduńska Wola 
Żłobek ul. Ks. prof. Józefa Tischnera 45, 98-220 

Zduńska Wola 
„Klub Malej Pszczółki” ul. Łaska 144, 98-220 Zduńska Wola 

Źródło: opracowanie własne 

4.2.4 Obiekty kulturalne, rekreacyjne i sportowe

Obiekty sportowe, rekreacyjne i kulturowe generują 

ruch pojazdów indywidualnych incydentalnie, głównie  

w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w dni 

wolne od pracy. Lista tych obiektów została 

przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela 11 Obiekty kulturalne, rekreacyjne i sportowe obszarze objętym w opracowaniu 

Nazwa placówki Adres placówki 

Gmina Łask 

Centrum Sportu i Rekreacji ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask 

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask 

Łaski Dom Kultury ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask 

Muzeum Historii Łasku Plac 11 Listopada 7, 98-100 Łask 

Gmina Dobroń 

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sienkiewicza 37, 95-082 Dobroń 

Gminny Ośrodek Kultury  ul. Witosa 1A, 95-082 Dobroń 

Gmina Buczek 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ul. Szkolna 1, 98-113 Buczek 

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 1, 98-113 Buczek 

Gmina Zelów 

Dom Kultury ul. Kościuszki 74, 97-425 Zelów 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Mickiewicza ul. Dąbrowskiego 9, 97-425 Zelów 

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich ul. Sienkiewicza 14a, 97-425 Zelów 

Miasto Pabianice 

Spółdzielczy Dom Kultury ul. Orla 45, 95-200 Pabianice 

Osiedlowy Dom Kultury ul. Łaska 46/48, 95-200 Pabianice 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice 

Kino Teatr Tomi ul. Gdańska 4, 95-200 Pabianice 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice 

Miejski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice 

Muzeum Miasta Pabianic ul. Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza Św. Jana 10, 95-200 Pabianice 
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 Gmina Zduńska Wola  

Biblioteka Szkolna przy C.K.U w Wojsławicach Wojsławice 118, 98-220 Wojsławice 

Biblioteka Szkolna przy S.P im Jana Henryka Dąbrowskiego w 

Krobanowie 

Krobanów 12, 98-220 Krobanów 

Biblioteka Szkolna przy S.P im. Jana Twardowskiego w 

Janiszewicach 

Janiszewice 17, 98-220 Opiesin 

Biblioteka Szkolna przy S.P im. Juliana Tuwima w Izabelowie Izabelów 50, 98-220 Izabelów 

Biblioteka Szkolna przy S.P w Annopolu Starym Annopole Stare 5A, 98-220 Annopole Stare 

Biblioteka Szkolna przy S.P  im J.P II w Czechach Czechy 142, 298-220 Czechy 

Miasto Zduńska Wola 

Dom kultury „Lokator” ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola 

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej 

Woli 

ul. Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola 

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli Pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  ul. Łaska 90. 98-220 Zduńska Wola 

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 7, 98-311 Zduńska Wola 

Muzeum Dom Urodzenia św. Maksymiliana Kolbego ul. Świętego Maksymiliana Kolbego 9, 98-220 

Zduńska Wola 

Muzeum Zgromadzenia Księży Orionistów w Zduńskiej Woli ul. Łaska 88, 98-220 Zduńska Wola 

Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych ul. Kolejowa 6, 98-220 Zduńska Wola 

Miejska Biblioteka Publiczna im. J..Szaniewskiego ul. Łaska 12, 98-220 Zduńska Wola 

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Szaniewskiego  ul. 1 Maja 5-7, 98-220 Zduńska Wola 

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu, Filia ul. Żeromskiego 10, 98-220 Zduńska Wola 
Źródło: opracowanie własne   

4.2.5 Placówki służby zdrowia

Placówki służby zdrowia to kolejne obiekty generujące 

ruch o charakterze incydentalnym. Wykaz takich 

placówek na obszarze opracowania znajduje się  

w poniższej tabeli.

Tabela 12 Placówki służby zdrowia na obszarze objętym w opracowaniu 

Nazwa placówki Adres placówki 

Gmina Łask 

Szpitale Powiatowe Sp. z o. o. Szpital w Łasku ul. Warszawska 62A, 98-100 Łask 

Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku:  

- Przychodnia nr 1 ul. Polna 12, 98-100 Łask 

- Przychodnia nr 2 pl. Szarych Szeregów 8, 98-100 Łask 

- WOZ w Bałuczu Bałucz 23, 98-100 Łask 

- WOZ Wrzeszczewice Wrzeszczewice Skrejnia 15A, 98-100 Łask 

Gmina Dobroń 

SPGOZ w Dobroniu ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobroń 

Gmina Buczek 

SPZOZ w Buczku ul. Prosta 3, 98-113 Buczek 
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Gmina Zelów 

SPZOZ w Zelowie ul. Żeromskiego 21, 97-425 Zelów 

Miasto Pabianice 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice 

NZOZ „VITASANA” ul. Jana Pawła II 46, 95-200 Pabianice 

Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych PABIAN-MED. ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  ul. Nawrockiego 24a, 95-200 Pabianice 

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  ul. Wileńska 61, 95-200 Pabianice 

NZOZ „PULS-MED" Św. Rocha 8, 95-200 Pabianice 

NZOZ "Mój lekarz rodzinny" s.c. ul. Nawrockiego 30, 95-200 Pabianice 

NZOZ MEDICOR-MED ul. Warszawska 3/5, Pabianice 95-200 

NZOZ Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice 

D.D.J.-MED ul. Orla 45, 95-200 Pabianice 

Centrum Medyczne SCANMED S.A  ul. Mariańska 5a, 95-200 Pabianice 

Centrum Medyczne KA-MED Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 4, 95-200 Pabianice 

 Gmina Zduńska Wola  

Ośrodek Zdrowia  Annopole Stare 5a, 98-220 Annopole Stare 

Miasto Zduńska Wola 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy  ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola 

Zespół Poradni ZDROWIE Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Zduńskiej Woli 

ul. Spacerowa 23, 98-220 Zduńska Wola 

Przychodnia – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EB-

MED. 

ul. Karsznicka 124, 98-220 Zduńska Wola 

Przychodnia Lekarska MEDMAR ul. Witkiewicza 4, 98-200 Zduńska Wola 

Poradnia dla Dzieci Centrum Medycznego ul. Getta Żydowskiego 11, 98-220 Zduńska 

Wola 

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej 

ul. Srebrna 11, 98-220 Zduńska Wola 

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej 

ul. Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola 

Poradnia Zdrowia Medicus ul. Opiesińśka 10/12, 98-220 Zduńska Wola 

Centrum Medyczne Sp. z.o.o NZOZ ul. Getta Żydowskiego 11, 98-220 Zduńska 

Wola 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ul. Kacza 12, 98-220 Zduńska Wola 

Ośrodek Rehabilitacji REMED ul. Chopina 22A, 98-220 Zduńska Wola 

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej 

ul. Szadkowska 2A, 98-220 Zduńska Wola 

NZOZ Wimed ul. Szadkowska 25, 98-220 Zduńska Wola 

Euromed. Klinika Stomatologiczna ul. Łaska 23, 98-220 Zduńska Wola 

Medycyna Pracy ul. Spacerowa 23, 98-220 Zduńska Wola 

Przychodnia MEDYK ul. Jagiełły 23, 98-220 Zduńska Wola 

Niepubliczny Zakład Opiekii Zdrowotnej ZUMED ul. Chopina 23, 98-220 Zduńska Wola 

Validus s.c NZOZ  ul. Łaska 29, 98-220 Zduńska Wola 

Ars-Med NZOZ. Centrum usług pielęgniarsko-lekarskich ul. Malczewskiego 5, 98-220 Zduńska Wola 
Źródło : opracowanie własne 
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4.2.6 Strefy przemysłowe i duże zakłady pracy

Podróże związane z pracą są podróżami obligatoryjny 

podobnie jak podróże związane z nauką są najczęściej 

wykonywane w trakcie tygodnia. W poniższej tabeli 

przedstawiono duże zakłady pracy na obszarze Planu. 

Tabela 13 Strefy przemysłowe i duże zakłady na obszarze objętym w opracowaniu  

Nazwa firmy Branża Adres 

KASTOR S.A. Producent koszul męskich, eksporter  
wyrobów do krajów zachodnich Unii  
Europejskiej (Anglia, Niemcy, Belgia, Dania,  
Francja). 

ul. Przemysłowa 
12 98-100 Łask 

Instalplast Łask Sp. z o.o. Producent systemów rurowych z PVC, PE, PP. ul. Żeromskiego  
66 98-100 Łask 

"Magnus" Przedsiębiorstwo 
Arkadiusz Muszyński 

Producent sprzętu związanego z rolnictwem, 
sadownictwem, ogrodnictwem i hodowla 
zwierząt. 

ul. Warszawska 72, 
95-200 Pabianice 

PETECKI Sp. z o.o. Producent okien, drzwi, fasad, bram i rolet i 
automatyki. 

ul. Przemysłowa 12 
98-100 Łask 

Studio Mody Teresy Kopias w 
Łasku 

Projektowanie i produkowanie odzieży damskiej.  ul. Borowikowa 11, 
98-100 Łask 

Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska 

Producent serów, masła, śmietany, jogurtów i 
twarogów. 

ul. Matejki 16, 
98-100 Łask 

Ł&K Sp. j. Producent stolarki budowlanej i sprzętu 
oświetleniowego. 

ul. Północna 14, 
98-100 Łask 

Lupol Sp. z o.o. Producent drzwi drewnianych, okien i drzwi PCV. ul. Żeromskiego 64, 
98-100 Łask 

PACKSERVICE Ltd. Producent folii. Utrata 32  
98-100 Łask 

Impex Sp. z o.o Zakład budowlany. ul. Kolejowa 12 98-
100 Łask 

Gospodarstwo Rolne Uprawa 
Grzybów i ich Grzybni M. P. 
Rusieccy 

Producent grzybów boczniaków w Łasku. Wola Łaska 57a  
98-100 Łask 

PSB Mrówka Wielkopowierzchniowy sklep z produktami 
niezbędnymi do remontu oraz utrzymania domu 
i ogrodu. 

ul. Objazdowa 8 B, 
98-100 Łask 

Xella Polska Sp. z o.o. Producent materiałów budowlanych z 
zastosowaniem rozwiązań z zakresu digitalizacji 
blue. 

ul. Teodory 1A,  
98-100 Łask 

Jumi Sp. z o.o. Importer i dystrybutor dekoracji do domu i 
ogrodu.  

ul. Szpitalna,  
95-200 Pabianice 

Budmax  Sprzedaż materiałów budowlanych, transport. ul. Jutrzkowicka 4/6, 
95-200 Pabianice 

Eurocash. Cash & Carry / 
Castorama 

hurtownia spożywcza / wielkopowierzchniowy 
market budowlany 

ul. Grota-Roweckiego 
8a, 95-200 Pabianice 

Fabryka dzianin Pawotex Sp. z oo Produkcja dzianiny na bieliznę oraz odzież dla 
kobiet i mężczyzn. 

ul. Generała 
Władysława 
Sikorskiego 23/39, 
95-200 Pabianice 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z 
o.o. 

Produkcja wyrobów medycznych. ul. Partyzancka 133, 
95-200 Pabianice 
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Hipper.pl Market budowlany. ul. Żeromskiego 19 A, 
97-425 Zelów 

Precyzmet Produkcja metalowych obudów do urządzeń 
elektrycznych, telekomunikacyjnych i 
mechanicznych. 

ul. Lipowa 47,  
95-082 Chechło 
Drugie 

Plastem Produkcja przenośników i łańcuchów rolkowych. Janiszewice 3a,  
98-220 Janiszewice 

Karton Polska Produkcja opakowań tekturowych. Wymysłów 20, 
98-220 Wymysłów 

Filati „Mirosław Kubiak” Sp.J /  Produkcja odzieży biznesowej i termo-aktywnej. ul. Opiesińska,  
98-220 Zduńska Wola 

Fabelo Sp. z o.o. Produkcja cholewek, podeszw, i butów. Opiesin 60,  
98-220 Janiszewice 

Zwoltex Produkcja ręczników kąpielowych, kuchennych, 
koców i innych tekstyliów. 

ul. Spacerowa 13,  
98-220 Zduńska Wola 

BUDVAR Produkcja i dystrybucja drzwi i okien. ul. Przemysłowa 36, 
98-220 Zduńska Wola 

Elektrociepłownia Zduńska Wola 
S.p z. o o 

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. ul. Murarska 21,  
98-220 Zduńska Wola 

Norautron S.A. Produkcja elektroniki. ul. Henrykowska 16, 
98-220 Zduńska Wola 

Ceramido Produkcja wyrobów ceramicznych do kuchni, 
łazienek, salonów. 

ul. Wodna 4/6, 
98-220 Zduńska Wola 

PKP Cargo Sp.z. o.o Tabor 
Karsznice 

Konserwacja, zarządzanie, koordynacja taboru 
PKP. 

ul. Kolejowa 6,  
98-220 Zduńska Wola 

Źródło: opracowanie własne
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4.3 Dominujące kierunki przemieszczania się mieszkańców obszaru opracowania

Kierunki przemieszczania się mieszkańców określono 

na podstawie opracowania Głównego Urzędu 

Statystycznego – „Dojazdy do pracy – NSP 2011”. W 

ramach Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 

roku zbadano dojazdy do pracy dla ogółu osób 

pracujących. Badanie zostało przeprowadzone na 

podstawie danych znajdujących się w rejestrach 

administracyjnych, pozyskanych przez statystykę 

publiczną. W efekcie dokonano analizy osób 

dojeżdżających do pracy, wraz z dokładną identyfikacją 

terytorialną ich miejsca pracy, które w połączeniu z 

faktycznym miejscem zamieszkania tych osób 

wyznaczyły kierunki przepływów związanych z ich 

zatrudnieniem. 

Badanie to nie uwzględnia środka transportu, 

częstotliwości i czasu podróży osób dojeżdżających do 

pracy. Do analiz wykorzystano wyłącznie dane 

tabelaryczne dołączone do opracowania NSP 2011. 

Poniższa mapa pokazuje, gdzie najchętniej wyjeżdżają 

do pracy mieszkańcy obszaru objętego niniejszym 

Planem.

 

Rysunek 10 Dojazdy do pracy mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu "Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011", GUS, 
Warszawa 2014 r.
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4.4 Zmiany potrzeb przewozowych mieszkańców w zależności od czasu ich 
występowania

Zapotrzebowanie na usługi transportu zbiorowego jest 

zróżnicowane ze względu na występowanie czynników 

i prawidłowości wpływających znacznie na popyt. Poza 

gęstością zaludnienia, strukturą społeczeństwa, 

wskaźnikami ekonomicznymi czy lokalizacją 

generatorów ruchu, na zmiany potrzeb przewozowych 

wpływ mają przede wszystkim: typ i pora dnia 

odbywania podróży.

4.4.1 Zmiany potrzeb przewozowych w zależności od dnia tygodnia

Największe zapotrzebowanie na usługi transportu 

zbiorowego w przewozach pasażerskich odnotowuje 

się w dni robocze, kiedy odbywanie podróży 

zdeterminowane jest w przeważającej części pracą lub 

nauką. Miejsca pracy oraz szkoły są generatorami 

ruchu obligatoryjnego, charakteryzującego się 

odpowiednią częstotliwością i regularnością. Nie 

oznacza to jednak, że między poniedziałkiem  

a piątkiem nie występują podróże fakultatywne. Istnieje 

zatem prawidłowość wiążąca intensywność 

wykorzystywania komunikacji zbiorowej w procesie 

polegającym na przemieszczaniu się z występowaniem 

zjawiska tzw. migracji wahadłowych 

Mniejsze zapotrzebowanie jest na przewozy 

pasażerskie w weekendy, wakacje, ferie zimowe i 

święta. Inny jest także charakter podróży odbywanych 

w dni wolne od pracy czy nauki. Przewozów  

o charakterze obligatoryjnym jest zdecydowanie mniej - 

niemal nie występuje konieczność dojeżdżania do szkół 

i innych miejsc nauki, a to właśnie uczniowie stanowią 

znaczną część pasażerów. Realizowane podróże 

cechują się głównie fakultatywnością, incydentalnością, 

sporadycznością, nieregularnością i spowodowane są 

zaspokojeniem innych potrzeb, np. towarzyskich czy 

kulturalnych. Ponadto w dni wolne prawie nie występują 

potrzeby przewozowe związane z koniecznością 

załatwiania spraw administracyjno-urzędowych. 

Najwięcej kursów realizowanych jest w dni robocze. Ich 

liczba jest znacznie większa niż liczba kursów 

przewidzianych do realizacji w soboty i w niedziele. 

Ponadto kursów wykonywanych w soboty jest więcej 

niż przewidzianych do realizacji w niedziele.

4.4.2 Zmiany potrzeb przewozowych w zależności od pory dnia

Liczba pasażerów korzystających z oferty przewozowej 

zmienia się w zależności od pory dnia. 

Największe przewozy pasażerskie odnotowuje się  

w szczytach komunikacyjnych: porannym  

i popołudniowym, z tym, że przepływ pasażerów  

w szczycie porannym, kiedy w transporcie zbiorowym 

przeważa funkcja dowozowa do szkół średnich i miejsc 

pracy – głównych generatorów ruchu, jest bardziej 

zintensyfikowany (zmiany w zakładach pracy zaczynają 

się zazwyczaj między godziną 06:00 a 08:00, a lekcje  

w szkołach – między 08:00 a 09:00). Dzieje się tak 

przede wszystkim za sprawą różnych godzin 

zakończenia nauki w szkołach, zazwyczaj między godz. 

12:00 a godz. 16:00, zatem szczyt popołudniowy jest 

bardziej rozciągnięty w czasie.  

Mniejsze przewozy odnotowuje się w tzw. 

międzyszczycie, gdy realizowane są głównie podróże o 

charakterze incydentalnym, związane z koniecznością 

załatwiania spraw urzędowych, a także podróże 

obligatoryjne o stosunkowo nietypowej porze 

występowania (np. rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od 

trzeciej czy czwartej godziny lekcyjnej).  

Po szczycie popołudniowym, w okresie wieczornym, 

występuje wyraźnie zmniejszony popyt na usługi 

przewozowe.
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4.5 Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej 
zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego 

Jedną z ról komunikacji zbiorowej jest zapewnienie 

mobilności osobom niepełnosprawnym oraz osobom  

o ograniczonej sprawności ruchowej, a więc tym, którzy 

nie mają możliwości samodzielnego przemieszczania 

się środkami transportu indywidualnego.  

Już na etapie projektowania infrastruktury 

transportowej uwzględnia się postulaty wynikające  

z potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób  

o ograniczonej zdolności ruchowej. W sposób 

szczególny brane są pod uwagę te miejsca, które 

stanowią potencjalne cele podróży osób 

niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności 

ruchowej, tj. przede wszystkim placówki służby zdrowia 

czy instytucje publiczne. 

Przy budowie bądź modernizacji istniejącej 

infrastruktury przystankowej oraz ciągów pieszych  

do niej prowadzących planuje się: 

• lokalizowanie przystanków komunikacji zbiorowej 

możliwie blisko źródeł ruchu (uwzględniając 

wytyczne związane z bezpieczeństwem ruchu 

drogowego); 

• lokalizowanie przystanków komunikacji zbiorowej 

połączonej z lokalizacją ciągów pieszych; 

• eliminowanie barier poruszania się poprzez: 

o likwidację barier na drodze dojścia  

do przystanku komunikacji zbiorowej, 

o likwidację barier w przekraczaniu ciągów 

komunikacyjnych; 

o dostosowanie wysokości peronów 

przystanków komunikacji zbiorowej  

do wysokości progów wejściowych pojazdów; 

o umożliwianie, poprzez konstrukcję 

przystanków komunikacyjnych, podjazdu 

pojazdów jak najbliżej krawędzi 

przystankowej; 

o optymalizowanie gęstości przystanków 

komunikacyjnych, z uwzględnieniem 

przystanków „na żądanie”. 

Należy mieć na uwadze, że 70% pojazdów które ma  

w swoim posiadaniu Operator PTZ jest przystosowane 

do przewozu osób poruszających się wózkach 

inwalidzkich, co jest dużym udziałem i dobrze wpisuje 

się politykę dostępu osób niepełnosprawnych i osób o 

ograniczonej zdolności ruchowej do transportu 

publicznego.  

W kolejnych rozdziałach uwzględnione zostały potrzeby 

osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej w standardzie taboru 

obsługującego sieć komunikacyjną, infrastruktury 

przystankowej.
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5 Przewidywane finansowanie usług 
przewozowych 
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5.1 Źródła i formy finansowania komunikacji miejskiej 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym finansowanie przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej może polegać w 

szczególności na:  

• pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat 

w związku z realizacją usług świadczonych w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego; 
• przekazaniu Operatorowi tzw. rekompensaty 

(wynagrodzenia) z tytułu; 

o utraconych przychodów w związku ze 

stosowaniem ustawowych uprawnień do 

ulgowych przejazdów publicznym transportem 

zbiorowym; 

o utraconych przychodów w związku ze 

stosowaniem uprawnień do ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym ustanowionych na obszarze 

właściwości danego organizatora, o ile zostaną 

ustanowione; 

o poniesionych kosztów w związku ze 

świadczeniem przez operatora usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

• udostępnianiu operatorowi przez Organizatora 

środków transportu na realizację przewozów w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Możliwym również jest finansowanie przewozów o 

charakterze użyteczności publicznej z następujących 

środków: 

• środki własne jednostki samorządu terytorialnego 

będącej organizatorem; 

• środki z budżetu państwa; 

• wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat 

dodatkowych pobieranych od pasażerów, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – 

Prawo przewozowe. 

Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej organizowanych przez gminę Łask odbywa 

się poprzez: 

• pobieranie przez operatora publicznego transportu 

zbiorowego – Zakład Komunikacji Miejskiej w 

Łasku – opłat w związku z realizacją usług 

świadczonych w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; opłaty te pobierane są przez zakład w 

formie biletów, 

• przekazywaniu operatorowi publicznego transportu 

zbiorowego – Zakładowi Komunikacji Miejskiej w 

Łasku – środków własnych z budżetu gminy Łask 

w postaci tzw. rekompensaty. 

Planuje się, że dodatkowym źródłem finansowania 

inwestycji mających wpływ na funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego będą środki 

pochodzące z funduszy unijnych kolejnych okresów 

programowania budżetu Unii Europejskiej, a także 

leasing i kredyty bankowe (zakupy nowego taboru, 

modernizacja bazy transportowej, remonty i rozwój 

infrastruktury itp.).
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6 Preferencje dotyczące wyboru środka 
transportu 
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6.1 Wskaźnik motoryzacji

Wskaźnik motoryzacji to liczba zarejestrowanych samochodów osobowych przypadająca na 1 000 mieszkańców 

danego obszaru. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość wskaźnika motoryzacji dla obszaru ujętego w 

Planie w latach 2015–2019 oraz – dla porównania – wskaźniki dla województwa łódzkiego oraz Polski.

 

Wykres  7 Wskaźnik motoryzacji dla obszaru ujętego w opracowaniu 
Źródło: opracowanie własne 

Wskaźnik motoryzacji  obrazuje na ile intensywny jest 

rozwój motoryzacji wśród mieszkańców, co wprost 

oznacza liczbę samochodów osobowych na ulicach. 

Jest to bardzo ważny wskaźnik ponieważ, wraz  

z wzrostem liczby samochodów osobowych rośnie 

zanieczyszczenie powietrza spowodowane spalaniem 

paliw, ścieraniem powierzchni trących w pojeździe, 

infrastruktura drogowa szybciej ulega niszczeniu, 

zwiększa się poziom ryzyka wypadków drogowych. Im 

większy   udział podróży transportem publicznym tym 

wskaźnik motoryzacji spada,  z uwagi na fakt, że 

mieszkańcy nie muszą wykorzystywać pojazdów 

indywidulanych do  codziennych podróży.  

Jak wynika z powyższego wykresu wskaźnik 

motoryzacji rośnie zarówno w Polsce jak  

i w województwie Łódzkim oraz na obszarze ujętym 

w niniejszym Planie, dla każdego powiatu w którym 

funkcjonuje zbiorowa komunikacja publiczna której 

Operatorem jest ZKM w Łasku . Pomiędzy rokiem 2015 

a rokiem 2019 wskaźnik ten zwiększył się: 

• 95,6 samochodów na 1000 mieszkańców  

dla Polski; 

• 98,5  samochodów na 1000 mieszkańców  

dla województwa Łódzkiego;  

• 88,3 samochodów na 1000 mieszkańców  

dla powiatu bełchatowskiego;  

• samochodów na 1000 mieszkańców 108,3  

dla powiatu Łaskiego; 

• samochodów na 1000 mieszkańców 89,2  

dla powiatu pabianickiego; 

• samochodów na 1000 mieszkańców 103,6  

dla powiatu zduńskowolskiego. 

Najwyższy wzrost zanotowano dla powiatu łaskiego,  

a najniższy dla powiatu bełchatowskiego. 

2015 2016 2017 2018 2019

POLSKA 539,1 564 585,5 610 634,7

ŁÓDZKIE 544,7 570,1 591,9 616,3 643,2

Powiat bełchatowski 565,1 589,0 606,5 628,9 653,4

Powiat łaski 647,6 676,1 700,6 726,9 755,9

Powiat pabianicki 562,7 591,7 615,5 631,4 651,9

Powiat zduńskowolski 562,7 590,5 614,0 640,9 666,3
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6.2 Preferowane cechy komunikacji zbiorowej

Potrzeby transportowe mieszkańców są zaspokajane 

przez transport zbiorowy i indywidualny.  

Na komunikację zbiorową składa się komunikacja 

kolejowa i autobusowa o charakterze gminnym, 

powiatowym i ponadpowiatowym. W podróżach 

powiatowych transport zbiorowy wykorzystywany jest 

głównie przez młodzież w wieku szkolnym oraz osoby 

niemogące z racji wieku, stanu zdrowia lub sytuacji 

materialnej samodzielnie korzystać z transportu 

indywidualnego.  

Ranking postulatów przewozowych oraz stopień ich 

spełnienia to zestaw determinant, wskazujących na 

kierunki kształtowania podziału zadań przewozowych w 

transporcie zbiorowym z punktu widzenia pasażera.  

Podział zadań przewozowych jest mierzony udziałem 

poszczególnych środków transportu w przewozach i 

obliczany jako stosunek liczby podróży realizowanych 

danym środkiem transportu do ogólnej liczby 

wykonywanych podróży. 

Badania ankietowe dotyczące preferencji 

komunikacyjnych i postulatów transportowych 

mieszkańców zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu 

2021, poprzez elektroniczną ankietę umieszczoną na 

stronach internetowych. 

Wśród przebadanej grupy respondentów udział kobiet 

stanowił 60%.  

Respondenci zostali podzieleni na 7 grup wiekowych; 

• 15-19 lat 

• 20-29 lat 

• 30-39 lat 

• 40-49 lat 

• 50-59 lat 

• 60-69 lat 

• 70 lat i więcej 

 

 

Wykres  8 Wiek respondentów 
Źródło : opracowanie własne 

Istotną rolą badania było zapoznanie się z opinią oraz 

preferencjami każdej grupy wiekowej obszaru objętego 

niniejszym opracowaniem. Najliczebniejszą grupą były 

osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat – 29%. Drugą 

najliczniejszą grupą wiekową, która wzięła udział w 

badaniu byli mieszkańcy w wieku 30-39 lat – 24%, 

następnie mieszkańcy w wieku 20-29 lat – 18% oraz 

kolejno mieszkańcy w wieku 50-59 lat – 12%, 60-69 lat 

– 9%, 15-19 lat – 7% oraz 70 i więcej lat – 1%.
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Wykres  9 Aktywność zawodowa 
Źródło: opracowanie własne 

Najliczniejszą grupą mieszkańców, którzy wzięli udział 

w badaniu, są mieszkańcy którzy pracują – 62%, 

następnie pracujący i jednocześnie uczący 

się/studiujący oraz emeryci i renciści – po 11%. Kolejną 

grupę stanowią osoby uczące się/studiujące – 8% a 

następnie nie pracujący – 5% i jednocześnie pracujący 

i pobierający świadczenia emerytalne czy rentowe – 

3%.

 

Wykres  10 Miejsce zamieszkania ankietowanych 
Źródło: opracowanie własne  
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Wykres  11 Miejscowości najczęstszych podróży 
Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowanie najliczniejsza grupa mieszkańców 

biorąca udział w badaniu mieszka w Łasku – 52%, 

następnie kolejno to mieszkańcy Łask-Kolumna -7%, 

Okup Wielki – 7%, Wiewiórczyn, Orchów i Bałucz po 4% 

a także Gorczyn – 3%. Pozostałe miejscowości z 

których mieszkańcy brali udział w badaniu to Wola 

Stryjewska, Wola Buczkowska, Teodory, Sięganów, 

Polna, Pabianice, Ostrów, Okup Mały, Łódź. Łopatki, 

Kolonia Bilew, Dobroń Mały, Dobroń, Czestków i Bałucz 

skąd brało udział po 1% mieszkańców.  

Jako najczęstszy cel swoich podróży ankietowani 

najczęściej wskazywali Łask – 44%, następnie 

Pabianice – 31%, Zduńska Wola – 7%, Łódź – 6% i 

Łask-Kolumna – 6%. Nieliczni mieszkańcy wskazywali 

również na Bełchatów – 1%, Buczek – 1%, Okolice 

Łasku -1%, Okup – 1%, Przylesie Sedziejowice – 1% a 

także Zelów – 1%. 

W kolejnym pytaniu zapytano mieszkańców czy 

podróżują komunikacją zbiorową. Zdecydowana 

większość ankietowanych stwierdziła, że korzysta  

z usług komunikacji zbiorowej, bo aż – 75%, pozostałe 

25% zadeklarowało, że nie podróżuje komunikacją 

zbiorową. Osoby przemieszczające się za pomocą 

komunikacji zbiorowej za najczęstszy cel swoich 

podróży wskazywały pracę – 50%, następnie wizytę  

u rodziny – 15%, zakupy – 12%, podróż w celach 

zdrowotnych – 11%, szkołę czy spotkania towarzyskie 

8% a także turystykę, rekreację i różne sprawy po 1%.

1% 1% 1% 1% 1% 1%

6%

6%

7%

31%

44%

Bełchatów

Buczek

Okolice Łasku

Okup

Przylesie sedziejowice

Zelow

Łask-Kolumna

Łódż

Zduńska Wola

Pabianice,

Łask



69 
 

Wykres  12 Odpowiedź na pytanie " Jaki jest najczęstszy cel Pana/i podróży komunikacją miejską?" 
Źródło: Opracowanie własne
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Wykres  13  Pytanie „Jak często Pan/Pani korzysta z poniższych środków transportu?” 
Źródło : opracowanie własne 

Mieszkańców zapytano również jak często korzystają z 

danych środków transportu.  Autem codziennie porusza 

się 42% ankietowanych, 16% mieszkańców porusza się 

samochodem więcej niż 3 razy w tygodniu a 18% 

korzysta z auta 1-3 razy w tygodniu. 11% mieszkańców 

używa auto 1-3 razy w miesiącu a 13 % zadeklarowało, 

że nigdy nie korzysta z auta. Z usług komunikacji 

miejskiej korzysta codziennie 24% mieszkańców gminy, 

20% więcej niż 3 razy w tygodniu, a 15% ankietowanych 

od 1-3 razy w tygodniu. Największa ilość mieszkańców 

– 27% korzysta z komunikacji miejskiej 1-3 razy  

w miesiącu a 14 % stwierdziło, że nigdy nie korzysta  

z komunikacji miejskiej. Rowerem codziennie 

przemieszcza się 18% mieszkańców, a 15% więcej niż 

3 razy w tygodniu. 25% mieszkańców używa roweru 

więcej niż 3 razy w tygodniu. Najliczniejsza grupa osób 

używa roweru 1-3 razy w miesiącu – 27% z kolei 15% 

nigdy nie przemieszcza się rowerem. Innymi środkami 

przemieszcza się codziennie 13% mieszkańców. 

Więcej niż 3 razy w tygodniu z innych środków 

transportu korzysta 5% mieszkańców zaś 1-3 razy w 

tygodniu – 15%. Osoby które nigdy nie używają innych 

środków transportu stanowią 52%.   

Ankietowani mieszkańcy korzystający z komunikacji 

miejskiej najczęściej podróżują linią D: Łask – 

Pabianice; Pabianice – Łask – 53%, następnie linią B: 

Łask – Zduńska Wola; Zduńska Wola – Łask – 14%,  

a także linią 1/5: Łask PKP- Kolumna - Barycz; Kolumna 

Osiedle Poleszyn – Łask – 12%. Kolejne najczęściej 

uczęszczane linie to C: Łask – Zelów; Zelów – Łask 

oraz 4: Łask Wrzeszczewice – Bałucz – Ulejów – Łask 

– po 7%. Pozostałe wskazywane linie tj. linia 2: Łask- 

Sięganów; Sięganów – Łask, linia 3:Pl. 11 Listopada – 

Pl. 11 Listopada; Pl. 11 Listopada – Narutowicza a 

także linia 5: Łask Osiedle Przylesie – Orchów; Orchów 

– Łask Osiedle Przylesie użytkuje najczęściej po 3 % 

biorących udział w badaniu. Mieszkańcy najczęściej 

pokonują wówczas od 5 do 10 przystanków – 48%. 

Kolejna grupa podróżujących zazwyczaj pokonuje 3-5 

przystanków – 28 % a powyżej 10 przystanków 

najczęściej pokonuje 24% badanych. 

Według 75% ankietowanych liczba kursów linii 

którą najczęściej podróżują nie jest wystarczająca. 

Jedynie 25% biorących udział w badaniu stwierdziło że 

częstotliwość połączeń jest wystarczająca. 
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Mieszkańców, którzy stwierdzili, że obecna 

częstotliwość kursów jest niewystarczająca zapytano  

w których godzinach powinna zostać zwiększona liczba 

kursów. Najwięcej osób stwierdziło, że w godzinach 

14:00-15:59 – 13% a także, 12-00-13:59 i 06:00-7:59 

po 12%. Najrzadziej mieszkańcy wskazywali na 

zwiększenie kursów w przedziale godzinowym 04:00-

05:59 – 4%.

 

Wykres  14 Odpowiedź na pytanie "  W jakich godzinach liczba kursów powinna zostać zwiększona? 
Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość mieszkańców uważa, że 

na terenie gminy brakuje połączeń autobusowych – 

82%. Jedynie 18% mieszkańców jest zadowolone z 

obecnej ilości połączeń autobusowych. Osoby 

nieusatysfakcjonowane obecną ilością połączeń 

autobusowych, za najbardziej brakujące wskazywały te 

do: Zduńskiej Woli – 20%, Dworca PKP – 16%, Łodzi 

– 13% a także w samym Łasku – 11%.
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Wykres  15 Odpowiedź na pytanie "Jak ocenia Pan/i komunikację miejską w gminie Łask w następujących aspektach?" 
Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani mieszkańcy zostali poproszeni również  

o ocenę każdego aspektu komunikacji zbiorowej w skali 

od 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najgorszą a 5 najlepszą. 

Najgorzej przez mieszkańców zostały ocenione: 

Częstotliwość kursowania (21% mieszkańców oceniło 

na 1 i 26% na 2) a także wentylacja, ogrzewanie i 

klimatyzacja w autobusach ( 16% osób dało ocenę  

1 a 27% przyznało notę 2). Z kolei mieszkańcy najlepiej 

ocenili Bezpieczeństwo ( 27% osób oceniło ten aspekt 

na 5 a 37% na 4) oraz dostęp do informacji o 

przewozach ( 19% ankietowanych przyznało ocenę 5 a 

37% ocenę 4).

3%

11%

8%

13%

9%

16%

21%

16%

11%

12%

13%

11%

18%

9%

16%

19%

26%

27%

16%

14%

21%

30%

25%

21%

31%

23%

31%

32%

27%

37%

36%

37%

33%

37%

31%

27%

19%

17%

31%

32%

27%

12%

16%

19%

13%

16%

3%

8%

15%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Bezpieczeństwo

 Punktualność kursowania

Niezawodność połączeń

 Dostęp do informacji o przewozach

 Wygoda przesiadania sie

Czytelność rozkłądów jazdy na przystankach

 Częstotliwość kursowania

Wentylacja, ogrzewania, klimatyzacja w autobusach

Czas podróży

 Stopień zatłoczenia pojazdów
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Wykres  16 Odpowiedź na pytanie "Dlaczego korzysta Pan/i z komunikacji miejskiej? 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres  17 Odpowiedź na pytanie "Jakie zmiany wpłynęłyby na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej w  Gminie Łask? 
Źródło: opracowanie własne  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Brak możliwości korzystania z samochodu osobowego

Niski koszt podróży

Zadowalająca jakość usług komunikacji miejskiej

Niedostateczna liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych

Warunki atmosferyczne;

Zły stan dróg

Obawa przed kradzieżą lub uszkodzeniem samochodu osobowego

Brak ścieżek rowerowych z kolumny do łasku

Dojazd do szkoły

Ekologia

Niepełnosprawność

Spotkania towarzyskie

Troska o środowisko

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Zwiększenie częstotliwości kursowania.

Nowe bezpośrednie połączenia.

Zadbane, czyste przystanki autobusaowe wyposażone w wiaty ochronne.

Skrócenie czasu podróży autobusem.

Mniejsze zatłoczenie w autobusach.

Możliwość przesiadki na inny środek transportu.

Nic, jestem zadowolona(y) z usług komunikacji miejskiej w Łasku.

Zmniejszenie odległości przejścia do przystanku autobusowego.

Zawsze wolne miejsca siedzące.

Czystość, klimat wewnątrz, biletomaty.

Dopasowanie do połączeń kolejowych.

Włączanie klimatyzacji podczas upałów

Zwracanie uwagi na osoby z dysfunkcjami ruchu.

Punktualny odjazd autobusów

Ujednolicony strój kierowców  i większa ich grzeczność

Wymiana taboru, bezpieczniejsze i nowsze autobusy
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Wykres  18 Odpowiedź na pytanie " Które z podanych cech komunikacji miejskiej są dla Pana/i najistotniejsze? 
Źródło: opracowanie własne

Powyższe wykresy wskazują, że większość pasażerów 

korzysta z komunikacji miejskiej ze względu na brak 

możliwości przemieszczania się samochodem 

osobowym – 37%. Liczna grupa pasażerów korzysta  

z komunikacji miejskiej ze względu na niski koszt 

przemieszczania się – 24% mieszkańców. Aspektami 

dla których najmniejsza ilość osób korzysta  

z komunikacji miejskiej są: troska o środowisko, 

ekologia, spotkania towarzyskie, dojazd do szkoły, brak 

ścieżek rowerowych a także obawa przed kradzieżą 

auta – po 1% każdy. Mieszkańcy zostali również 

zapytani o ich opinię odnośne zmian które wpłynęłyby 

na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

Najczęściej mieszkańcy zwracali uwagę  

na „zwiększenie częstotliwości kursowania” - 28% a 

następnie na „nowe bezpośrednie połączenia” – 16%  

a także „zadbane czyste przystanki autobusowe 

wyposażone w wiaty ochronne” – 14%. Z kolei jako 

najistotniejsze cechy komunikacji miejskiej mieszkańcy 

najczęściej wymieniali „ Bezpośredniość (podróż do 

celu)” – 22%, „Częstotliwość ( liczba kursów w ciągu 

dnia) – 21% a także „Dostępność (odległość z/do 

przystanku)” – 17%. Najmniej istotne cechy komunikacji 

miejskiej dla mieszkańców gminy to „Dostosowanie 

pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych” – 1% 

a także, „ Wyczerpująca informacja pasażerska (dostęp 

do informacji o trasach, rozkładach jazdy itp.)” – 3% 

oraz „Czas podróży (prędkość techniczna kursów)” – 

3%.  

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Bezpośredniość (podróż do celu bez przesiadek);

Częstotliwość (liczba kursów w ciągu dnia);

Dostępność (odległość z/do przystanku)

Koszt (ceny biletów);

Punktualność (zgodność odjazdów z rozkładem jazdy);

Niezawodność (pewność dojechania do celu);

Wygoda (komfort w pojeździe i na przystanku autobusowym);

Czas podróży (prędkość techniczna kursów);

Wyczerpująca informacja pasażerska (dostęp do informacji o
trasach, rozkładach jazdy itp.)

Dostosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych
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Wykres  19 Odpowiedź na pytanie "Dlaczego podróżuje Pan/i samochodem osobowym?" 
Źródło opracowanie własne 

W odpowiedzi na pytanie dlaczego mieszkańcy 

podróżują samochodem osobowym najwięcej osób 

podawało, że nie ma odpowiednich połączeń 

autobusowych – 21%, czas podróży autem jest krótszy 

– 21% oraz, że jazda autem daje większy komfort i 

wygodę – 21%. Najmniejsza grupa osób zwracała 

uwagę na brak wiedzy na temat korzystania z 

komunikacji miejskiej a także obawę przed agresją w 

środkach komunikacji miejskiej – po 1%

21%

21%

21%

15%

13%

5%
2% 2%

Brak odpowiednich połączeń
autobusowych

Krótszy czas podróży

Większa wygoda i komfort;

Brak konieczności oczekiwania na
autobus;

Brak konieczności dojścia do/z
przystanku autobusowego;

Niższy koszt podróży

Bezpieczeństwo (obawa przed
agresją)

Brak wiedzy na temat zasad
korzystania z usług komunikacji
miejskiej;
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Wykres  20 Odpowiedź na pytanie "Co skłoniłoby Pana/Panią do częstszego korzystania z usług komunikacji miejskiej? 
Źródło: opracowanie własne 

Ostatnim pytaniem jakie zadano mieszkańcom było „Co 

skłoniłoby Pana/Panią do częstszego korzystania z 

usług komunikacji miejskiej?”. Poproszono o ocenę 

podanych aspektów w skali od 1 do 5, gdzie 1 jest 

wartością najmniej  a 5 najbardziej istotną. Według 

mieszkańców dwiema najważniejszymi cechami są 

„Bezpośredniość połączenia”, które na ocenę 5 

wskazało 56% ankietowanych oraz „Większa 

częstotliwość kursów” ocenione na 5 przez 54% 

mieszkańców. Istotne dla mieszkańców okazały się 

również „Krótszy czas podróży” oraz „Możliwość 

dogodnych przesiadek”, które 36 % mieszkańców 

oceniło na 5. Najmniej zachęcającym elementem do 

częstszego korzystania z usług komunikacji miejskiej 

jest „Podniesienie opłat parkingowych”, które aż 71% 

mieszkańców oceniło na 1. Również za mało istotną 

mieszkańcy wybrali cechę „Zawsze wolne miejsca 

siedzące” , która otrzymała 22% głosów na notę 1. 

Mieszkańcy planując podróż wybierają między 

transportem indywidulanym a zbiorowym transportem 

publicznym. Obecnie przeważający procent podróży 

wykonywanych jest samochodami osobowymi,  

co wpływa na zwiększenie zatłoczenia na drogach, 

wzrost hałasu, zużycie paliwa oraz większą emisję 

substancji szkodliwych do otoczenia. Z ankiety 

nasuwają się spostrzeżenia, które powinny być brane 

pod uwagę przy konstruowaniu siatki komunikacji 

publicznej. Mieszkańcy oczekują częstych oraz 

bezpośrednich połączeń  co często może się 

wzajemnie wykluczać dlatego należy  tworzyć wygodne 

miejsca gdzie możliwym będzie przesiadka z jednego 

środka komunikacji na drugi np. z samochodu 

osobowego na autobus (parkingi „park & ride”) oraz  

przesiadanie się na inne linie komunikacyjne. Bardzo 

niepokojący wniosek  płynie z odpowiedzi dlaczego 

dana osoba korzysta z komunikacji zbiorowej, najwięcej 

osób wskazało brak możliwości korzystania z 

samochodu osobowego, co może świadczyć o fakcie, 

że  

w przyszłości może dalej rosnąc wskaźnik motoryzacji 

wśród mieszkańców. Bardzo pozytywnym wnioskiem 

płynącym z ankiety jest fakt, że aż 18% ankietowanych 

wykorzystuje rower do codziennych podróży. Jest to 

bardzo dobry kierunek z uwagi na to że, rower jest 

najbardziej ekologicznym środkiem transportu, a do 

tego wpływa pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Na 

wysoki udział roweru w codziennych podróżach  

w pewnym stopniu wpływa również publiczny rower 

miejski funkcjonujący w Łasku. 
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Więsza częstotliwość kursów

 Bezpośrednie połączenia

 Możliwość dogodnych przesiadek

 Krótszy czas podróży

Niskie ceny biletów

 Podniesienie opłat parkingowych

 Większe zagęszczenie przystanków autobusowych

Zadbane i czyste przystanki autobusowe

Mniejsze zatłoczenie w autobusach

Zawsze wolne miejsca siedzące
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7 Zasady organizacji rynku przewozów 
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7.1 Gmina Łask jako organizator publicznego transportu zbiorowego

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 

zdefiniowała pojęcie organizatora publicznego 

transportu zbiorowego jako właściwą jednostkę 

samorządu terytorialnego, albo ministra właściwego  

do spraw transportu zapewniającego funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na danym 

obszarze. Burmistrz Łasku jest organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego na sieci 

komunikacyjnej w miejskich przewozach pasażerskich, 

która obejmuje linie komunikacyjne na terenie gminy 

Łask oraz wybrane linie na obszarze gmin ościennych, 

które zawarły z gminą Łask stosowne porozumienia 

międzygminne.  

Porozumienia te zostały zawarte w oparciu o zapisy 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), gdzie wskazano, że 

gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w 

sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez 

nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania 

publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i 

obowiązki pozostałych gmin związane z powierzonymi 

jej zadaniami, a gminy  

te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji 

powierzonego zadania.  

Do zadań organizatora należy między innymi 

planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym 

transportem zbiorowym.  

Na podstawie zawartych porozumień międzygminnych 

gminie Łask przekazane zostały zadania w zakresie 

obsługi linii komunikacyjnych na terenie następujących 

gmin ościennych: 

• gmina Buczek; 

• gmina Dobroń; 

• gmina Zelów; 

• miasto Pabianice; 

• gmina Zduńska Wola; 

• miasto Zduńska Wola.  

 

7.1.1 Realizacja funkcji organizatorskich

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wskazuje, 

na czym polega organizowanie publicznego transportu 

zbiorowego. Funkcje organizatora są realizowane przez 

Urząd Miejski w Łasku. Są to:  

• badanie i analiza potrzeb przewozowych  

w publicznym transporcie zbiorowym,  

z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej; 

• podejmowanie działań zmierzających do realizacji 

istniejącego planu transportowego albo  

do aktualizacji tego planu; 

• zapewnienie odpowiednich warunków 

funkcjonowania publicznego transportu 

zbiorowego, w szczególności w zakresie: 

o standardów dotyczących przystanków 

komunikacyjnych oraz dworców; 

o korzystania z przystanków komunikacyjnych 

oraz dworców; 

o funkcjonowania zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych; 

o funkcjonowania zintegrowanego systemu 

taryfowo-biletowego; 

o systemu informacji dla pasażera; 

• ustalanie stawek opłat za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 

albo zarządzającym nie jest jednostka samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych na liniach 

komunikacyjnych na obszarze właściwości 

organizatora; 

• określanie przystanków komunikacyjnych  

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 

nie jest jednostka samorządu terytorialnego, 

udostępnionych, dla wszystkich operatorów  

i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat 

za korzystanie z tych obiektów; 

• przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 

• zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego; 
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• ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat,  

o których mowa w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 

r. – Prawo przewozowe (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

8), za usługę świadczoną przez operatorów w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

• ustalenie sposobu dystrybucji biletów za usługę 

świadczoną przez operatorów w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego; 

• wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 

2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, czyli zadań 

związanych z podjęciem niezbędnych środków, 

aby najpóźniej rok przed rozpoczęciem procedury 

przetargowej mającej na celu wyłonienie operatora 

publicznego transportu zbiorowego lub rok przed 

bezpośrednim przyznaniem zamówienia zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej wskazane w Rozporządzeniu (WE) nr 

1370/2007 informacje.  

Na podstawie analizy funkcji organizatorskich w tabeli 

poniżej przypisano każdą z powyższych funkcji 

podmiotom odpowiedzialnym w gminie Łask za ich 

realizację.

Tabela 14 Podmioty realizujące funkcje organizatorskie w transporcie publicznym w gminie Łask 

Funkcje organizatorskie Podmioty realizujące funkcje  

Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym 

transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg /ZKM 

w Łasku. 

Podejmowanie działań zmierzających do realizacji 

istniejącego planu transportowego albo do aktualizacji 

tego planu. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg /ZKM 

w Łasku. 

Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w 

zakresie:  

▪ standardów dotyczących przystanków 

komunikacyjnych oraz dworców; 

▪ korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz 

dworców; 

▪ funkcjonowania zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych;  

▪ funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-

biletowego, ▪ systemu informacji dla pasażera. 

Rada Miejska w Łasku/ Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Zarządu Dróg /ZKM w Łasku. 

Ustalanie stawek opłat za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo 

zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych na liniach 

komunikacyjnych na obszarze właściwości 

organizatora. 

Rada Miejska w Łasku. 

Określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, 

których właścicielem lub zarządzającym nie jest 

jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych, 

dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz 

informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych 

obiektów. 

Rada Miejska w Łasku / Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Zarządu Dróg 
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Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg. 

zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego 

Burmistrz Łasku. 

Ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których 

mowa w Ustawie z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo 

przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. 

zm.8), za usługę świadczoną przez operatorów w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Rada Miejska w Łasku /Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Zarządu Dróg. 

Ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę 

świadczoną przez operatorów w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg /ZKM 

w Łasku. 

Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 

Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, czyli zadań 

związanych z podjęciem niezbędnych środków, aby 

najpóźniej rok przed rozpoczęciem procedury 

przetargowej mającej na celu wyłonienie operatora 

publicznego transportu zbiorowego lub rok przed 

bezpośrednim przyznaniem zamówienia zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej wskazane w Rozporządzeniu (WE) nr 

1370/2007 informacje. 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg. 

Źródło: opracowanie własne 

7.2 Przewidywany tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa 

sposób wyboru operatora publicznego transportu 

zbiorowego. Zgodnie z definicją zawartą w wyżej 

wspomnianej ustawie, operatorem publicznego 

transportu zbiorowego jest samorządowy zakład 

budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony  

do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

przewozu osób, który zawarł z organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego umowę  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej  

w umowie.  

Ponadto ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 

wskazuje, że operator publicznego transportu 

zbiorowego może zostać wybrany w jednym  

z następujących trybów zgodnych z przepisami, tj.:  

• w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego 

Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm), albo; 

• w trybie określonym ustawą z dnia 21 października 

2016r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541 z późn. zm.), albo; 

• w trybach bezpośredniego zawarcia umowy  

z operatorem zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy  

o publicznym transporcie zbiorowym, tj.: 

o średnia wartość roczna przedmiotu umowy jest 

mniejsza niż 1 000 000 euro lub świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego dotyczy świadczenia tych usług  

w wymiarze mniejszym niż 300 000 kilometrów 

rocznie albo; 

o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego ma być wykonywane 

przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany 

do świadczenia usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego albo; 
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o wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej 

sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i 

niezależnych od operatora, o ile nie można 

zachować terminów określonych dla innych 

trybów zawarcia umowy o świadczenie 

publicznego transportu zbiorowego, o których 

mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2. 

Obecnie operatorem wewnętrznym świadczącym 

usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego jest Zakład Komunikacji Miejskiej  

w Łasku.
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8 Pożądany standard w przewozach 
pasażerskich o charakterze użyteczności 
publicznej
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8.1 Informacje ogólne

Standard oraz jakość usług przewozowych  

w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 

musi odpowiadać oczekiwaniom i potrzebom 

mieszkańców obszaru objętego Planem oraz 

możliwościom finansowym jednostki samorządowej. 

Atrakcyjna jakościowo oferta przewozowa jest jednym  

z elementów wpływających na popyt na usługi 

transportu zbiorowego, a pośrednio także na jakość  

i standard życia mieszkańców.  Zwiększenie jakości  

i podniesienie standardu usług przewozowych jest 

związane głównie z realizacją postulatów 

transportowych, jakie wysuwają sami mieszkańcy. Są 

to pasażerowie – użytkownicy przekonani do transportu 

zbiorowego, jak i potencjalni użytkownicy tej formy 

transportu, którzy dotychczas korzystali z własnych, 

indywidualnych pojazdów. 

Poniżej w tabeli przedstawiono przykładowe postulaty  

i sposób ich realizacji. 

Tabela 15 Przykładowe postulaty transportowe i sposób ich realizacji 

Postulat transportowy  Sposób realizacji 

Bezpośredniość  Dostosowanie układu sieci komunikacyjnej do najczęściej występujących relacji 

w podróżach. 

Częstotliwość Dostosowanie odstępów czasu między kolejnymi odjazdami autobusów do 

rzeczywistych potrzeb. 

Dostępność Minimalizowanie odległości koniecznych do pokonania w drodze z/do 

przystanku poprzez budowę nowych przystanków lub zatrzymywanie 

autobusów komunikacji pasażerskiej na dodatkowych przystankach np. na 

żądanie; tworzenie przejść dla pieszych w sąsiedztwie przystanków; likwidacja 

progów na drodze dojścia do przystanków. 

Niezawodność Zminimalizowanie wskaźnika zawodności taboru poprzez wymianę 

wysłużonych pojazdów na nowsze. 

Koszt  Stosowanie opłat taryfowych dostosowanych do realnych potrzeb i możliwości 

pasażerów, uwzględniając rzeczywiste koszty funkcjonowania publicznej 

komunikacji zbiorowej oraz możliwości finansowe organizatora. 

Prędkość Dążenie do uzyskania czasów przejazdów konkurencyjnych dla komunikacji 

indywidualnej. 

Punktualność  Dostosowanie rozkładów jazdy do realnych czasów przejazdu, ograniczenie 

liczby odjazdów przed czasem i po czasie. 

Wygoda Poprawianie standardu podróżowania i oczekiwania na podróż. 

Źródło: opracowanie własne 
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Planując podwyższenie standardu i jakości usług 

przewozowych w komunikacji miejskiej należy pamiętać 

i uwzględniać: 

• ochronę środowiska naturalnego; 

• zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych 

oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej 

do publicznego transportu zbiorowego; 

• zwiększanie dostępności podróżnych  

i infrastruktury przystankowej. 

 

8.2 Uwzględnienie w standardzie usług aspektu ochrony środowiska naturalnego

Transport, a w szczególności transport drogowy, ma 

negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. 

Jest źródłem zanieczyszczenia powietrza oraz źródłem 

emisji hałasu. Aby ograniczyć presję, jaką transport 

drogowy wywiera na środowisko naturalne, konieczne 

jest podejmowanie działań mających pozytywny wpływ 

na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska 

i ograniczenie hałasu.  

Kluczowe znaczenie ma między innymi proces 

modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej 

(liniowej i punktowej) tak, aby odpowiadała ona unijnym 

oraz krajowym standardom oraz wymogom 

ekologicznym. 

Na presję, jaką transport drogowy wywiera  

na środowisko naturalne wpływ ma także standard 

taboru. Europejskie standardy emisji spalin (tzw. norma 

EURO) regulują dopuszczalne normy emisji spalin w 

nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii 

Europejskiej. Standardy te zostały opracowane w serii 

Dyrektyw Europejskich, które sukcesywnie zwiększały 

swoją restrykcyjność. Regulują one emisję szkodliwych 

substancji, takich jak: 

• tlenek azotu (NOX); 

• węglowodór (HC); 

• tlenek węgla (CO); 

• cząstki stałe (PM). 

Obecnie obowiązująca normą jest norma EURO 6, 

która stała się standardem i każda jednostka taboru 

wyprodukowana po 1 stycznia 2014 roku musi spełniać 

tę normę.  

Problem dopuszczalnej emisji spalin na wybranych 

obszarach, w szczególności w wyodrębnionych 

strefach ośrodków miejskich, jest coraz częściej 

przedmiotem regulacji prawnych. Kraje Europy 

Zachodniej aktywnie działają na rzecz podnoszenia 

minimalnej normy emisji spalin emitowanych przez 

silniki autobusów. W tym celu powstają między innymi 

tzw. „zielone strefy”, do których wjechać mogą 

wyłącznie pojazdy, również pojazdy realizujące usługi 

publicznego transportu zbiorowego, posiadające silniki 

spełniające odpowiednio wysoką normę EURO lub 

zeroemisyjne. 

Innymi niż zaostrzanie norm w zakresie emisji spalin 

proekologicznymi rozwiązaniami mającymi 

zastosowanie w taborze jest wykorzystywanie 

udoskonalonych paliw konwencjonalnych oraz 

niekonwencjonalnych (np. gazu ziemnego, biopaliw) 

oraz zastosowanie napędów elektrycznych czy 

hybrydowych. Coraz bardziej popularne wśród 

Operatorów PTZ stają się pojazdy elektryczne, 

technologia pozwala na pokonanie coraz to większych 

odległości przy jednym ładowaniu akumulatorów. 

Należy mieć jednak na uwadze, że zakup takiego 

pojazdu jest od 2 do nawet 3 razy droższy niż  

w przypadku pojazdów o napędzie konwencjonalnym.
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8.3 Uwzględnienie w standardzie usług dostępu do infrastruktury przystankowej

Dostępność infrastruktury przystankowej jest 

definiowana jako całkowity czas dotarcia do 

najbliższego przystanku komunikacyjnego. Czas 

dojścia do przystanku komunikacyjnego zależy od 

odległości i struktury urbanistycznej otoczenia 

przystanku komunikacyjnego oraz strat czasowych 

związanych m.in. z pokonywaniem przez pieszych 

miejsc kolizji potoków ruchu pieszych z potokami ruchu 

samochodowego lub różnic wysokości (w tym 

schodów). 

W celu zwiększenia dostępności do komunikacji 

zbiorowej planuje się rozważenie wprowadzenia 

nowych lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz, 

w trakcie remontów ciągów komunikacyjnych, 

przenoszenie przystanków możliwie blisko generatorów 

ruchu.
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8.4 Uwzględnienie w standardzie usług dostępu osób niepełnosprawnych oraz 
o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego transportu zbiorowego

Na dostęp osób niepełnosprawnych oraz osób  

o ograniczonej zdolności ruchowej do publicznego 

transportu zbiorowego wpływ ma oferowany standard 

taboru, w szczególności w zakresie: 

• poziomu podłogi, tzn. wybór taboru 

niskowejściowego; 

• uwzględnienia w taborze dostosowanego miejsca 

na wózki inwalidzkie; 

• wyposażenia taboru w rampy umożlwiające wjazd 

wózka inwalidzkiego na pokład pojazdu; 

• specjalnych przycisków do informowania kierowcy 

o chęci opuszczenia pojazdu przez osobę na 

wózku inwalidzkim; 

• liczby drzwi i ich odpowiedniej szerokości oraz 

rozmieszczenia; 

• wyposażenia w system informacji dźwiękowej 

pozwalający osobom niewidomym i 

niedowidzącym zidentyfikować numer autobusu i 

kierunek jego jazdy w momencie pojawienia się 

pojazdu na przystanku; 

• wyposażenia w system informacji dźwiękowej 

pozwalający osobom niewidomym i 

niedowidzącym zidentyfikować w czasie podróży 

następny przystanek oraz przystanek, na którym 

autobus się aktualnie znajduje; 

• wyposażenia w system informacji wizualnej 

ułatwiający podróże osobom niedosłyszącym. 

Wszystkie wymienione powyżej rozwiązania wpływają 

pozytywnie na standard usług w zakresie dostępu osób 

niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności 

ruchowej do publicznego transportu zbiorowego. 

Ponadto wpływają pozytywnie na ocenę standardu 

usług przez wszystkie grupy pasażerów publicznego 

transportu zbiorowego, a w szczególności przez osoby 

w podeszłym wieku. Wraz z przewidywanymi zmianami 

demograficznymi, polegającymi na postępującym 

procesie starzenia się społeczeństwa, należy 

spodziewać się wzrostu liczby podróży odbywanych 

komunikacją zbiorową przez osoby starsze. Osoby te, 

często z racji wieku i stanu zdrowia, nie będą mogły 

podróżować samodzielnie komunikacją indywidualną - 

dlatego będą wybierać komunikację zbiorową. 

Należy mieć na uwadze , ze Operator ZKM w Łasku 

posiada 70% taboru przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych. 
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8.4.1 Standard w zakresie przystanków komunikacyjnych

W miarę posiadanych środków finansowych, należy 

dążyć do zapewnienia możliwie najwyższego standardu 

przystanków komunikacyjnych, odpowiadającego 

potrzebom przewozów pasażerskich. W trakcie 

inwestycji polegającej na przebudowie dróg, a także 

niezależnie, w miarę posiadanych środków 

finansowych należy  dążyć do  przebudowy platform 

przystankowych uwzględniając przy tym;  

• pełnioną funkcję dominującą (przystanek 

głównie dla wsiadających/wysiadających); 

• liczbę pasażerów korzystających  

z przystanku; 

• dostosowanie przystanku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności 

ruchowej; 

• natężenie ruchu na drodze wzdłuż której 

zlokalizowany jest przystanek.  

Celem zwiększenia przestrzeni dostępnej  

dla pasażerów, uspokojenia ruchu, przyspieszenia 

pojazdów komunikacji zbiorowej i ograniczenia 

kosztów planuje się rezygnację z budowania zatok 

autobusowych.  

W poniższej tabeli zestawiony został przykładowy 

porządny standard przystanków komunikacyjnych.
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Tabela 16 Przykładowy standard wyposażenia przystanków 
Obszar Elementy Wariant minimalny Wariant kompleksowy 

Opis Miejsce stosowania Opis Miejsce stosowania 

Oznaczenie 

przystanku 

Tabliczka D-15 „przystanek 

autobusowy” 

Znak drogowy umieszczony na 

słupku 

Wszystkie przystanki 

niewyposażone w wiaty 

Znak drogowy stanowiący element wiaty 

przystankowej 

Wszystkie przystanki 

wyposażone w wiaty 

Nazwa przystanku i numer 

słupka 

Tabliczka zawierająca nazwę 

i numer przystanku umieszczona na 

słupku, nad znakiem D-15 

Wszystkie przystanki 

niewyposażone w wiaty 

Wydrukowane na folii samoprzylepnej i przyklejone do 

wiaty przystankowej (pod daszkiem): nazwa i numer 

przystanku 

informacja o nazwie i numerze przystanku 

umieszczona w gablocie 

Wszystkie przystanki 

wyposażone w wiaty 

Oznaczenie statusu 

przystanku („dla 

wysiadających”, „na 

żądanie”) 

Tabliczka informująca o statusie 

przystanku umieszczona na słupku, 

pod znakiem D-15 

Wszystkie przystanki 

niewyposażone w wiaty 

nie dotyczy – przystanki o statusie „na żądanie” i „dla wysiadających” nie będą wyposażane 

w wiaty 

Piktogram informujący 

o zakazie palenia 

Piktogram przyklejony na odwrocie 

znaku D-15 

Wszystkie przystanki 

niewyposażone w wiaty 

Piktogram umieszczony w gablocie Wszystkie przystanki 

wyposażone w wiaty 

Informacja o zarządcy 

przystanku 

Informacja umieszczona na 

odwrocie znaku D-15 

Wszystkie przystanki 

niewyposażone w wiaty 

Informacja umieszczona w gablocie Wszystkie przystanki 

wyposażone w wiaty 

Informacja 

pasażerska 

Tabliczka z rozkładem 

jazdy 

Rozkład jazdy wydrukowany na folii 

samoprzylepnej przyklejonej do 

prostej tabliczki z zaokrąglonymi 

narożnikami zamontowanej na 

słupku lub rozkład jazdy 

wydrukowany na papierze, 

zalaminowany i umieszczony na 

tabliczce 

Wszystkie przystanki 

niewyposażone w wiaty 

z wyjątkiem przystanków 

końcowych 

Rozkład jazdy wydrukowany na papierze, 

zalaminowany i umieszczony w gablocie 

Wszystkie przystanki 

wyposażone w wiaty 

Schemat sieci połączeń brak schemat wydrukowany na papierze kredowym, 

umieszczony w gablocie  

Wszystkie przystanki 

wyposażone w wiaty 

Skrócona taryfa 

przewozowa 

brak Informacja umieszczona w gablocie Wszystkie przystanki 

wyposażone w wiaty 

Informacja o zmianie 

rozkładu jazdy 

Informacja umieszczona na 

tabliczce z rozkładem jazdy 

Wszystkie przystanki dla 

wsiadających niewyposażone 

w wiaty 

Informacja umieszczona w gablocie Wszystkie przystanki 

wyposażone w wiaty 

Tablica dynamicznej 

informacji pasażerskiej  

brak Tablica dynamicznej informacji pasażerskiej 

umieszona na osobnym słupie obok wiaty 

przystankowej wyposażona w system wygłaszania 

komunikatów dla osób niewidzących i niedowidzących  

Przystanki węzłowe  
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Miejsce 

oczekiwania 

Ławka - Ważniejsze przystanki  W obrębie przystanków z wiatami – jako (integralna) 

część wiaty 

Wszystkie przystanki  

Wiata przystankowa  Ważniejsze przystanki  Wszystkie przystanki 

Peron Nawierzchnia peronu  Utwardzona np. nawierzchnia 

wykonana z płyt chodnikowych 

Każdy peron Utwardzona np. nawierzchnia wykonana z płyt 

chodnikowych 

Każdy peron 

Wymiary peronu Długość peronu 18 metrów 

Szerokość peronu przeznaczonego 

głównie dla wysiadających: 1,5 

metra, dla wsiadających: 2 metry 

Każdy peron Długość peronu 18 metrów 

Szerokość peronu przeznaczonego głównie dla 

wysiadających: 1,2 metra, dla wsiadających: 2,2 metra 

Każdy peron 

Wysokość peronu ponad 

nawierzchnią drogi 

Minimum 18 cm Każdy peron Minimum 18 cm Każdy peron 

Płyty wskaźnikowe 

i prowadzące 

Linia bezpieczeństwa przy krawędzi 

peronowej wykonana z żółtych płyt 

z tzw. guzkami 

Każdy peron Linia bezpieczeństwa przy krawędzi peronowej 

wykonana z żółtych płyt z tzw. guzkami; linia 

naprowadzająca między wiatą/słupkiem a krawędzią 

peronową; linia naprowadzająca na drodze do 

przystanku 

Każdy peron 

Inne Stojak rowerowy Niezadaszony, w pobliżu 

przystanku, przystosowany do 

zaparkowania minimum 8 rowerów. 

Stojaki rowerowe typu „odwrócone 

U” gwarantujące bezpieczne 

przypięcie roweru.  

Przystanki o największej 

popularności, w pobliżu 

miejscowości nieobjętych 

bezpośrednio siecią 

transportową 

Zadaszony, w pobliżu przystanku, przystosowany do 

zaparkowania minimum 8 rowerów. Stojaki rowerowe 

typu „odwrócone U*” gwarantujące bezpieczne 

przypięcie roweru. 

Przystanki o największej 

popularności, w pobliżu 

miejscowości nieobjętych 

bezpośrednio siecią transportową 

Słup ogłoszeniowy Okrągły słup ogłoszeniowy 

w pobliżu przystanku 

Przystanki o największej 

popularności 

Okrągły słup ogłoszeniowy w pobliżu przystanku Przystanki o największej 

popularności 

 Śmietnik Na przystankach z wiatą – obok 

niej, na przystankach bez wiaty – 

przy słupku 

Ważniejsze przystanki  Na przystankach z wiatą – obok niej, na przystankach 

bez wiaty – przy słupku 

Wszystkie przystanki w kierunku  

Latarnia uliczna rozwiązanie niestosowane  Wszystkie ważniejsze przystanki  

Źródło: opracowanie własne  
*Stojak typu „odwrócone U” jest to stojak, który gwarantuje możliwość przypięcia roweru do ramy roweru. Stojak w swojej formie przypomina literę U odwróconą o 180 stopni. 
Stosowane wiaty przystankowe powinny mieć obudowane boki, gabloty natomiast – w miarę możliwości – będą podświetlane.
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8.4.2 Standard w zakresie taboru

W zakresie taboru wykorzystywanego do obsługi sieci 

komunikacyjnej planuje się, aby pojazdy były w pełni 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  

i o ograniczonej zdolności ruchowej. Szczególne 

znaczenie będą miały parametry taboru w zakresie: 

• poziomu podłogi, tzn. wybór taboru 

niskopodłogowego (pożądane są pojazdy  

z niską podłogą); 

• zapewnienia specjalnego miejsca 

przeznaczonego dla wózka inwalidzkiego; 

• instalacji urządzeń sygnalizacyjnych dla 

pasażerów; 

• liczby drzwi i ich odpowiedniej szerokości  

i rozmieszczenia; 

• dostępności informacji wizualnej 

dostosowanej do potrzeb osób 

niedosłyszących oraz informacji głosowej dla 

osób niedowidzących, w tym; 

o zewnętrzne tablice informacji 

pasażerskiej informujące o kierunku 

jazd y pojazdu; 

o wewnętrze tablice informacji  

pasażerskiej; 

o moduł zapowiedzi głosowej.  

Pojazdy powinny być również wyposażone  

w taryfę przewozową informująca pasażerów o cenach 

biletów  oraz regulamin przewozów. 

8.4.3 Standard w zakresie informacji pasażerskiej 

Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych o obniżonej 

zdolności poznawczo-sensorycznej szczególnie 

ważnymi elementami informacji są: 

• informacja dźwiękowa - pozwalająca osobom 

ociemniałym i niedowidzącym zidentyfikować 

następny przystanek w czasie podróży 

autobusem oraz przystanek, na którym pojazd 

się aktualnie znajduje; 

• informacja wizualna ułatwiająca podróże 

osobom niedosłyszącym.. 

Wymienione powyżej czynniki pozytywnie wpływają na 

standard usług w zakresie obsługi osób 

niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności 

ruchowej. Ponadto podwyższają one ocenę 

komunikacji zbiorowej także wśród pasażerów 

pełnosprawnych. 
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9 Przewidywany sposób organizowania 
systemu informacji pasażerskiej 
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System informacji pasażerskiej ma na celu 

integrowanie i podwyższanie jakości usług transportu 

zbiorowego. Przygotowany nieodpowiednio sprawia, że 

transport zbiorowy postrzegany jest jako chaotyczny, 

trudny do zrozumienia, skomplikowany, niedostępny, 

nieprzystępny oraz nieprzystosowany do potrzeb 

pasażerów. 

Niedostatecznie rozbudowany system informacji dla 

pasażerów jest przyczyną rezygnacji z odbywania 

podróży środkami komunikacji zbiorowej już na etapie 

jej planowania. Stąd też ważne jest, aby system 

informacji pasażerskiej zawierał kompleksowe i łatwo 

dostępne informacje dla podróżnych. 

Informacja pasażerska powinna być dla pasażerów 

dostępna w momencie: 

• w podróży; 

• w trakcie oczekiwania na pojazd komunikacji 

zbiorowej; 

• w trakcie planowania podróży. 

Informacja pasażerska powinna być dostępna  

w różnych kanałach informacyjnych oraz na 

każdym etapie planowania podróży. Z perspektywy 

pasażera istotne treści powinny być publikowane 

w: 

• w pojazdach komunikacji zbiorowej; 

• nas przystankach; 

• w Internecie;  

• poprzez aplikacje dedykowane dla urządzeń 

mobilnych . 

Tabela 17 Standard informacji pasażerskiej 

Miejsce publikacji  Zakres informacji  

Pojazdy komunikacji 

zbiorowej  

• Kierunek jazdy z wyszczególnionymi ważniejszymi miejscowościami 

pośrednimi (pozwalającymi pasażerom jednoznacznie określić trasę 

przejazdu).  

• Informacje taryfowe, przede wszystkim cennik biletów, wykaz opłat 

dodatkowych oraz informacje o obowiązujących uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami transportu (jeśli takie ulgi mają zastosowanie). 

• Regulamin przewozów w formie skróconej. 

• Informacje o zmianach rozkładów jazdy i kształtu sieci komunikacyjnej. 

Przystanki 

komunikacyjne  

• Nazwa przystanku i numer słupka. 

• Informacja o statusie przystanku (np. przystanek na żądanie). 

• Informacja o zarządcy przystanku komunikacyjnego i sposobie 

skontaktowania się z nim. 

• Rozkład jazdy: 

o zalaminowany i umieszczony w ramce lub wydrukowany na folii i 

przyklejony do tabliczki, 

o zawierający kierunek jazdy autobusów, 

o wykaz kolejnych przystanków komunikacyjnych albo miejscowości, 

przez które wiedzie dalsza część trasy, 

o godziny odjazdów autobusów, 

o nazwa operatora, informacje kontaktowe z osobą (albo instytucją) 

odpowiedzialną za organizację linii, 

o okres obowiązywania rozkładu jazdy, 

o legendą tłumacząca użyte w rozkładzie tłumaczenia. 

• informacje o zmianach rozkładów jazdy i kształtowaniu sieci komunikacyjnej 

Węzeł przesiadkowy • Na peronach informacje jak na przystankach komunikacyjnych. 

• Schemat połączeń komunikacyjnych. 

• Mapa miasta z zaznaczoną lokalizacją węzła przesiadkowego. 
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• Schemat węzła przesiadkowego wraz z zaznaczeniem kierunków odjazdów 

autobusów w zależności od peronu – ułatwienie przesiadek. 

• Tablica LED (lub inna o takich samych funkcjonalnościach) ze zbiorczym 

rozkładem jazdy zawierająca informacje o skoordynowaniu połączeń 

Internet aplikacje 

mobilne  

• Informacje taryfowe, przede wszystkim cennik biletów, wykaz opłat 

dodatkowych oraz informacje o obowiązujących uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami transportu (jeśli takie ulgi mają zastosowanie). 

• Informacje o zarządcy przystanków komunikacyjnych i sposobie 

skontaktowania się z nim. 

• Rozkład jazdy w formie tabelarycznej i planera podróży z możliwością 

wyznaczenia trasy przejazdu na mapie. 

• Informacje o zmianach rozkładów jazdy i kształtu sieci komunikacyjnej. 
Źródło: opracowanie własne 
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10 Kierunki rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego 
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10.1 Informacje wstępne

Punktem wyjścia do planowania kierunków rozwoju  

i zasad polityki transportowej powinna być obiektywna 

ocena możliwości gospodarczych (budżetowych) 

gminy. Skala ograniczeń ekonomicznych wpływa  

na formułowanie realnych programów rozwojowych  

w danej dziedzinie życia i funkcjonowania danego 

ośrodka. Rozwój transportu jest procesem ciągłym. 

Cechuje go wysoka złożoność jako systemu, na który 

składa się wiele czynników zarówno pośrednich, jak i 

bezpośrednich. Konieczność pogodzenia 

przeciwstawnych celów w odniesieniu do rozwoju 

gospodarczego, kwestii ochrony środowiska oraz 

respektowania postulatów mieszkańców jest 

dylematem, przed jakim stoją wszystkie jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Organizator publicznego transportu zbiorowego planuje 

takie zarządzanie usługami przewozowymi, aby te w 

pełni zaspokajały potrzeby transportowe mieszkańców 

związane z lokalnym transportem zbiorowym, a także 

były zgodne z polityką zrównoważonego transportu. 

Rozwój publicznego transportu zbiorowego będzie 

zrównoważony dzięki dążeniu i osiągnięciu 

odpowiedniego podziału zadań przewozowych 

pomiędzy transport indywidualny i zbiorowy (z 

priorytetem dla transportu zbiorowego). Publiczny 

transport zbiorowy w gminie Łask i gminach, które 

podpisały porozumienia, nie powinien być 

wykorzystywany tylko przez osoby nie mogące z racji 

wieku, stanu zdrowia bądź sytuacji materialnej 

korzystać z komunikacji indywidualnej. 

Dzięki zoptymalizowaniu sieci komunikacyjnej i ciągłej 

poprawie jakości oferowanych usług przewozowych, 

publiczny transport zbiorowy stanie się realną 

alternatywną dla transportu indywidualnego. 

Zwiększenie atrakcyjności oferty przewozowej 

publicznego transportu zbiorowego poprzez 

modyfikację kształtu sieci komunikacyjnej, 

koordynowanie rozkładów jazdy w sposób ułatwiający 

przesiadki na przystankach węzłowych oraz 

dostosowanie taryfy opłat do potrzeb mieszkańców 

analizowanego obszaru, przyczyni się do zwiększenia 

popytu na te usługi poprzez pozyskanie nowych 

pasażerów. Beneficjentami zwiększenia sprawności 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego 

będą jego pasażerowie, jak i wszyscy użytkownicy 

systemu transportowego oraz środowisko naturalne. 

Sieć komunikacyjna uwzględniać będzie potrzeby 

transportowe, powstałe w wyniku oddziaływania 

nowych generatorów ruchu nakreślonych w planach 

miejscowych.

10.2 Tabor

Posiadany tabor przez ZKM w Łasku jest w większości 

(14 pojazdów -70% całego taboru) jest taborem 

nowoczesnym, ekologicznym oraz  spełniającym 

potrzeby osób niepełnosprawnych. Wymiana taboru 

która miała miejsce w 2018 roku bardzo pozytywnie 

wpłynęła na odbiór komunikacji zbiorowej przez 

mieszkańców.  Należy dążyć do dalszej wymiany 

taboru aby cały tabor posiadany przez ZKM w Łasku 

spełniał najwyższe  wymogi stawiane pojazdom 

zarówno  w kwestiach ekologicznych jak  

i nowoczesności  oraz był przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. Wskazanym jest również dalszy 

rozwój systemów pokładowych z zakresu tzw. 

inteligentnych systemów transputerowych., 
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10.3 Rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu

Rosnący ruch samochodowy, a w szczególności ruch 

pojazdów indywidualnych powoduje, że drogi  

na obszarze opracowania ulegają szybkiemu 

zakorkowaniu. Skutkiem tego zjawiska jest spadek 

średniej prędkości komunikacyjnej, a także negatywny 

wpływ na jakość powietrza. Dlatego ważnym 

kierunkiem rozwoju transportu w gminie Łask i gminach, 

z którymi zostało zawarte porozumienie międzygminne, 

jest wprowadzenie rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu 

i preferencji dla pojazdów transportu publicznego. 

Poniżej opisano rozwiązania, które – wprowadzone w 

przyszłości – poprawią jakość transportu zbiorowego na 

analizowanym obszarze.

10.3.1 Przystanki komunikacyjne

W obszarze przystanków komunikacyjnych, nowo 

budowanych i modernizowanych, planuje się takie 

dobieranie wysokości krawędzi peronowych, aby 

różnice pomiędzy poziomem podłogi w pojeździe i 

poziomem krawędzi peronowej były możliwie 

najmniejsze. Beneficjentami takiego rozwiązania są w 

szczególności osoby niepełnosprawne i o ograniczonej 

zdolności ruchowej, osoby starsze czy osoby 

prowadzące wózki dziecięce. Eliminacja możliwie dużej 

liczby progów jest kosztowna, ale przynosi wymierne 

efekty i zwiększa dostępność komunikacji publicznej. 

W celu uspokojenia ruchu na drogach wąskich, 

promocji transportu zbiorowego oraz racjonalnego 

wykorzystywania przestrzeni miejskiej, w krajach 

Europy Zachodniej rozszerza się trend budowy tzw. 

antyzatok w miejscu zatok autobusowych. 

Zaoszczędzone w wyniku likwidacji zatoki miejsce 

wykorzystuje się w celu poszerzenia chodnika lub 

stworzenia punktu np. B&R.

10.3.2 Systemy parkingowe

Systemy Bike&Ride, Kiss&Ride oraz Park&Ride 

integrują między sobą różne środki transportu: transport 

rowerowy, samochodowy i zbiorowy. 

W systemie B&R (Bike&Ride – zaparkuj rower i jedź) 

łączy się parking rowerowy z przystankiem 

komunikacyjnym. 

System K&R (Kiss&Ride – pocałuj i jedź) polega na 

wysadzeniu na/odebraniu z przystanku 

komunikacyjnego pasażera przez kierowcę 

samochodu. 

W systemie P&R (Park&Ride – parkuj i jedź) podróżny 

zostawia samochód na parkingu zlokalizowanym 

najczęściej na obrzeżu miasta lub strefy centralnej 

miasta przy przystanku komunikacyjnym i kontynuuje 

podróż środkami transportu zbiorowego. 

Parkingi typu P&R i K&R powinny powstawać przy 

przystankach (pętlach) autobusowych na wlocie do 

miasta i przy węzłach przesiadkowych, umożliwiając 

odbycie części podróży prywatnym samochodem  

i części transportem zbiorowym. Parkingi K&R 

potrzebne są także w okolicach szkół, aby rodzice mieli 

możliwość szybkiego i sprawnego 

przywiezienia/odebrania dziecka ze szkoły.
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10.4 Węzły przesiadkowe

Węzły przesiadkowe powinny powstawać w miejscach 

gdzie łączą się bądź mogą łączyć się różne środki 

transportu. Należy stwarzać wygodne oraz szybkie 

możliwości przesiadki zarówno z jednego autobusu na 

drugi bądź z autobusu na pociąg, z  autobusu na rower 

lub samochód osobowy.  Węzły przesiadkowe pełnią 

bardzo ważna rolę z uwagi na fakt, że to w takich 

miejscach pasażer oczekuje na przyjazd kolejnego 

środka transportu,   takie miejsca muszą odznaczać się 

czystością, a przede wszystkim pasażer powinien w 

takim miejscu dostawać kompleksową informacje  

o danym środku transportu tzn. ile minut będzie czekać, 

ile zapłaci za przejazd oraz o której godzinie dostanie 

się do miejsca docelowego.  

10.5 Integracja środków publicznego transportu zbiorowego

Pełnowymiarowa integracja usług przewozowych 

dostępnych na obszarze objętym niniejszym planem 

transportowym jest jednym z kierunków rozwoju, do 

którego planuje się dążyć. 

Gmina Łask przystąpiła do porozumienia 

międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej 

pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA). WBA 

to oferta skierowana do osób korzystających  

z przejazdów komunikacją miejską w Łodzi, 

Pabianicach, Zgierzu, Łasku, Zduńskiej Woli, Sieradzu, 

Strykowie, Głownie i Łowiczu oraz pociągami Łódzkiej 

Kolei Aglomeracyjnej i POLREGIO. 

Bilety okresowe zawarte w tej ofercie można zakupić  

w każdym stacjonarnym punkcie sprzedaży (Biuro 

Obsługi Klienta, Punkt Obsługi Klienta i Punkt 

Sprzedaży Biletów), w 600 biletomatach mobilnych 

znajdujących się w pojazdach MPK-Łódź oraz w 66 

biletomatach stacjonarnych zainstalowanych  

w wybranych miejscach Łodzi, Zgierza, Pabianicach, 

Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego 

oraz Andrespola. 

Kolej Aglomeracyjna jest priorytetem w województwie 

łódzkim. Gmina Łask partycypuje w programie WBA od 

początku jego istnienia. 
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11 Weryfikacja oraz aktualizacja planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla gminy Łask 
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Artykuł 11 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym stanowi, że plan transportowy powinien być, 

w zależności od uzasadnionych potrzeb, poddawany 

okresowej weryfikacji, a następnie aktualizacji. Obecnie 

nie sposób przewidzieć ani wymienić wszystkich 

czynników, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji  

o aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego przez gminę Łask. 

Z uwagi na wytyczne teoretyczne i praktyczne dla 

planowania transportu przyjmuje się, iż rokrocznie 

dokonywana będzie weryfikacja zapisów zawartych  

w niniejszym opracowaniu i na podstawie wyników tej 

weryfikacji podejmowana będzie decyzja o ewentualnej 

konieczności aktualizacji dokumentu. Należy mieć na 

względzie fakt, iż każdorazowa aktualizacja planu 

transportowego wymaga, zgodnie z przepisami, 

podjęcia stosownej uchwały zmieniającej przez Radę 

Miejską w Łasku.
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12 Część graficzna 
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