
…POTEM BUDOWA

W połowie przyszłego roku ruszą prace budowlane. 
Podziemny tunel da możliwość otwarcia nowych połą-
czeń kolejowych oraz usprawni ruch lokalny, regionalny 
i krajowy. Dzięki inwestycji skróci się czas przejazdu 
przez miasto.  Mieszkańcy skorzystają z dwóch nowych 
podziemnych przystanków: Śródmieście (u zbiegu ulic 
Zielonej/Zachodniej/Kościuszki) oraz Polesie (u zbiegu 
ulic Ogrodowej/Karskiego). Będą one zintegrowane 
z komunikacją miejską, co znacznie ułatwi podróż 
po mieście. Przystanki będą dostosowane do osób 
o ograniczonej możliwości poruszania się. 

ŁÓDŹ FABRYCZNA – GŁÓWNA STACJA PRZELOTOWA 

Projekt  jest kontynuacją, realizowanej do  2016r., 
budowy odcinka linii kolejowej Łódź Widzew – Łódź Fa-
bryczna oraz stacji Łódź Fabryczna,  która jest obecnie 
stacją końcową. Celem obecnie realizowanego projektu 
jest przekształcenie jej w stację przelotową. Dzięki 
temu miasto zyska wygodne połączenie kolejowe 
zarówno na osi wschód-zachód (Łódź Widzew – Łódź 
Fabryczna – Łódź Kaliska), jak i na osi północ-południe 
(Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec).

BUDOWA TUNELU ŚREDNICOWEGO OTWIERA NOWE MOŻLIWOŚCI ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLE-
JOWEGO. TUNEL BĘDZIE PRZEBIEGAŁ POD ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA I POŁĄCZY  STACJĘ 
ŁÓDŹ FABRYCZNA Z ŁODZIĄ KALISKĄ I ŁODZIĄ ŻABIENIEC. PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ 
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., O WARTOŚCI OK. 1,7 MLD PLN,  JEST WSPÓŁFINANSO-
WANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ.
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Projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego 
(TEN-T), etap II, odcinek Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

NAJPIERW PROJEKT…

Inwestycja realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”.  
Oznacza to, że wykonawca  odpowiedzialny jest zarówno 
za projekt, jak i budowę tunelu. Koncepcja projektowa zo-
stała już złożona i jest analizowana pod kątem zgodności 
z dokumentacją przetargową oraz przepisami prawnymi 
i wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków. Ważne 
jest to, żeby wybrać najkorzystniejszy wariant budowy. 
Prace prowadzone będą w centrum miasta, w miejscu, gdzie 
występuje duże nagromadzenie budynków. Podczas wyboru 
projektu oceniane są takie aspekty jak: bezpieczeństwo, 
ochrona przeciwpożarowa oraz wpływ na istniejącą, gęstą 
zabudowę miejską. 


