Atrakcyjność województw
Województwo łódzkie

Województwo łódzkie
Podstawowe informacje

 Stolica – Łódź
 Powierzchnia -

,

k ²

 Liczba miast na prawach powiatu - 3
 Li z a powiatów - 21
 Liczba gmin miejskich - 18
 Populacja - 2 485 323
 Lud ość w wieku produk yj y

- 1 508 942
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Województwo łódzkie
Sektory perspektywiczne

Sektor włókie

i zy i

ody

Materiały udowla e
Farmacja i kosmetyki
Energetyka odnawialna
Przetwórstwo rol o-spożyw ze
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Województwo łódzkie
Największe firmy / inwestorzy regionu
Łódź

Łowicz

Pabianice

Wieluń

Radomsko
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Województwo łódzkie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
ff

Obejmuje swoim zasięgie województwo łódzkie, ws hod ią zęść województwa wielkopolskiego i za hod ią
zęść województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świet ie skomunikowane,
atrakcyjne tereny pod inwestycje prze ysłowe i wybrane usługi. Duży wy ór działek inwestycyjnych, ulgi
podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka
Strefa jest idealnym miejscem dla przedsię ior ów zainteresowanych rozwojem działal oś i.

Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
F

Zajmuje łą z ie powierz h ię 707,9814 ha. Łą z ie w SSE "Starachowice" wydano 176 zezwoleń na
prowadzenie działal oś i, co zaowo owało inwestycjami w wysokoś i 2532 mln PLN oraz 8289 miejscami
pracy. Tereny oferowane inwestorom o ej ują zarów o obszary zabudowane obiektami prze ysłowy i –
hale produkcyjne, budynki magazynowe, biurowe – jak rów ież uzbrojone działki gotowe do zabudowy.
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Województwo łódzkie
Lokalni poddostawcy

Sektor opakowań
Budownictwo

Biotechnologia

Sektor
elektroniczny

Sektor spożyw zy

AGD

Informatyka

Logistyka
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Województwo łódzkie
Infrastruktura
Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi

-

Loty

iędzy arodowe, Cargo - odprawia rocznie ponad

1000 ton frachtu i zajmuje 3-cie miejsce w kategorii Przewozy cargo RFS 2014 (Road Fedder Service).
Lotnisko Łask – lotnisko wojskowe
Lotnisko Tomaszów Mazowiecki - Nowy Glinnik – lotnisko wojskowe
Lotnisko Piotrków Trybunalski - cywilne lotnisko publiczne

Łódzkie – wysoki pote jał rozwoju transportu drogowego
Przez województwo przebiega Autostrada A1 – na odcinku Tuszyn-Często howa (81 km), ędą a jednym z
głów y h korytarzy transportu drogowego pół o -połud ie. Elementy strategicznego układu drogowego
województwa uwzględ io o także w ramach rozszerzenia Sieci TEN-T (autostrada A1 , A2 oraz droga ekspresowa
S8 na odcinku Łódź – Wro ław . Ol rzy ią sza są ędzie ukoń ze ie drogi ekspresowej S14 o długość 12,2 km.

Sieć kolejowa w województwie elementem głów y h linii kolejowych sieci TEN-T
Przez województwo prze iegają dwa korytarze transeuropejskiej sieci transportowej –Gdynia–Warszawa–
Katowice oraz Łódź–Opoczno Połud ie. Istotnym elementem jest także terminal Łódź Ole hów - ajwiększe w
regionie centrum o sługują e po iągi z Chin oraz terminal w okolicach Strykowa jeden z ajwiększy h e trów
magazynowych i logistycznych. Ponadto w województwie działa Łódzka Kolei Aglomeracyjna.

7

Województwo łódzkie
Szkolnictwo wyższe
Uczelnie prywatne

Uczelnie publiczne - Łódź
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Mocne strony (na podstawie strategii województwa)

Ist ie ie z a zą ego w skali kraju ośrodka produk ji e ergii elektry z ej
Lokaliza ja „z a y h arek” w województwie - duży h przedsię iorstw zagra i z y h o europejski h i
światowy h zdol oś ia h ko kure yj y h
Ros ą a atrak yj ość i ko kure yj ość Łódzkiej Spe jal ej Strefy Eko o i z ej, Klesz zowskiej
Strefy Prze ysłowej i Parku Prze ysłowego Boruta Zgierz
Gęsta sieć dróg kołowy h wskaź iki gęstoś i dróg z a z ie przekra zają śred ie dla kraju
Wysoki pozio

ur a iza ji, kształtowa ie się łódzkiego o szaru

etropolital ego

Uru ho ie ie, w kwiet iu
r., ofi jal ego połą ze ia kolejowego argo Łódź – Białoruś – Ukraina
– Kazachstan – Chiny (miasto Chengdu w prowincji Syczuan). Jedyne tego typu w Polsce.
Dy a i z y rozwój sektora usług typu BPO
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Województwo łódzkie
Ciekawostki turystyczne
1

U iejów
 Ter y U iejów
 Za ek Ar y iskupów
G ieź ieński h
 Park zamkowy
 Zagroda Mły arska
 Rynek w Uniejowie

Łódź






Księży Mły
Las Łagiew i ki
Planetarium EC1
Park O alały h
Pla Wol oś i
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Nie orów

2

 Pała w Nie orowie
 Stara Ora żeria
 Manufaktura

To aszów
Mazowiecki
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 Rezerwat Przyrody
Nie ieskie Źródła
 Groty Nagórzy kie
 Skansen Rzeki Pilicy
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa

Źródło: A kieta doty zą a atrak yj oś i i westy yj ej województwa lu uskiego, Warszawa, lipie
Grafika – ikony: flaticon.com, grafika: pixabay.com, Wikimedia
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