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Linie Kolejowe w Województwie Łódzkim 

Linie kolejowe na terenie Województwa Łódzkiego
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Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego

Uchwalony w dniu 27 października 2015 r. przez Sejmik

Województwa Łódzkiego „Plan Zrównoważonego Rozwoju

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do

roku 2020 z perspektywą do roku 2030” zakłada, że transport

kolejowy będzie szkieletem publicznego transportu zbiorowego na

terenie województwa łódzkiego
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Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego

Plan Transportowy określił sieć komunikacyjną w województwie na

której będą realizowane przewozy użyteczności publicznej tj.

finansowane przez Marszałka Województwa w trzech wariantach:

podstawowym, uzupełniającym I i uzupełniającym II.

Województwo Łódzkie planuje realizować wariant podstawowy, a w

przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek będzie dążyć do

realizacji wariantów uzupełaniających.

Wariant podstawowy obejmuje realizację pasażerskich kolejowych 

przewozów użyteczności publicznej na 

linii kolejowej nr 14 Łódź – Pabianice – Zduńska Wola – Sieradz
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Linie:

Łódź – Sieradz,

Łódź – Kutno,

Łódź – Łowicz,

Łódź – Koluszki – Skierniewice

(z wydłużeniem do Warszawy)

Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,

Łódź – Piotrków Trybunalski – Radomsko,

Kutno – Łowicz – Skierniewice.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego

Wariant podstawowy
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Linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Sieradz

Linia kolejowa nr 14 na odc. Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Sieradz, jest linią dwutorową,

zelektryfikowaną, o długości 59,5 km.

Prędkość max. dla pociągów pasażerskich V= 70 km/h od Zduńskiej Woli do Sieradza 100 km/h.

Przez obszar Powiatu Pabianickiego przebiega ok. 15 km odcinek tej linii kolejowej w tym :

✓ 15 przejazdów drogowo-kolejowych w poziomie szyn,

✓ Stacja: Pabianice,

✓ Przystanki osobowe: Chechło i Dobroń,
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✓ W marcu 2017 r. zarządca infrastruktury PKP PLK S.A podpisał umowę z Grupą ZUE (Zakład Usług

Elektroenergetycznych), na przeprowadzenie prac modernizacyjnych na 42-kilometrowym odcinku linii

kolejowej na 14 na trasie Łódź Kaliska – Zduńska Wola,

✓ Wartość podpisanej umowy wynosi 345,6 mln zł. (brutto),

✓ Przebudowa będzie wykonywana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,

✓ Prace rozpoczną się w 2017 r. i potrwają do 2020 r. ,

✓ Inwestycja realizowana jest w ramach unijnego instrumentu finansowania „Łącząc Europę” (CEF),

perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020,

Linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Zduńska Wola
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Efekty modernizacji:

✓ Podniesiona zostanie prędkość max dla pociągów pasażerskich do 120 km/h, przez co skrócony 

zostanie czas przejazdu dla pociągu regionalnego na odcinku Łódź Kaliska - Sieradz:

▪ z Łodzi do Pabianic           z  obecnych 14 min  do ok. 10 min 

▪ z Łodzi do Zduńskiej Woli  z  obecnych 41 min. do ok. 25 min.

▪ z Łodzi Sieradza                z  obecnych 56 min  do ok. 40 min. 

✓ Przebudowanych zostanie 7 stacji i przystanków, w tym 3 na terenie Powiatu Pabianickiego: 

Pabianice, Chechło, Dobroń. Przebudowa obejmie budowę nowych peronów o wysokości 76 cm. 

Perony otrzymają wiaty, ławki, nowe oświetlenie i oznakowanie, będą dostosowane do potrzeb osób o 

ograniczonych możliwościach poruszania się. 

✓ Na stacji Pabianice wybudowane zostanie przejście podziemne pod torami stacyjnymi

✓ Przebudowanych zostanie 35 przejazdów drogowo-kolejowych w poziomie szyn, w tym 15 

przejazdów na terenie Powiat Pabianickiego. W przypadku czterech przejazdów tj. droga Petrykozy –

Szynkielew, Szynkielew – Karniszewice, ul. Gliniana i Kaczeńcowa w Gminie Dobroń podniesiona 

zostanie kategoria z „D” - przejazdy użytku publicznego bez rogatek i półrogatek i bez samoczynnej 

sygnalizacji świetlnej na „C” - przejazdy użytku publicznego z samoczynną sygnalizacją świetlną lub 

uruchamianą przez pracowników kolei.

Linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Zduńska Wola



9

Przystanek Pabianice Północ 

✓ Województwo Łódzkie postuluje budowę nowego przystanku kolejowego Pabianice Północne na Linii

kolejowej nr 14, co zostało zawarte opracowanym w grudniu 2015 r. „Studium integracji transportu kolejowego

pasażerskiego z innymi środkami transportu”,

✓ Lokalizacja przystanku planowana jest w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Lutomierskiej w Pabianicach.

Potrzeba jego powstania wynika z peryferyjnego położenia dworca w Pabianicach w znacznym oddaleniu od

centrum miasta. Realizacja obejmie m. in. budowę peronów, miejsc postojowych P&R i B&R

✓ Budowa przystanku planowana jest w ramach przewidzianego do współfinansowania ze środków RPO WŁ

na lata 2014 – 2020 Projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i

przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” Etap II, faza II .

✓ Dokumentacja przedprojektowa zostanie opracowana przez Departament Infrastruktury Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy współpracy z Miastem Pabianice , PKP PLK SA przy założeniu

integracji z komunikacja miejską

✓ Projekt będzie realizowany przez PKP PLK SA przy współpracy z Miastem Pabianice
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Przystanek Pabianice Północ 
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Tunel Średnicowy pomiędzy Dworcami  Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska 

oraz Łódź Żabieniec 

✓ w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź 

Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” wybudowana zostanie  nowa linia kolejowa w podziemnym tunelu 

średnicowym o długości ok. 6 km pomiędzy dworcami:  Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec,

zakres projektu obejmuje również budowę dwóch przystanków w rejonie Manufaktury oraz w rejonie ulicy 

Zachodniej/ Zielonej. 

✓ obecnie trwa procedura przetargowa, w dniu 10 kwietnia 2017 r. do PKP PLK SA złożone zostało 6 ofert.

✓ wartość zamówienia wynosi 2,17 mld złotych brutto

✓ prace nad realizacja tunelu średnicowego potrwają od 48 miesięcy i zakończą się 2021 roku 

✓ rezultatem budowy tunelu średnicowego będzie możliwość wjazdu koleją do centrum Miasta Łodzi

✓ czas przejazdu pomiędzy Dworem Łódź Kaliska a Dworcem Łódź Fabryczna wyniesie 10 minut z zatrzymaniem

pociągu na dwóch przystankach pośrednich.

✓ wybudowanie tunelu umożliwi w Łodzi ruch dalekobieżny w kierunkach północ – południe i wschód – zachód
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Tunel Średnicowy pomiędzy Dworcami  Łódź Fabryczna, 

Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec 

Łódź Kaliska 
Łódź Fabryczna

Łódź Żabieniec

MANUFAKTURA ZACHODNIA /ZIELONA
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Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu  

kolejowego zawarte przez Województwo Łódzkie

Województwo Łódzkie ma zawarte umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym z dwoma operatorami :

✓ Łódzką Koleją Aglomeracyjną sp. z o. o.

obejmujące połączenia w relacji Łódź – Sieradz,

✓ Przewozami Regionalnymi sp. z o. o.

obejmujące połączenia w relacji Łódź – Sieradz – Wrocław Gł. / Poznań
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Integracja biletowa

Województwo Łódzkie we współpracy z miastami, gminami i powiatami podejmuje działania na rzecz

wprowadzenia integracji biletowej.

Efektem tych prac jest system elektronicznego 30 dniowego Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego kodowanego

na Łódzkiej Migawce oraz biletach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W strefie „A” WBA obejmuje swoim zasięgiem miasta Pabianice – Łódź – Zgierz w tym przewozy kolejowe i

komunikacje miejska w Łodzi w cenie 128 zł.

W strefie „A”+ obejmuje swoim zasięgiem miasta Pabianice – Łódź – Zgierz w tym przewozy kolejowe i

komunikacje miejska w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu w cenie 180 zł.



Dziękuję za uwagę !


