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Szanowni Państwo, 

 

w filmie „Margin Call” (w polskim tłumaczeniu „Chciwość”) bankier inwestycyjny chwali się, że 

zbudował kiedyś most, dzięki któremu ludzie zaoszczędzili 134 mln godzin jazdy do domu, czy pracy. 

Dzięki nowym inwestycjom drogowym i kolejowym już wkrótce także mieszkańcy Warszawy, Krakowa, 

czy Wrocławia zaczną oszczędzać. Zgodnie z zasadą, że „liczy się czas dojazdu, a nie odległość”, 

rozwój infrastruktury stworzy im zupełnie nowe możliwości. Mieszkanie w miejskim blokowisku będą 

mogli zamienić na dom z ogródkiem, nie tracąc przy tej okazji dodatkowych godzin spędzonych w 

samochodzie, czy pociągu. To z kolei oznacza poważne zmiany na rynku ziemi – wiele terenów 

przybliży się do centrów aglomeracji, stając się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. O  wszystkich 

tych rozwiązaniach przeczytają Państwo w raporcie przygotowanym przez Wealth Solutions i Zespół 

Doradców Gospodarczych TOR. Zapraszamy do lektury. 

 
Zapraszamy do lektury! 
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Co oznaczają nowe drogi dla rynku ziemi? 
 

 
Polska jest obecnie wielkim placem 

budowy. Nowe odcinki dróg szybkiego 

ruchu czy zmodernizowane linie kolejowe 

to jednak nie tylko skrócenie czasu i 

komfortu podróży. Zmiany do jakich dojdzie 

w infrastrukturze dotkną wielu aspektów 

naszego życia, również rynku ziemi. 

O tym, że wzrosną ceny działek usługowych 

ulokowanych wokół nowych węzłów 

komunikacyjnych, chyba nikogo nie trzeba 

przekonywać. Jednak już mniej osób zdaje 

sobie sprawę z tego, że zmiany dotkną 

również rynek ziemi budowlanej i rolnej. Na 

swej atrakcyjności i, co za tym idzie, na cenie 

zyskają działki, które nie znajdują się w 

bezpośrednim sąsiedztwie nowych dróg i 

szlaków kolejowych, ale te, które zyskają 

sprawne połączenia z dużymi ośrodkami 

miejskimi.  

„Do największych zmian w cenach 

dojdzie na terenach położonych w 

większej odległości od centrów 

aglomeracji” 

Czas dojazdu do pracy to dla Polaków wciąż 

jedno z najważniejszych kryteriów uwzglę-

dnianych przy wyborze miejsca zamieszkania. 

Największe miasta, stolice regionów to z kolei 

lokalne centra na rynku pracy. Sprawne 

połączenie z takimi miejscami zawsze znajduje 

odbicie w cenie nieruchomości. Z tego powodu 

postanowiliśmy zbadać i prześledzić pod tym 

kątem rozwój komunikacyjnej mapy Polski w 

nadchodzących latach. 

Do największych zmian dojdzie na terenach 

położonych w większej odległości od centrów 

aglomeracji, gdzie do tej pory ceny ziemi nie 

były wygórowane. Jednocześnie prawdo-

podobny jest spadek cen gruntów w granicach 

dużych miast i w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie, co dotyczy również mieszkań. Ich 

wysoki poziom skłania wiele osób do 

poszukiwania miejsca zamieszkania w dalszej 

odległości od aglomeracji. Rozwój 

infrastruktury będzie wspierał ten proces.  

„w powiatach podwarszawskich 

liczba mieszkańców w ciągu 25 lat 

wzrośnie o 250 tys.” 

Według wstępnych wyników Narodowego 

Spisu Powszechnego w ciągu niespełna 10 lat 

za sprawą migracji, odsetek Polaków 

mieszkających w miastach spadł o 1,8 punktu 

procentowego, czyli o ok. 700 tys. Maleje 

liczba ludności większości dużych polskich 

miast. Rozrastają się natomiast przedmieścia. 

Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że 

tylko w powiatach podwarszawskich liczba 

mieszkańców w ciągu 25 lat wzrośnie o 250 

tys. osób. Ten napływ ludności z pewnością 

odbije się na cenach na rynku ziemi. 

Ten naturalny proces rozlewania się miast, 

który nazywa się eksurbanizacją, do tej pory 

był hamowany w Polsce przez słabą 

infrastrukturę komunikacyjną. Wraz z jej 

poprawą w najbliższym czasie powinien 

przybrać na sile. Z tego powodu tereny, które 

będą jego największym beneficjentem to 

obecnie jeden z najatrakcyjniejszych terenów 

inwestycyjnych w Polsce. 

Kuba Karliński   
 
Wealth Solutions                       

– Inwestcyje Ziemskie 

Czy wiesz, że ... 
45 proc. mieszkańców dużych polskich miast 
jest niezadowolona z swojej obecnej 
przestrzeni życiowej, a aż 52 proc. chętnie 
wyprowadziłoby się do domu pod miastem. 
Sprawna komunikacja jest z kolei dla nich 
najważniejsza w miejscu zamieszkania (33 
proc. wskazań).  Co ciekawe mieszkańcy 
domów na przedmieściach wcale nie myślą o 
emigracji do miasta. Takich danych dostarcza 
badanie opinii publicznej przeprowadzone 
przez Homo Homini dla Wealth Solutions. 
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1. Aglomeracja Warszawska 

Potencjał komunikacyjny Warszawy i okolic 

Warszawa jest silnie powiązana komunikacyjnie z gminami leżącymi w jej otoczeniu. Miasto, będąc 

stolicą zarówno regionu jak i kraju, w ostatnich latach bardzo szybko się rozwija. Plasuje to stolicę 

naszego kraju w czołówce najszybciej rozwijających się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Rozwój gospodarczy stolicy wiąże się z przyciąganiem ludności z regionu, wizją atrakcyjnych ofert 

pracy, szerokich możliwości rozwoju, a także uruchomienia własnego biznesu. Obserwowane jest 

również zjawisko rozrastania miasta przez wchłanianie w jego obszar gmin ościennych. Wypadkową 

zmian jest zapotrzebowanie na treny pod inwestycje ziemskie w miejscach dobrze skomunikowanych 

z Warszawą. 

Aglomerację warszawską można uznać za wzór postępującej, choć niedokończonej, integracji 

transportu kolejowego i komunikacji miejskiej. Wprowadzenie wspólnego biletu, wzrost pracy 

przewozowej oraz inwestycje w tabor prowadzą do bardzo szybkiego wzrostu ilości podróżnych 

korzystających z takiej formy przemieszczania się. 

 

Realizowane i planowane inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną w okolicy Warszawy 

SKM 

Szybka Kolej Miejska (przewozi ok. 10 mln pasażerów rocznie) obsługuje obecnie 3 trasy: S1 

Pruszków-Otwock, S2 Sulejówek Miłosna-Warszawa Zachodnia oraz S9 Warszawa Gdańska-

Wieliszew. Linia S9 w relacji Warszawa Gdańska-Wieliszew ruszyła w 2010 r., do 2012 r. połączenie 

obsługiwały Koleje Mazowieckie. W 2012 r. planowane jest z kolei przedłużenie linii S2 do stacji 

kolejowej w sąsiedztwie Terminala 2 lotniska im. F. Chopina na Okęciu, a także uruchomienie nowej 

linii z lotniska Chopina do Legionowa. 

 

WKD 

Warszawska Kolej Dojazdowa (przewozi ok. 7 mln pasażerów rocznie) zapewnia w szczycie kursy co 

10-15 min., a poza szczytem co 15-30 min. i obsługuje trasę Warszawa Śródmieście – Grodzisk 

Mazowiecki / Milanówek.  Stary, liczący ponad 40 lat tabor, zostanie w większości zastąpiony do 

października 2012 r. czternastoma nowoczesnymi pojazdami firmy PESA. Niestety rozbudowa 

infrastruktury planowana jest przez spółkę dopiero w nowej perspektywie finansowej UE.  

 

Koleje Mazowieckie 

Koleje Mazowieckie (KM), od momentu wydzielenie ze struktur PKP Przewozy Regionalne w 2004 r., 

zwiększyły ilość rocznie przewożonych pasażerów z 40 do 54,5 mln w 2011 r. Zdobyły tym samym 

20% rynku i status drugiego przewoźnika w Polsce. KM posiadają obecnie największy procent 

zmodernizowanego oraz nowo kupionego taboru, spośród wszystkich spółek kolejowych w kraju oraz 

ustabilizowaną sytuację finansową i przewozową. W planach KM na 2012 r. znajduje się uruchomienie 

połączeń z portu lotniczego w Modlinie oraz lotniska im. F. Chopina na Okęciu. 

 

Autostrada A2 

Docelowo w Polsce ma powstać pięć autostrad o łącznej długości ok. 2 tys. km. Przez Warszawę 

przebiegać będzie autostrada A2 tworząca szybkie połączenie z innymi ważnymi ośrodkami miejskimi 

takimi jak Poznań, Łódź, Siedlce, czy Biała Podlaska oraz co najważniejsze z europejską siecią 

autostrad. Ostatnie odcinki aktualnie realizowanych inwestycji w okolicy Warszawy (autostrady A2) 

mają zostać otwarte w październiku 2012 roku. 

Obecnie w budowie jest bardzo ważny dla Warszawy odcinek autostrady o łącznej długości ok. 91 km 

ciągnący się od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. Terenami, przez które przebiega lub też które 
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znajdują się w bliskim sąsiedztwie tego odcinka trasy A2 (w oddaleniu ok. 30 km na zachód od 

Warszawy) są obszary: Pruszkowa, Piastowa, Brwinowa, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, 

gminy Jaktorów, gminy Baranów, gminy Wiskitki oraz gminy Bolimów. 

Od wschodniej strony Warszawy planowana jest budowa przedłużenia wspomnianej autostrady 

łączącej stolicę z Siedlcami, Białą Podlaską i biegnącą aż do granicy z Białorusią. W ramach tego 

przedsięwzięcia w okolicy wsi Choszczówka wybudowany będzie węzeł „Lubelska”, gdzie z autostradą 

A2 skrzyżują się trasy dwóch dróg ekspresowych S2 i S17. W dojeździe do stolicy, ze względu na 

bliskie sąsiedztwo szybkiego połączenia drogowego, z węzła Lubelska korzystać będą mieszkańcy 

miasta Sulejówka, gminy Halinów, gminy Dębe Wielkie, gminy Wiązowna oraz miasta Otwock. 

Przewiduje się, że prace budowlane będą trwały w latach 2012-2015. 

 

Droga ekspresowa S2 

Przed końcem roku 2012 oddana zostanie do użytku droga ekspresowa łącząca węzeł Konotopa 

z węzłem „Lotnisko” zlokalizowanym przy granicy Dawid i Ursynowa-Krasnowoli. Dostęp do trasy 

będzie możliwy także z węzłów przy Alejach Jerozolimskich, w Opaczy oraz z Alei Krakowskiej. 

Na etapie planowania jest również inny odcinek S2, który ma zaczynać się przy węźle „Puławska”, 

a kończyć na węźle „Lubelska”. Budowa tego 19,5-kilometrowego odcinka jest zaplanowana na lata 

2015-2018. Po zakończeniu prac mieszkańcy dzielnic Ursynów, Wilanów, Wawer oraz powiatu 

otwockiego będą mogli włączyć się do ruchu na S2 dzięki węzłom „Ursynów”, „Przyczółkowa”, „Wał 

Miedzeszyński”, „Patriotów” i „Lubelska”. 

 

Droga ekspresowa S7 

W ramach budowy drogi ekspresowej S7, w pobliżu Warszawy znajdą się jej dwa istotne odcinki. 

Jeden z nich ma stanowić połączenie Warszawy z Grójcem, drugi z Czosnowem. Odcinek o długości 

ok. 22,5 kilometrów łączący Warszawę z Czosnowem ma być oddany do użytku w połowie 2017 roku i 

będzie przebiegał przez Czosnów, Warszawę, Izabelin, Stare Babice oraz Łomianki. Otwarcie odcinka 

łączącego Warszawę z Grójcem natomiast planowane jest na koniec 2018 roku. Trasa na tym odcinku 

ma przebiegać przez tereny Warszawy, Raszyna, Piaseczna, Lesznowoli, Tarczyna oraz Grójca. 

 

Droga ekspresowa S8 

Terenami, które znacząco skorzystają na budowie dróg wylotowych z Warszawy będą obszary 

położone wzdłuż trasy S8 zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie Warszawy. Obecnie 

dobiegają końca prace związane z budową odcinka Prymasa – Marki Etap I. Po roku 2013 ma się 

rozpocząć budowa 14-kilometrowego odcinka Marki – Radzymin przebiegającego przez Wołomin, 

Marki, Kobyłkę, Zielonkę i Radzymin.  

Po zachodniej stronie Warszawy w budowie jest obecnie odcinek stanowiący część etapu I budowy 

drogi S8 na odcinku Salomea-Wolica zlokalizowany w dzielnicach Warszawa-Włochy oraz Warszawa-

Ursus. Przewidywanym terminem zakończenia prac na 2,5 kilometrowym odcinku jest trzeci kwartał 

2012 roku.  

Praca na innej części etapu I dotycząca ok. 11,8 kilometrowego odcinka tej drogi ma się skupić na 

połączeniu węzeł „Opacz” – węzeł „Paczków”. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 

trzeci kwartał 2013 roku, a zakończenie na koniec 2015 roku.  

W tych samych ramach czasowych znajduje się etap II tej inwestycji polegający na przebudowie 3,3-

kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 7 do parametrów GP (tzw. drogi ekspresowej), od węzła 

„Janki Małe” do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 na terenie gminy Raszyn.  

Kolejnym odcinkiem drogi krajowej nr 8 przygotowywanym do przebudowy do parametrów drogi 

ekspresowej jest odcinek od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą 

wojewódzką nr 721 w miejscowości Wolica. Przewidywany początek biegu prac na 22-kilometrowym 

odcinku planowany jest na I kwartał 2014 roku. W połowie 2016 roku mieszkańcy gminy Nadarzyn, 

gminy Żabia Wola, oraz gminy Radziejowice będą mogli rozpoczynać podróż w kierunku Warszawy, 

ciesząc się drogą o pełnych parametrach drogi ekspresowej. 
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Droga ekspresowa S17 

Przygotowywana jest również dokumentacja dla drogi ekspresowej S17 dla odcinków Marki – Węzeł 

„Lubelska” (ok. 19 km) oraz od Węzła „Lubelska” aż do granicy województwa. Trasa pierwszego 

odcinka obejmie dzielnice Warszawy – Rembertów oraz Wesoła, a także Marki, Ząbki, Zielonkę, 

Sulejówek oraz gminę Wiązowna. Planowany przebieg prac przypada na lata 2015-2018. W tym 

samym czasie planowane są także prace na drugim wspomnianym odcinku S17. 

 

Tabela 1. Ceny jednego metra gruntu w powiatach położonych na wschód od Warszawy (zł/m
2
 w 

połowie 2011 r.) 

 

 

 

 

Źródło: Centrum AMRON dla Wealth Solutions 

Perspektywy dla rynku ziemi 

Jeśli spojrzymy na komunikacyjną mapę okolic Warszawy i nałożymy na nią inwestycje, które zostaną 

wkrótce oddane do użytku, to niewątpliwe atrakcyjnie prezentują się tereny położone na zachód, 

południowy-zachód i południe od stolicy. Obecnie przez obszar ten przebiegają trasy S7 oraz S8, 

biegnące do Krakowa, Kielc, Radomia, Katowic, Łodzi czy Wrocławia. Jeszcze w tym roku Warszawa 

uzyska również z tej strony połączenie autostradowe z Poznaniem i Berlinem. W przyszłości wszystkie 

te trasy zostaną połączone przez Południową Obwodnicę Warszawy. 

W ramach dobrze rozwiniętej warszawskiej sieci kolejowej, przez teren ten przebiega wiele ważnych 

linii. Ofertę przewoźników kolejowych na tym obszarze uzupełnia Warszawska Kolej Dojazdowa, która 

łączy stolicę z Pruszkowem, Podkową Leśną, Milanówkiem, czy Grodziskiem Mazowieckim. To 

właśnie tereny położone na zachód, południowy-zachód i południe od Warszawy w tym roku będą 

największym beneficjatem inwestycji komunikacyjnych, a ich mieszkańcy najmocniej odczują 

zbliżające się zmiany. Z tych powodów jest to również obszar, na którym Warszawa rozlewa się 

najszybciej, będąc najciekawszym terenem pod względem inwestycyjnym. Jednak nie wszystkie 

gminy skorzystają na tym procesie w równym stopniu.  

Do tej pory największymi beneficjatami naturalnego ruchu migracyjnego mieszkańców stolicy były 

gminy znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, czyli Piaseczno (średnia cena transakcyjna 

ziemi budowlanej w połowie 2011 r. wg Centrum AMRON: 300 zł/m²), Lesznowola (328 zł/m²), 

Konstancin-Jeziorna (407 zł/m²), Michałowice (592 zł/m²), Piastów (358 zł/m²), czy Pruszków (409 

zł/m²). Ceny gruntów są tam obecnie już bardzo wysokie, a wiele atrakcyjnych lokalizacji 

zagospodarowanych. To odstrasza potencjalnych kupców i jest powodem korekty cen. Przykładem 

może być gmina Lesznowola, w której od szczytu cenowego w trzecim kwartale 2010 r., do drugiego 

kwartału 2011 r. średnia cena jednego metra ziemi budowlanej spadła o 23,5 proc. Jest to 

najsilniejsza korekta na obserwowanym obszarze.  

Obecnie nabywcy szukają nieruchomości położnych w większej odległości od stolicy. Poprawa 

funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej może ich tylko do tego dodatkowo zachęcić. 

Spodziewać się można w związku z tym większego zainteresowania kupujących nieruchomościami w 

gminach: Grodzisk Mazowiecki (średnia cena transakcyjna ziemi budowlanej w połowie 2011 r. w 

mieście: 191 zł/m², na pozostałym obszarze gminy wiejskiej: 108 zł/m²), Baranów (75 zł/m²), Żabia 

Wola (89 zł/m²), Jaktorów (129 zł/m²), Prażmów (127 zł/m²), Tarczyn (77 zł/m²), Nadarzyn (164 zł/m²), 

  
 

Legionowski Miński Otwocki Wołomiński 

Ziemia rolna 34,40 13,72 36,40 34,30 

Ziemia 
budowlana 

144 248 295 262 
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Brwinów (203 zł/m²), a także na terenie powiatów Sochaczewskiego (63 zł/m²), Grójeckiego (57 zł/m²), 

czy Żyrardowskiego (94 zł/m²).  

Ceny ziemi na ich obszarze są o wiele niższe od cen spotykanych w gminach znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Wraz z poprawą infrastruktury komunikacyjnej dysproporcja ta 

powinna się zmniejszać, zgodnie z zasadą, że liczy się przede wszystkim czas dojazdu, a nie 

odległość. Można się spodziewać w związku z tym w najbliższych latach dalszych spadków cen na 

obszarach przylegających do stolicy oraz ich wzrostu na terenach dalej położonych. Oczywiście nie 

każda nieruchomość będzie poddawała się tym tendencjom, a wiele będzie zależało od takich 

parametrów jak bliskość terenów zielonych, dostęp do infrastruktury handlowo-usługowej, placówek 

edukacyjnych, itp. 

Dla przykładu otwarcie autostrady A2 oraz modernizacja linii kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią 

znacznie usprawnią komunikację stolicy z takimi miejscowościami jak Grodzisk Mazowiecki, czy 

Żyrardów. Obecnie codzienny dojazd z tych miast do Warszawy samochodem jest bardzo uciążliwy. 

Niedługo jednak się to zmieni. Grodzisk Mazowiecki znajduje się tylko 15 kilometrów od Pruszkowa, z 

którego wiele osób codziennie dojeżdża do stolicy samochodem. Pokonanie takiej odległości 

maksymalną dozwoloną prędkością na autostradzie powinno zająć trochę ponad kwadrans. Koleją z 

Grodziska Mazowieckiego do Warszawy jedzie się dzisiaj tylko o ok. 10 minut dłużej, niż z Pruszkowa.  

Jeżeli te fakty zestawimy z informacją, że w Pruszkowie ceny ziemi budowlanej są obecnie ponad 

dwukrotnie wyższe niż w Grodzisku Mazowieckim, to z pewnością można oczekiwać zmniejszenia się 

tej dysproporcji w najbliższych latach. 

Atrakcyjność terenów położonych na wschód od Warszawy ograniczana jest przez małą liczbę 

mostów na Wiśle, czy brak dróg szybkiego ruchu. Do większych zmian w tym zakresie nie dojdzie 

również w roku obecnym. Planowany czas realizacji trasy S17 przypada na lata 2015-2018. 

Czternastokilometrowy odcinek drogi S8, łączącej Marki i Radzymin, będzie realizowany dopiero po 

2013 r., a autostrada A2 w kierunku wschodnim zostanie przedłużona najwcześniej w 2015 r. Z 

pewnością wspomniane inwestycje zwiększą atrakcyjność gmin położonych na ich trasie, jednak sieć 

dróg szybkiego ruchu nie uzyska tu takiej gęstości, jak na terenie położonym na zachód, południowy-

zachód i południe od Warszawy.  

 

Tabela 2. Ceny jednego metra gruntu w powiatach położonych na zachód od Warszawy (zł/m
2
 w 

połowie 2011 r.) 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Centrum AMRON dla Wealth Solutions  
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Ziemia rolna 21,23 20,60 25,19 33,09 11,56 40,44 12,84 

Ziemia budowlana 178 57 212 257 63 256 94 
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Rysunek 1. Ważniejsze drogi i linie kolejowe w Aglomeracji Warszawskiej na tle okolicznych gmin  
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2. Aglomeracja Krakowska 

Potencjał komunikacyjny Krakowa i okolic 

W okolicy Krakowa krzyżuje się lub przebiega wiele ważnych dróg o znaczeniu krajowym oraz 

europejskim. Głównymi kierunkami tranzytowymi dla transportu drogowego przez Kraków są wschód i 

zachód. W komunikacji Krakowa, a nawet całego regionu, z innymi dużymi ośrodkami miejskimi, nie 

tylko w kraju, ważna rolę pełni Port Lotniczy Kraków Balice.  

Natomiast wewnątrz aglomeracji na uwagę zasługuje oferta transportu kolejowego. W kierunku 

Krzeszowic, Trzebini, Wieliczki, Skawiny oraz wspominanego portu lotniczego kursują popularne 

autobusy szynowe i elektryczne zespoły trakcyjne. W obszarze aglomeracji w tych pociągach 

funkcjonują czasowe bilety strefowe na wielokrotne przejazdy. 

 

Realizowane i planowane inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną w okolicy Krakowa 

Krakowska Szybka Kolej Aglomeracyjna 

Krakowska Szybka Kolej Aglomeracyjna to pomysł, który zrodził się w 2006 r. w Urzędzie 

Marszałkowskim. W 2007 r. sporządzone zostało wstępne studium wykonalności, zakładające 

wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej do skomunikowania przedmieść m iasta oraz kilku 

sąsiednich miast z Krakowem. W 2011 r. studium zostało zaktualizowane. Z rozpatrywanych 7 linii 

wybrano do realizacji 3 połączenia przebiegające przez Dworzec Główny w Krakowie: Trzebinia – 

Tarnów, Sędziszów – Skawina, Balice – Wieliczka. 

Z przedstawionych trzech wariantów kursowania pociągów: co pół godziny, co 30 minut do godziny i 

co 20 minut, wybrano wstępnie wariant drugi, ze względu na realne podejście do możliwości 

finansowych województwa. Przy niewielkich nakładach możliwe będzie zwiększenie ilości pasażerów 

z 13 do 20 tys. pasażerów na dobę w 2020 r. Konieczne będzie, oprócz prac torowych, 

skoordynowanie pociągów z komunikacją miejską, zmodernizowanie stacji, poprawa bezpieczeństwa 

oraz wprowadzenie wspólnego biletu. 

 

Autostrada A4 

Prace przy budowie trasy A4 w okolicach Krakowa trwają i wszystko wskazuje na to, że jeszcze 

w 2012 roku mieszkańcy Krakowa i okolic będą mogli z niej korzystać, poruszając się nie tylko 

w kierunku zachodnim, ale także wschodnim. Dotyczy to głównie odcinków: 

 Węzeł „Szarów” – Węzeł „Brzesko”, 

 Węzeł „Brzesko” – Węzeł „Wierzchosławice” (zakończenie realizacji w 2013 roku),  

 Węzeł „Wierzchosławice” – Węzeł „Krzyż”. 

Bezpośredni dostęp do autostrady uzyskają mieszkańcy Szarowa, Kłaju, Bochni, Stanisławic, 

Rzezawy, Brzeska, Wierzchosławic i Tarnowa. 

 

Droga ekspresowa S7 (odcinek Kraków/węzeł Igołomska – Słomniki – Miechów – granica województwa) 

W ramach budowy drogi ekspresowej S7, w okolicy Krakowa planowana jest budowa ekspresowego 

odcinka dwujezdniowego biegnącego od Krakowa w kierunku północnym do granicy województwa. 

Nie jest jeszcze znany dokładny przebieg trasy, wiadomo natomiast, że będzie on wynosił ok. 57 

kilometrów. Dostęp do drogi ekspresowej ma zapewnić dziewięć węzłów drogowych, ponadto plany 

obejmują także budowę obwodnic miejscowości takich, jak Miechów, Słomniki oraz Księża Wielkiego. 

Realizacja inwestycji jest planowana na lata 2014-2017. 
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Droga wojewódzka nr 783 (odcinek Wolbrom – Miechów) 

W lipcu 2010 roku ruszyła przebudowa drogi łączącej Wolbrom z Miechowem, której celem jest 

poprawa dostępności transportowej dla ludności lokalnej oraz lokalnych ośrodków gospodarczych 

z Krakowem. W efekcie przebudowy drogi ulegnie poprawie połączenie komunikacyjne województwa 

małopolskiego z województwami świętokrzyskim i śląskim. Przebudowa drogi na tym odcinku wpłynie 

pozytywnie także na dostępność podstref Krakowskiego Parku Technologicznego w Wolbromiu, 

Słomnikach oraz Książu Wielkim. 

 

Perspektywy dla rynku ziemi 

Podkrakowski rynek ziemi jest o wiele mniejszy od podwarszawskiego. W związku z tym skutki 

inwestycji, które zostaną ukończone w najbliższym czasie, będą na nim mniej odczuwalne. Problem 

Krakowa polega również na tym, że ulice w obrębie samego miasta mają już ograniczoną 

przepustowość, przez co skutki doprowadzenia nowych dróg do jego granic mogą nie poprawić w 

znaczący sposób czasu przejazdu do centrum w godzinach szczytu. 

W obecnym roku najważniejszą inwestycją drogową w okolicach Krakowa, będzie oddanie odcinka 

autostrady A4, biegnącego z Królewskiego Grodu w kierunku wschodnim. Dzięki niemu na 

atrakcyjności zyskają gminy: Kłaj, Rzezawa, Bochnia, Drwino, Brzesko, Dębno, Borzęcin Górny, a 

nawet znajdujące się w dużo większej odległości gminy Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz, czy 

miasto Tarnów, które znacznie zbliży się do Krakowa. 

Przyczyni się do tego również rozwój oferty przewoźników kolejowych na tym obszarze. Wzrost 

atrakcyjności tych terenów prawdopodobnie znajdzie odbicie w cenie, jednak wątpliwe jest zrównanie 

cen na tym obszarze z tymi obserwowanymi w powiecie krakowskim (średnia cena transakcyjna ziemi 

budowlanej w połowie 2011 r. wg Centrum AMRON: 158 zł/m²), czy nawet wielickim (126 zł/m²).  

Równie ważne dla Krakowa będzie nowe połączenie z terenami położonymi na północ od miasta, czyli 

gminami Miechów, Słomniki, Iwanowice, Michałowice czy Luborzyca. Jednak termin realizacji tej 

inwestycji jest wciąż odległy. 

 

Tabela 3. Ceny jednego metra gruntu w powiatach położonych na wschód od Krakowa  

(zł/m
2
 w połowie 2011 r.) 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Centrum AMRON dla Wealth Solutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Wielicki  

(bez miasta 
powiatowego) 

Krakowski 

Ziemia rolna 3,86 8,29 

Ziemia budowlana 126 158 
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Rysunek 2. Ważniejsze drogi i linie kolejowe w Aglomeracji Krakowskiej na tle okolicznych gmin 
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3. Aglomeracja Wrocławska 

Potencjał komunikacyjny Wrocławia i okolic 

Wrocław należy do grona największych miast w Polsce charakteryzujących się bardzo gęstą siecią 

drogową. Bilskie sąsiedztwo autostrady A4 jest w przypadku Aglomeracji Wrocławskiej dodatkowym, 

ogromnym atutem, którym w chwili obecnej nie może się poszczycić wiele miast w kraju. Autostrada 

A4 umożliwia jej mieszkańcom łatwy i szybki dostęp do europejskiej sieci autostrad. 

W przypadku kolei oferta wygląda mniej atrakcyjnie. Pomimo dość wysokiej częstotliwości kursowania 

pociągów, niezadowalający stan infrastruktury kolejowej na niektórych liniach wpływa negatywnie na 

czas podróży do innych ośrodków miejskich. 

 

Realizowane i planowane inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną w okolicy Wrocławia 

Droga ekspresowa S8 (Odcinek Wrocław – Oleśnica – Syców) 

Pomiędzy Wrocławiem i Oleśnicą oraz Oleśnicą i Sycowem trwają budowy dwóch odcinków drogi 

ekspresowej S8. Po zakończeniu realizacji tych inwestycji łączna długość odcinków razem 

z obwodnicą Oleśnicy wyniesie ok. 55 kilometrów. Planowane terminy oddania dróg do użytku 

przypadają na 2013 rok. W zakres prac wchodzi budowa 6 węzłów drogowych w okolicach Cieśli, 

Szczodrowa, Sycowa (od strony zachodniej i wschodniej), Łozina i Dąbrowy. 

 

Droga ekspresowa S5 (odcinek Korzeńsko – Wrocław/Węzeł Widawa) 

W przygotowaniu znajduje się obecnie inny istotny dla Wrocławia element układu drogowego mający 

połączyć drogą ekspresową Wrocław z Korzeńskiem, a dalej z Poznaniem i Szczecinem. Na 48-

kilometrowym odcinku planowane jest 6 ważnych węzłów drogowych wiążących nowy odcinek 

z istniejącą siecią drogową. Węzły mają zostać wybudowane w okolicy Żmigródka, Żmigrodu, 

Krościna, Prusic, Trzebini oraz Kryniczna. 

 

Perspektywy dla rynku ziemi 

Mimo, że sieć drogowa Wrocławia jest gęsta i stale się rozwija, komunikacja w mieście i jego 

okolicach może ciągle przysparzać wiele trudności. Z pewnością w rozwiązaniu obecnych problemów 

pomocne mogłoby być wykorzystanie dobrze rozwiniętej sieci kolejowej. Niestety jej stan i brak planów 

poprawy w najbliższym czasie uniemożliwia pełne wykorzystanie tego środka transportu.  

W tym roku z pewności zmiany odczują mieszkańcy miejscowości położonych przy modernizowanym 

odcinku trasy S8. W pierwszej kolejności będą to mieszkańcy miasta i gminy Oleśnica, oraz gmin 

Syców i Dobroszyce. Przede wszystkim na terenie tych gmin można spodziewać się wzrostu cen 

nieruchomości. 

 
Tabela 4. Ceny jednego metra gruntu w powiatach położonych na wschód od Wrocławia  

(zł/m
2
 w połowie 2011 r.) 

 

 

 

 

 

Źródło: Centrum AMRON dla Wealth Solutions 

  

Średzki Trzebnicki Wrocławski 

Ziemia rolna 2,79 2,62 2,96 

Ziemia budowlana 105 136 169 
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Rysunek 3. Ważniejsze drogi i linie kolejowe w Aglomeracji Wrocławskiej na tle okolicznych gmin 
 
 
 

 

  

Źródło: opracowanie ZDG TOR 
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4. Trójmiasto  

Potencjał komunikacyjny Trójmiasta i okolic 

Okolice Trójmiasta są terenami szczególnie atrakcyjnymi inwestycyjnie z racji swojego nadmorskiego 

położenia. Chociaż sieć drogowa nie należy do najgęstszych w porównaniu z innymi większymi 

polskimi miastami, to ulega ona istotnym zmianom, które zmierzają w bardzo dobrym kierunku. 

Niewątpliwą zaletą Trójmiasta jest dostęp do pobliskiego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w 

Gdańsku. 

Realizowane i planowane inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną w okolicy Trójmiasta 

Droga ekspresowa S7 (odcinek Południowa Obwodnica Gdańska/ Straszyn – Koszwały – Kazimierzowo) 

W lipcu 2012 roku ma się zakończyć budowa osiemnastokilometrowej Południowej Obwodnicy 

Gdańska w skład której ma wchodzić pięć węzłów drogowych zlokalizowanych w sąsiedztwie 

Straszyna, Lipców, Olszynki, Przejazdowa i Koszwały.  

 

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 

Jedną z największych inwestycji w infrastrukturę kolejową w województwie pomorskim jest budowa 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Linia kolejowa powstała w wyniku inwestycji znacznie wpłynie na 

atrakcyjność terenów leżących w jej otoczeniu poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej. Dzięki 

umieszczeniu na linii wielu dobrze zlokalizowanych przystanków multimodalnych oraz parkingów 

„Parkuj i Jedź”, będą z niej mogli korzystać mieszkańcy trójmiasta, okolic, a także innych miejscowości 

leżących w większej odległości od przystanków kolejowych. Inwestycja będzie elementem 

usprawniającym komunikację Gdyni z Gdańskiem oraz stanie się alternatywną, w stosunku do dróg 

kołowych, możliwością dostępu do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Szacunkowy czas przejazdu 

pomiędzy wspomnianym Portem Lotniczym, a stacją Gdańsk Wrzeszcz ma wynieść ok. 20 minut. 

 

Linia kolejowa nr 201 (Kościerzyna – Gdańsk)  

Linia nr 201 zwana także kościerskim korytarzem kolejowym ma zostać poddana rewitalizacji. Między 

innymi dzięki podniesieniu prędkości jazdy, skróceniu ulegnie czas przejazdu na całej linii o ok. 20-30 

minut. Korzyścią płynącą z rewitalizacji linii kolejowej będzie poprawa regionalnego systemu 

transportowego województwa, głównie połączenia Kościerzyny i Somonino z Gdańskiem Osową i 

Gdynią. 

 

Perspektywy dla rynku ziemi 

Sieć komunikacyjna, zarówno drogowa jak i kolejowa, Trójmiasta dynamicznie się zmienia. Dzięki 

modernizacji linii kolejowej łączącej Kościerzynę z Trójmiastem, na atrakcyjności zyskają tereny 

położone na jej trasie. Obecnie dojazd z Kościerzyny do Gdyni zajmuje ok. 1 h i 20 min. Po 

modernizacji ma to być ok. 45-50 minut. Na tej inwestycji zyskają również mieszkańcy gmin Stężyca, 

Somonino i Żukowo. Sprawny i szybki dojazd z tych miejscowości do Trójmiasta może przełożyć się 

na większe zainteresowanie nieruchomościami na tym terenie. Na korzyść tego obszaru przemawia 

również bliskość Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i jego atrakcyjność przyrodnicza. 

Linia kolejowa do Kościerzyny zyska również na połączeniu jej z budowaną linią kolejową łączącą 

Gdańsk z lotniskiem im. Lecha Wałęsy. Dzięki temu miejscowości położone na trasie linii kolejowej 

201 zyskają nie tylko na poprawie komunikacji z Gdynią, ale i na uzyskaniu dobrego połączenia z 

lotniskiem im. Lecha Wałęsy oraz Gdańskiem. Sprawna komunikacja kolejowa z całym Trójmiastem w 

połączeniu z atrakcyjnością przyrodniczą powinna znaleźć odbicie w cenie znajdujących się tu 

nieruchomości.  

Jeszcze w tym roku ma zostać oddana również zmodernizowana trasa S7. Dzięki tej drodze skróci się 

czas podróży samochodem do Trójmiasta z gmin Cedry Wielkie, Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór 

Gdański i Nowy Staw. Warto zauważyć, że dzięki istniejącemu już odcinkowi obwodnicy Trójmiasta, 
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do którego podłączona zostanie budowana droga, z wymienionych gmin szybciej będzie można 

dojechać zarówno do Gdańska, jak i Gdyni. Także tu można z czasem oczekiwać wzrostu cen ziemi. 

 

Tabela 5. Ceny jednego metra gruntu w powiatach położonych na wschód od Aglomeracji 

Trójmiejskiej (zł/m
2
 w połowie 2011 r.) 

 

 

 

 

Źródło: Centrum AMRON dla Wealth Solutions 

 
Rysunek 4. Ważniejsze drogi i linie kolejowe w Aglomeracji Trójmiejskiej na tle okolicznych gmin 
 
 

 

 

Źródło: opracowanie ZDG TOR 

  

 
 

Gdański Kartuski Pucki Wejherowski 

Ziemia rolna 3,63 3,00 2,80 2,69 

Ziemia 
budowlana 

183 114 174 142 
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5. Aglomeracja Górnośląska 

Potencjał komunikacyjny Aglomeracji Górnośląskiej 

Aglomerację Górnośląską charakteryzuje bardzo silnie rozbudowana sieć dróg i linii kolejowych. 

Mieszkańcy gmin ościennych oddalonych od centrum aglomeracji o około 40 kilometrów docierają do 

niej w czasie około 30 minut. 

 

Realizowane i planowane inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną Aglomeracji 

Górnośląskiej i okolicznych terenów 

Autostrada A1  

W sąsiedztwie Katowic najbliżej położoną obecnie zrealizowaną już inwestycją jest odcinek autostrady 

A1 przebiegającej przez Pyrzowice, Piekary Śląskie, Maciejów i Sośnicę. W dalszych planach ma on 

zostać wydłużony, jednak na chwilę obecną brak dalszych informacji na ten temat. Można jedynie 

spekulować, iż będzie on zrealizowany w pespektywie lat 2014-2020. Znane natomiast są niektóre z 

planowanych węzłów, takie jak: „Blachownia” lub „Woźniki”. Na inwestycji skorzystają w dużej mierze 

mieszkańcy Częstochowy, uzyskując w ten sposób szybkie połączenie z Aglomeracją Górnośląską.  

Droga ekspresowa S1 

Dobrej myśli mogą być także mieszkańcy Bielska-Białej. Najprawdopodobniej w perspektywie lat 

2014-2020 także z tym miastem powstanie bardzo dobre połączenie o parametrach drogi 

ekspresowej. Nie ustalono jeszcze konkretnego przebiegu trasy, ale wiele wskazuje na to, iż nie 

ominie ona miejscowości takich jak Mysłowice, Lędzin, Imielin, Bojszowy, Bieruń oraz Bestwina.  

 

Perspektywy dla rynku ziemi 

Aglomeracja Górnośląska może się poszczycić gęstą siecią dróg szybkiego ruchu, której próżno 

szukać będziemy w innych częściach Polski. Z tego powodu zmiany, jakie zajdą w infrastrukturze 

komunikacyjnej w tym miejscu, nie będą miały takich skutków, jak chociażby w Warszawie. Z Katowic 

czy Sosnowca obecnie autostradą dojedziemy do Wrocławia i dalej do Niemiec. Podobnie 

podróżować można w kierunku Krakowa. Od wielu lat dwupasmowa droga wiedzie stąd do Warszawy 

czy Łodzi. 

Do większych zmian w tym układzie dojdzie ok. 2020 r., kiedy Aglomeracja Górnośląska połączy się z 

Częstochową, z którą już obecnie jest dobrze skomunikowana, za pomocą autostrady. W podobnym 

czasie zostanie oddana droga S1 biegnąca do Bielska-Białej. Z pewnością bardziej odczuwalne 

będzie oddanie tej drugiej inwestycji, jednak obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć jej skutków dla 

rynku ziemi, ponieważ nieznany jest szczegółowy przebieg trasy, a także dokładny termin jej oddania. 

Z tych powodów nie należy się spodziewać większych zmian na rynku ziemi w najbliższych latach w 

związku z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej na Górnym Śląsku. 
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Rysunek 5. Ważniejsze drogi i linie kolejowe w Aglomeracji Górnośląskiej na tle okolicznych gmin 
 
 

   

  

Źródło: opracowanie ZDG TOR  
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Aglomeracja Warszawska śladami Berlina 

 

 

Czym byłby dzisiaj Berlin bez autostrad,     

S-Bahnu,  U-Bahnu oraz lotnisk – pewnie 

obecną Warszawą. 

W ostatnich latach, szczególnie po 1990 roku, 

Berlin jest praktycznie jednym, wielkim placem 

budowy. Władze tego miasta nie ustają w 

inwestycjach w rozwój infrastruktury. Każdy ma 

świadomość, że sprawne przemieszczanie 

blisko 3,5 mln mieszkańców miasta, licznych 

turystów, biznesmenów oraz mieszkańców 

okolicznych miejscowości wymaga przede 

wszystkim sprawnego systemu transportu. 

Sprawny system transportu to nie tylko 

infrastruktura, ale również systemy taryfowe 

oraz sposób zarządzania nimi. Bardzo 

powszechnym zjawiskiem w Berlinie jest 

wspólny bilet – który oferowany jest pod różną 

postacią oraz preferencyjne stawki biletów 

okresowych. 

Przykładem dobrego zarządzania systemem 

transportowym w Berlinie jest ten spotykany w 

przypadku różnych targów odbywających się w 

Messe Berlin (Targi Berlińskie). Podczas 

targów dotyczących transportu kolejowego 

karta wstępu na targi uprawnia do 

nieograniczonego korzystania ze środków 

komunikacji publicznej. Takie rozwiązanie 

powoduje, że znakomita większość gości 

decyduje się na korzystanie w transportu 

publicznego, szczególnie S-Bahnu, którego 

jeden z przystanków znajduje się naprzeciw 

wejścia na targi. 

Berlin, jak każda szanująca się stolica 

europejska, nigdy nie śpi. Tak samo system 

transportu zapewnia możliwość 

przemieszczania się o każdej porze w 

praktycznie każdym kierunku. 

„W najbliższych 5-10 latach będzie 

rozwijany system tramwajowy oraz 

szybkiej kolei miejskiej.” 

System transportu publicznego w Warszawie 

jest bardzo słabo rozwinięty. Natomiast 

z czasem będzie się rozwijał w kierunku 

podobnym do systemu berlińskiego. Wynika to 

głównie z przyjętej strategii transportowej 

miasta. W najbliższych 5-10 latach będzie 

rozwijany system tramwajowy oraz szybkiej 

kolei miejskiej. Kolej miejska, podobnie jak w 

Berlinie, będzie rozwijana w skali aglomeracji, 

a nie tylko obszaru miasta. Już za kilkanaście 

miesięcy największe miasta satelickie 

Warszawy: Pruszków, Legionowo, Otwock i 

Sulejówek i Stara Miłosna będą miały 

połączenia kolejowe z centrum miasta oraz 

lotniskiem im. Fryderyka Chopina, w ramach 

taryfy Zarządu Transportu Miejskiego. 

W perspektywie dwóch lat dołączy do nich 

budowane obecnie lotnisko Modlin, planowane 

do obsługi przez pociągi spółki Koleje 

Mazowieckie. Przy tej okazji dostęp do 

szybkiego i bezpiecznego transportu 

kolejowego zyskają wszyscy mieszkańcy 

okolicznych miejscowości leżących wzdłuż ww. 

linii kolejowych. Postępująca integracja 

taryfowo-biletowa ułatwia dostęp do transportu 

publicznego w ramach jednego biletu. 

Stopniowo budowany i uruchamiany system 

„Parkuj i Jedź” dodatkowo „przybliża” okoliczne 

miasta do stolicy oraz rozwiązuje jeden z 

większych problemów obecnej Warszawy – 

brak miejsc parkingowych w centrum oraz 

w okolicach wieżowców. 

Należy się spodziewać, że w perspektywie 5-

10 lat podróżowanie między terenami 

podwarszawskimi i centrum aglomeracji oraz 

pozostałymi dzielnicami miasta, będzie równie 

łatwe i przyjemne, jak jest to możliwe obecnie 

w Berlinie. 

  

Piotr Kiełbowicz 
Zespół Doradców 
Gospodarczych TOR  
– plany transportowe 
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Ziemia rolna i budowlana w jednej leżały gminie 

 

 

 

 

Dlaczego nowe drogi są ważne nie tylko dla 

rynku ziemi budowlanej i usługowej, ale 

również rolnej? Odpowiedź na to pytanie 

jest bardzo prosta. Na terenach 

podmiejskich często grunty o różnym 

przeznaczeniu znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie.  

„Nikogo obecnie nie dziwi fakt, że 

tam, gdzie niedawno rosła kapusta, 

obecnie wznoszą się domy 

jednorodzinne.” 

Grunty rolne są o wiele tańsze od 

budowlanych, a często sąsiadują ze sobą. Ten 

fakt w połączeniu z rozwojem budownictwa 

jednorodzinnego na terenach podmiejskich, 

jest przyczyną wzrostu atrakcyjności gruntów 

rolnych. Nikogo obecnie nie dziwi fakt, że tam, 

gdzie niedawno rosła kapusta, obecnie 

wznoszą się domy jednorodzinne. Z tego 

powodu dobrze jest zainteresować się 

gruntami rolnymi w miejscach, które są 

największym beneficjatem prowadzonych 

inwestycji komunikacyjnych i tym samym staną 

się szczególnie atrakcyjne dla osób 

planujących budowę domu. 

Ta sytuacja stanowi szansę dla inwestorów, 

którzy nie chcą bazować wyłącznie na zyskach 

oferowanych w związku z rynkowym wzrostem 

wartości nieruchomości. Zakup działki rolnej (o 

powierzchni kilku hektarów), jej 

przekształcenie, podział oraz uzbrojenie to 

obecnie jedna z najbardziej skutecznych 

strategii inwestycyjnych na rynku. Dzięki temu 

mechanizmowi możemy osiągnąć skokowy 

wzrost wartości nieruchomości oraz stopy 

zwrotu sięgające nawet kilkudziesięciu procent 

w skali roku, przy założeniu, że opisany proces 

zajmuje 4-5 lat.  

Strategia, którą można streścić w słowach: 

„kup tani hektar, sprzedaj drogi metr” na 

pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prosta, 

ale w praktyce jest zarezerwowana dla 

doświadczonych inwestorów. Samodzielną jej 

realizację należy odradzić osobom 

zaczynającym swą przygodę z rynkiem 

nieruchomości gruntowych. Bez odpowiedniej 

wiedzy okazja szybko może okazać się 

katastrofą. Nie da się również przeprowadzić 

procesu inwestycyjnego bez poświęcenia 

dużej ilości czasu i osobistego zaangażowania. 

Dlatego lepiej powierzyć przeprowadzenie 

inwestycji specjalistom, którzy w naszym 

imieniu zajmą się wszelkimi uciążliwymi 

obowiązkami. Dodatkowym atutem takiego 

rozwiązania jest możliwość skorzystania z 

grupowych form inwestowania, dzięki którym 

możemy zmniejszyć skalę naszego 

finansowego zaangażowania oraz zwiększyć 

bezpieczeństwo inwestycji.  

„Należy dokonać dywersyfikacji i 

zakupić kilka takich nieruchomości 

w różnych lokalizacjach” 

Samodzielny zakup działki rolnej spełniającej 

założone kryteria wymaga poświęcenia kwoty 

przynamniej kilkuset tysięcy, a nierzadko 

miliona złotych. W takiej sytuacji jesteśmy 

jednak uzależnieni od wyników inwestycji w 

jednym konkretnym miejscu. W celu 

zwiększenia bezpieczeństwa należy dokonać 

dywersyfikacji i zakupić kilka takich 

nieruchomości w różnych lokalizacjach. 

Jednak takie rozwiązanie wymaga już 

przynajmniej kwoty kilku milionów złotych. Na 

to mogą sobie pozwolić już tylko najbogatsi.  

W grupie minimalna kwota inwestycji to 100 

tys. złotych. Dzięki tej kwocie możemy stać się 

współudziałowcem spółki inwestycyjnej i tym 

samym współwłaścicielem wszystkich 

posiadanej przez nią nieruchomości. To o 

wiele bezpieczniejsze rozwiązanie.  

  

Hubert Telecki    
Wealth Solutions         
– Inwestycje Ziemskie 
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Dwumiasto Łódź i Warszawa – mit czy realny scenariusz? 

 

Od wielu lat zaobserwować można bardzo 

silne przyciąganie między Łodzią a 

Warszawą. Coraz bardziej widoczne stają 

się powiązania funkcjonalne między 

dwiema wymienionymi metropoliami. 

Metropoliami, które pomimo różnej 

wielkości i poziomu gospodarczego stają 

się coraz bardziej widocznym układem 

dwubiegunowym. 

Pomimo znacznej odległości dzielącej oba 

miasta, silnie widoczne jest codzienne 

przemieszczanie się ich mieszkańców w 

kierunkach przeciwnych do miejsca 

zamieszkania. Wnioskować można, że 

motywacją podróżujących między Warszawą a 

Łodzią jest w tym przypadku miejsce pracy 

zlokalizowane w mieście sąsiednim. Zjawisko 

to jest bardzo dobrze widoczne na drogach 

łączących Łódź z Warszawą. Szczególnie na 

drodze krajowej nr 14 (odcinek Łódź – Stryków 

– Łowicz) i nr 2 (odcinek Łowicz – Sochaczew 

– Warszawa) oraz na drodze krajowej nr 72 

(Łódź – Brzeziny – Rawa Mazowiecka) i nr 8 

(Rawa Mazowiecka – Warszawa). Jak 

wskazuje publikowany przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 

Generalny Pomiar Ruchu 2010, wszystkie z 

wymienionych odcinków dróg były w 2010 roku 

jednymi z bardziej obciążonych w kraju. 

Średniodobowy ruch pojazdów samocho-

dowych między Łodzią a Warszawą wynosił 

ok. 17 tys. pojazdów, a w pobliżu np. 

Warszawy wzrastała na tej trasie nawet do 

32,5 tys. Podobnie sprawa miała się na 

wspomnianych drogach krajowych nr 72 oraz 

nr 8. W 2010 roku średniodobowy ruch 

pojazdów prowadzonych przez kierowców 

decydujących poruszać się tą trasą w kierunku 

Warszawy lub Łodzi wynosił między Łodzią a 

Rawą Mazowiecką od 13,8 do 8,6 tys. 

pojazdów. Między Rawą Mazowiecką a 

Warszawą ten ruch wynosił już w porywach od 

ok. 30 do ok. 60 tysięcy pojazdów średnio na 

dobę, jednak ten odcinek był zasilany nie tylko 

przez pojazdy poruszające się między Łodzią i 

Warszawą.  

Podobne natężenie ruchu obserwowane jest 

na linii kolejowej nr 1 łączącej Łódź z 

Warszawą przez Skierniewice. Codziennie od 

godzin wczesnoporannych kursują na tej linii 

pociągi TLK oraz InterREGIO. Co ciekawe 

frekwencja w pociągach jest na tyle wysoka, że 

Spółka PKP Intercity zamierza zakupić 30 

nowoczesnych wagonów piętrowych do 

obsługi tylko i wyłącznie tego połączenia. 

Pociągi wyposażone w wagony piętrowe mają 

zacząć kursować od 2014 roku. Obecnie 

każdego dnia uruchamianych jest 

bezpośrednio w tej relacji ok. 20 par pociągów 

TLK oraz ok. 6 par pociągów InterREGIO, zaś 

wspomniana linia jest jedną z najbardziej 

obciążonych ruchem pasażerskim linii 

kolejowych w Polsce.  

„Powiązanie funkcjonalne tych 

miast ze sobą, jak również ich 

»rozlewanie się« w kierunkach do 

siebie jest zauważalne.” 

Czy miasta mogłyby zbliżyć się geograficznie 

swoimi granicami? Powiązanie funkcjonalne 

tych miast ze sobą, jak również ich „rozlewanie 

się” w kierunkach do siebie jest zauważalne. 

Nie wydaje się jednak, by w najbliższej 

przyszłości odległość przeszło stu kilometrów 

została pokonana na tyle, by doszło do 

połączenia się tych dwóch odrębnych 

ośrodków miejskich w jedną ściśle 

zurbanizowaną aglomerację. 

Adam Zadroga 
Zespół Doradców 
Gospodarczych TOR  
– transportowe 
projekty inwestycyjne 
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Aneks nr 1: Szlaki komunikacyjne w okolicach aglomeracji 

a) Szlaki komunikacyjne w okolicach Warszawy 

W okolicy Warszawy przebiegają następujące drogowe trasy komunikacyjne: 

 Droga ekspresowa S8 (odcinek drogi krajowej nr 8) 

 Droga ekspresowa S7 (odcinek drogi krajowej nr 7) 

 Droga krajowa nr 2 (GRANICA PAŃSTWA – ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL – POZNAŃ – KONIN – 
WARSZAWA – SIEDLCE – TERESPOL – GRANICA PAŃSTWA) 

 Droga krajowa nr 7 (ŻUKOWO /DROGA 20/ – GDAŃSK – ELBLĄG – OSTRÓDA – OLSZTYNEK – 
PŁOŃSK – WARSZAWA – JANKI – GRÓJEC – RADOM – KIELCE – KRAKÓW – RABKA-ZDRÓJ – 
CHYŻNE – GRANICA PAŃSTWA) 

 Droga krajowa nr 8 (GRANICA PAŃSTWA – KUDOWA-ZDRÓJ – KŁODZKO – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – 
WROCŁAW – OLEŚNICA – SYCÓW – KĘPNO – WALICHNOWY – WIELUŃ – BEŁCHATÓW – 
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – RAWA MAZOWIECKA – WARSZAWA – RADZYMIN – WYSZKÓW – 
OSTRÓW MAZOWIECKA – ZAMBRÓW – BIAŁYSTOK – KORYCIN – AUGUSTÓW – SUWAŁKI – 
BUDZISKO – GRANICA PAŃSTWA) 

 Droga krajowa nr 17 (/WARSZAWA/ZAKRĘT – GARWOLIN – RYKI – KURÓW – LUBLIN – PIASKI – 
KRASNYSTAW – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUBELSKI – HREBENNE – GRANICA PAŃSTWA) 

 Droga krajowa nr 50 (CIECHANÓW – PŁOŃSK – WYSZOGRÓD – RUSZKI – SOCHACZEW – 
MSZCZONÓW – GRÓJEC – GÓRA KALWARIA – KOŁBIEL – MIŃSK MAZOWIECKI – ŁOCHÓW – 
OSTRÓW MAZOWIECKI) 

 Droga krajowa nr 61 (WARSZAWA – JABŁONNA – LEGIONOWO – SEROCK – RÓŻAN – 
OSTROŁĘKA – ŁOMŻA – GRAJEWO – AUGUSTÓW) 

 Droga krajowa nr 62 (STRZELNO – KOBYLNIKI – RADZIEJÓW – BRZEŚĆ KUJAWSKI – 
WŁOCŁAWEK – NOWY DUNINÓW – PŁOCK – WYSZOGRÓD – NOWY DWÓR MAZOWIECKI – 
POMIECHÓWEK – SEROCK – WIERZBICA – WYSZKÓW – ŁOCHÓW – WĘGRÓW – DROHICZYN – 
ANUSIN /DROGA 19/) 

Ważniejsze linie kolejowe w systemie komunikacyjnym Warszawy: 

 Linia kolejowa nr 1 (WARSZAWA CENTRALNA – KATOWICE) 

 Linia kolejowa nr 2 (WARSZAWA CENTRALNA – TERESPOL) 

 Linia kolejowa nr 3 (WARSZAWA ZACHODNIA – KUNOWICE) 

 Linia kolejowa nr 6 (ZIELONKA – KUŹNICA BIAŁOSTOCKA) 

 Linia kolejowa nr 7 (WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA – DOROHUSK) 

 Linia kolejowa nr 8 (WARSZAWA ZACHODNIA – KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY) 

 Linia kolejowa nr 9 (WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA – GDAŃSK GŁÓWNY) 

 Linia kolejowa nr 47 – WKD (WARSZAWA – GRODZISK MAZOWIECKI) 

 

b) Szlaki komunikacyjne w okolicach Wrocławia 

W okolicy Wrocławia przebiegają następujące drogowe trasy komunikacyjne: 

 Autostrada A4 (odcinek drogi krajowej nr 4) 

 Droga ekspresowa S8 (odcinek drogi krajowej nr 8) 

 Droga krajowa nr 5 (/WĘZEŁ "NOWE MARZY"/ – ŚWIECIE – BYDGOSZCZ – GNIEZNO – POZNAŃ – 

LESZNO – WROCŁAW – KOSTOMŁOTY – DOBROMIERZ – BOLKÓW – KAMIENNA GÓRA – 

LUBAWKA – GRANICA PAŃSTWA) 
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 Droga krajowa nr 8 (GRANICA PAŃSTWA – KUDOWA-ZDRÓJ – KŁODZKO – ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE – 

WROCŁAW – OLEŚNICA – SYCÓW – KĘPNO – WALICHNOWY – WIELUŃ – BEŁCHATÓW – 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – RAWA MAZOWIECKA – WARSZAWA – RADZYMIN – WYSZKÓW – 

OSTRÓW MAZOWIECKA – ZAMBRÓW – BIAŁYSTOK – KORYCIN – AUGUSTÓW – SUWAŁKI – 

BUDZISKO - GRANICA PAŃSTWA) 

 Droga krajowa nr 94 (/WĘZEŁ "ZGORZELEC"/ – BOLESŁAWIEC – KRZYWA – CHOJNÓW – LEGNICA 

– PROCHOWICE – WROCŁAW – BRZEG – OPOLE – STRZELCE OPOLSKIE – TOSZEK – 

PYSKOWICE – BYTOM – BĘDZIN – SOSNOWIEC – DĄBROWA GÓRNICZA – OLKUSZ – KRAKÓW) 

Ważniejsze linie kolejowe w systemie komunikacyjnym Wrocławia: 

 Linia kolejowa nr 132 (BYTOM – WROCŁAW GŁÓWNY) 

 Linia kolejowa nr 271 (WROCŁAW GŁÓWNY – POZNAŃ GŁÓWNY) 

 Linia kolejowa nr 273 (WROCŁAW GŁÓWNY – SZCZECIN GŁÓWNY) 

 Linia kolejowa nr 274 (WROCŁAW ŚWIEBODZKI – ZGORZELEC) 

 Linia kolejowa nr 275 (WROCŁAW MUCHOBÓR– GUBINEK) 

 Linia kolejowa nr 276 (WROCŁAW GŁÓWNY– MIĘDZYLESIE) 

 Linia kolejowa nr 277 (OPOLE GROSZEWICE – WROCŁAW BROCHÓW) 

 Linia kolejowa nr 326 (WROCŁAW PSIE POLE – ZAKRZÓW) 

 Linia kolejowa nr 349 (ŚWIĘTA KATARZYNA – WROCŁAW KUŹNIKI) 

 

c) Szlaki komunikacyjne w okolicach Krakowa 

W okolicy Krakowa przebiegają następujące drogowe trasy komunikacyjne: 

 Droga krajowa nr 4 (GRANICA PAŃSTWA – JĘDRZYCHOWICE – WĘZEŁ "ZGORZELEC" – 

KRZYŻOWA – WROCŁAW – PRĄDY – NOGOWCZYCE – GLIWICE – KATOWICE – CHRZANÓW – 

KRAKÓW – TARNÓW – RZESZÓW – JAROSŁAW – RADYMNO – KORCZOWA – GRANICA 

PAŃSTWA) 

 Droga krajowa nr 7 (ŻUKOWO – GDAŃSK – ELBLĄG – OSTRÓDA – OLSZTYNEK – PŁOŃSK – 

WARSZAWA – JANKI – GRÓJEC – RADOM – KIELCE – KRAKÓW – RABKA-ZDRÓJ – CHYŻNE – 

GRANICA PAŃSTWA) 

 Droga krajowa nr 44 (GLIWICE – MIKOŁÓW – TYCHY – OŚWIĘCIM – ZATOR – SKAWINA – 

KRAKÓW) 

 Droga krajowa nr 79 (WARSZAWA – KOZIENICE – ZWOLEŃ – SANDOMIERZ – POŁANIEC – NOWE 

BRZESKO – KRAKÓW – TRZEBINIA – CHRZANÓW – JAWORZNO – KATOWICE – CHORZÓW – 

BYTOM) 

 Droga krajowa nr 94 (/WĘZEŁ "ZGORZELEC"/ - BOLESŁAWIEC – KRZYWA – CHOJNÓW – LEGNICA 

– PROCHOWICE – WROCŁAW – BRZEG – OPOLE – STRZELCE OPOLSKIE – TOSZEK – 

PYSKOWICE – BYTOM – BĘDZIN – SOSNOWIEC – DĄBROWA GÓRNICZA – OLKUSZ – KRAKÓW) 

Ważniejsze linie kolejowe w systemie komunikacyjnym Krakowa: 

 Linia kolejowa nr 8 (WARSZAWA ZACHODNIA – KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY) 

 Linia kolejowa nr 91 (KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY – MEDYKA)  

 Linia kolejowa nr 94 (KRAKÓW PŁASZÓW – OŚWIĘCIM) 

 Linia kolejowa nr 95 (KRAKÓW MYDLNIKI – PODŁĘŻE) 

 Linia kolejowa nr 133 (DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOIWCE – KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY) 
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d) Szlaki komunikacyjne w okolicach Trójmiasta 

W okolicy Trójmiasta przebiegają następujące drogowe trasy komunikacyjne: 

 Autostrada A1 (odcinek drogi krajowej nr 1) 

 Droga ekspresowa S6 (odcinek drogi krajowej nr 6) 

 Droga krajowa nr 6 (GRANICA PAŃSTWA – KOŁBASKOWO – SZCZECIN – GOLENIÓW – PŁOTY – 

KOSZALIN – SŁUPSK – LĘBORK – REDA – GDYNIA – GDAŃSK – STRASZYN – ŁĘGOWO) 

 Droga krajowa nr 7 (ŻUKOWO – GDAŃSK – ELBLĄG – OSTRÓDA – OLSZTYNEK – PŁOŃSK – 

WARSZAWA – JANKI – GRÓJEC – RADOM – KIELCE – KRAKÓW - RABKA-ZDRÓJ – CHYŻNE – 

GRANICA PAŃSTWA) 

 Droga krajowa nr 20 (/WĘZEŁ "STARGARD SZCZECIŃSKI-WSCHÓD"/ – STARGARD SZCZECIŃSKI – 

CHOCIWEL – WĘGORZYNO – DRAWSKO POMORSKIE – CZAPLINEK – SZCZECINEK – BIAŁY BÓR 

– MIASTKO – BYTÓW – KOŚCIERZYNA – ŻUKOWO – GDYNIA /WĘZEŁ "KACK"/) 

 Droga krajowa nr 91 (GDAŃSK – TCZEW – ŚWIECIE – TORUŃ – DROGA 1 /WĘZEŁ "TORUŃ 

POŁUDNIE"/) (GŁUCHÓW – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – KAMIEŃSK – RADOMSKO – KŁOMNICE – 

CZĘSTOCHOWA) 

Ważniejsze linie kolejowe w systemie komunikacyjnym Trójmiasto: 

 Linia kolejowa nr 9 (WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA – GDAŃSK GŁÓWNY) 

 Linia kolejowa nr 201 (NOWA WIEŚ WIELKA – GDYNIA PORT) 

 Linia kolejowa nr 202 (GDAŃSK GŁÓWNY – STARGARD SZCZECIŃSKI) 

 Linia kolejowa nr 213 (REDA – HEL) 

 Linia kolejowa nr 250 – SKM Trójmiasto 

 

e) Szlaki komunikacyjne w okolicach Katowic 

W okolicy Katowic przebiegają następujące drogowe trasy komunikacyjne: 

 Autostrada A4 (odcinek drogi krajowej nr 4) 

 Droga ekspresowa S1 (odcinek drogi krajowej nr 1) 

 Droga krajowa nr 44 (GLIWICE – MIKOŁÓW – TYCHY – OŚWIĘCIM – ZATOR – SKAWINA  – 

KRAKÓW) 

 Droga krajowa nr 81 (KATOWICE – MIKOŁÓW – ŻORY – SKOCZÓW) 

 Droga krajowa nr 79 (WARSZAWA – KOZIENICE – ZWOLEŃ – SANDOMIERZ – POŁANIEC – NOWE 

BRZESKO – KRAKÓW – TRZEBINIA – CHRZANÓW – JAWORZNO – KATOWICE – CHORZÓW – 

BYTOM) 

Ważniejsze linie kolejowe w systemie komunikacyjnym Katowic: 

 Linia kolejowa nr 134 (JAWORZNO SZCZAKOWA – MYSŁOWICE) 

 Linia kolejowa nr 137 (KATOWICE – LEGNICA) 

 Linia kolejowa nr 139 (KATOWICE – ZWARDOŃ) 


