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REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
A INTEGRALNOŚĆ PRZESTRZENI CENTRALNEJ  

W ŁODZI1 
 
 

1. Problem badawczy 
 

Problematyka rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz kształtowania 
nowych przestrzeni centralnych we współczesnych miastach europejskich 
jest niezwykle aktualna, przez co staje się przedmiotem zainteresowania sze-
rokiego grona badaczy zajmujących się miastem.  Termin przestrzeni cen-
tralnej miasta pojawił się w literaturze przedmiotu przy okazji prób uściś-
lenia położenia fragmentu analizowanej przestrzeni miejskiej w strukturze 
przestrzenno-funkcjonalnej miasta (m.in. JAŁOWIECKI, SZCZEPAŃSKI 2010, 
MAJER 2010). Podejście prezentowane w niniejszym opracowaniu zrywa         
z ujęciem geodezyjnym. Za przestrzeń centralną miasta przyjęto część prze-
strzeni miejskiej (w rozumieniu S. LISZEWSKIEGO 1997), która odznacza się 
specyficzną organizacją i krajobrazem, i w której koncentrują się instytucje 
typowe dla centrum miasta, nazywane m.in. przez A. WOLANIUK (1997) in-
stytucjami centralnymi lub unikatowymi. Może ona być zlokalizowana także 
na obszarach peryferyjnych. W tym aspekcie – „centralna” oznacza prze-
strzeń najważniejszą, zarówno w wymiarze instytucjonalnym jak i morfolo-
gicznym, niezależnie od położenia w układzie miejskim. Jest to przestrzeń 

                                                 
1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS4/03145. 
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reprezentacyjna, a jej ranga w hierarchii terenów miejskich jest wyrażona 
poprzez koncentrację najbardziej okazałych obiektów architektonicznych 
oraz znaczny udział przestrzeni publicznej. Na przestrzeń centralną mogą 
się składać zarówno proste elementy morfologiczne, takie jak kwartały lub 
ulice i place miejskie, bądź bardziej złożone, jak np. dzielnice.  

Proces kształtowania nowej przestrzeni centralnej w mieście w wyniku 
oddziaływania czynników egzo- i/lub endogenicznych jest permanentny     
w dziejach rozwoju miast, a współcześnie do takich czynników należy zali-
czyć m.in. rewitalizację terenów poprzemysłowych. Dotychczasowa wiedza 
na temat rewitalizacji pozwala stwierdzić, że prowadzi ona do powstania 
nowej jednostki morfologiczno-funkcjonalnej, która zmienia organizację 
przestrzeni miejskiej (KACZMAREK 2001).  Zakres tych zmian jest uzależniony 
m.in. od podatności terenów miejskich na przekształcenia (KACZMAREK, 
KACZMAREK 2010) oraz możliwości lokowania w jego obrębie funkcji metro-
politalnych (LORENS 2005). W tym kontekście jednym z fundamentalnych 
staje się pytanie o konsekwencje przemiany organizacji przestrzeni centralnej 
w mieście w relacji: stara (istniejąca wcześniej) a nowa przestrzeń centralna. 
Nawiązując do koncepcji nowej przestrzeni miejskiej, przedstawionej przez 
S. LISZEWSKIEGO (2006), należy przyjąć, że nowa przestrzeń centralna ma trzy 
znaczenia: 1) nowa, czyli młoda; 2) nowa, czyli powstała w innej, „nowej” lo-
kalizacji; 3) nowa, czyli nowoczesna, którą charakteryzuje koncentracja 
budynków zbudowanych według najnowszych (dla danej epoki) trendów   
w architekturze, często z wykorzystaniem oryginalnych form urbanistyczno-  
-architektonicznych, realizujących nowe funkcje i mieszczących instytucje 
odpowiadające aktualnym potrzebom mieszkańców i użytkowników miasta, 
co w rezultacie prowadzi do wykształcenia nowej przestrzeni publicznej 
spełniającej wymogi estetyczne dla danej epoki, w której powstała. Przyjmu-
jąc jednocześnie założenie, że przestrzeń publiczna jest identyfikowana          
z centrum miasta (m.in. JAŁOWIECKI, SZCZEPAŃSKI 2010), traktowanym jako 
obszar kluczowy dla funkcjonowania społeczności lokalnej (np. CASTELLS 

1982, WALLIS 1979), wydaje się, że jednym z najważniejszych elementów 
analizy skutków rewitalizacji terenów poprzemysłowych we współczesnych 
miastach jest sposób transformacji przestrzeni publicznej, która wyróżniana 
jest nie na podstawie kryterium własności terenu, lecz w oparciu o kryterium 
dostępności i społecznego charakteru jej użytkowania2. Oznacza to, że prze-
strzeń centralna może być fragmentem przestrzeni miejskiej, który jest włas-
nością prywatną i tym samym podlegać może pewnym fizycznym ograni-
czeniom w dostępności, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa bądź sposobu 

                                                 
2 Takie podejście do badań nad przestrzenią publiczną jest coraz powszechniej w studiach 

miejskich (m.in. GEHL 2009, GHIRARDO 1999, HOŁUB 2002, LORENS 2010, KOCHANOWSKA 2002, 
2010, Karta przestrzeni publicznej 2009). 
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organizacji jej wykorzystania. Na powiązanie problematyki rewitalizacji          
i kształtowania przestrzeni publicznej zwracają także uwagę Z. ZIOBROWSKI   

i B. DOMAŃSKI (2010), którzy jako odrębny typ przekształceń przestrzeni 
miejskiej wyróżniają rewitalizację krajobrazu miast ze szczególnym uw-
zględnieniem sylwetki miasta i systemu przestrzeni publicznej. W tym ujęciu 
kluczowym stają się rozważania na temat stopnia rozwinięcia oraz powią-
zania historycznych elementów przestrzeni publicznej z nowymi, wykształ-
conymi w ramach rewitalizacji terenów postindustrialnych. Powyższe roz-
ważania doprowadziły do podjęcia problemu badawczego, który analizo-
wano na przykładzie Łodzi. Problem ten ujęto w postaci pytania: jaki wpływ 
na organizację przestrzeni centralnej w Łodzi ma proces rewitalizacji tere-
nów poprzemysłowych? W pracy przyjęto tezę, że w wyniku rewitalizacji 
wewnątrzmiejskich terenów poprzemysłowych wykształcona zostaje nowa 
przestrzeń centralna. Charakteryzuje się ona słabym powiązaniem ze starą 
(istniejącą wcześniej) przestrzenią centralną, a relacje między nimi można 
nazwać konglomeracyjnymi. Jedną z kluczowych cech układu konglome-
racyjnego przestrzeni centralnej w Łodzi jest niski stopień rozwoju prze-
strzeni publicznej oraz brak spójności elementów, które ją kształtują.  

 
 

2. Rewitalizacja a przemiany przestrzeni publicznej  
w przestrzeni centralnej Łodzi 

 
W ujęciu historycznym przestrzeń centralna w Łodzi rozwijała się wzdłuż 
kwartałów przylegających do ulic Nowomiejskiej i Piotrkowskiej, pomiędzy 
ulicą Północną na północy i placem Reymonta na południu. Badania A. WO-
LANIUK (1997), która analizowała przemieszczanie się centroidu dla instytucji 
metropolitalnych typowych dla kolejnych okresów rozwoju miasta, wska-
zują na zmiany położenia tego punktu, ograniczone jedynie do części ulicy 
Piotrkowskiej na północ od alei Mickiewicza i Piłsudskiego (trasy W-Z).       
W wyniku przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych obejmujących dawne 
tereny poprzemysłowe (w tym także pokolejowe), podejmowanych w ob-
szarze śródmiejskim od początku XXI wieku, historycznie ukształtowana 
przestrzeń centralna Łodzi została uzupełniona o nowe elementy. Pierw-
szym z nich jest duży kompleks handlowo-rozrywkowo-kulturalny „Manu-
faktura”, który został oddany do użytku w 2007 r. (rys. 1), na terenie daw-
nego zespołu fabrycznego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. W wyniku 
rewitalizacji obszaru o powierzchni 27 ha powstała tam nowa i atrakcyjnie 
wyposażona przestrzeń publiczna miasta, charakteryzująca się wysoką este-
tyką różnych elementów morfologicznych. 
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RYSUNEK 2. Nowy program przestrzenno-funkcjonalny zrealizowany w ramach  
projektu Nowe Centrum Łodzi na dawnym obszarze kolejowo-przemysłowym  

(stan na grudzień 2013 r.)  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (KAZIMIERCZAK 2014) 

 
Drugi obszar, który należy traktować jako część nowej przestrzeni 

centralnej miasta jest kształtowany w ramach realizowanego współcześnie 
projektu Nowe Centrum Łodzi (NCŁ). Jest to obszar o powierzchni 86 ha, 
zlokalizowany na wschód od ulicy Piotrkowskiej, na dawnych terenach 
przemysłowo-magazynowych i kolejowych (rys. 2). Koncepcja NCŁ opiera 
się o zagłębienie dworca kolejowego Łódź Fabryczna i autobusowego pod 
ziemię, dzięki czemu „uwolniony” duży obszar w ścisłym centrum miasta 
zostanie zagospodarowany na funkcje metropolitalne. Teren inwestycji zo-
stał podzielony na trzy strefy. Pierwsza obejmuje obszar około 23 ha w oko-
licach elektrociepłowni EC-1, wybudowanej na przełomie XIX i XX w. Jest on 
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przeznaczony przede wszystkim na cele kulturalne, naukowe i rozrywkowe. 
Strefa II przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych jest położona na wschód 
od ulicy Nowotargowej i zajmuje powierzchnię około 42 ha. Będzie ona za-
gospodarowana na funkcje usługowe, mieszkaniowe i rekreacyjne. Trzecia 
strefa obejmuje tereny śródmiejskie na północ od ulicy Składowej i na za-
chód od ulicy Kilińskiego. Działania naprawcze w tej części inwestycji będą 
obejmować renowację istniejącej zabudowy oraz jej uzupełnienie nowymi 
obiektami (rys. 2).  

W wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych i wykształcenia no-
wych obszarów wyposażonych w program przestrzenno-funkcjonalny typo-
wy dla centrum miasta, nastąpiła istotna reorganizacja przestrzeni centralnej. 
Wynika ona z zaburzenia historycznie ukształtowanej hierarchii terenów 
miejskich. Relacje występujące pomiędzy elementami starej i nowej prze-
strzeni centralnej w Łodzi mają charakter konglomeracyjny. Są one identyfi-
kowane w przypadku współistnienia co najmniej dwóch niezależnych od 
siebie przestrzeni centralnych, wykazujących częściowe zróżnicowanie. Rela-
cje konglomeracyjne oznaczają, iż istnieje możliwość dokonania przez od-
biorcę (mieszkańca miasta lub innego użytkownika przestrzeni miejskiej) 
wyboru pomiędzy alternatywnymi względem siebie przestrzeniami, wyka-
zującymi niski stopień integracji.  

Istotnym elementem przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych w prze-
strzeni centralnej Łodzi jest transformacja struktury przestrzeni publicznej 
(rys. 3). Przed rozpoczęciem działań inwestycyjnych na terenach poprzemy-
słowych przestrzeń centralna Łodzi wyposażona była w pięć placów miej-
skich, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Piotrkowskiej i zajmujących łącznie     
48 085 m2. Po roku 2007 układ ten uzupełnił nowy tzw. Rynek Manufaktury, 
zajmujący powierzchnię 21 300 m2 nowego kompleksu handlowo-kultu-
ralno-rozrywkowego „Manufaktura”. Ze względu na atrakcyjny program 
funkcjonalny, „modę” na tereny postindustrialne, wysoką jakość mebli miej-
skich oraz poczucie bezpieczeństwa, de facto prywatnej przestrzeni publicz-
nej, znacznie i pozytywnie odbiegającej od innych placów śródmiejskich, stał 
się on najczęściej użytkowanym placem w Łodzi.  

W ramach projektu NCŁ zostaną wybudowane cztery nowe place o łącz-
nej powierzchni 50 397 m2 (rys. 2 i 3). Wraz z istniejącym placem im. 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz 55 145 m2 pozostałych stref ruchu pie-
szego i pieszo-rowerowego, NCŁ stanie się obszarem największej koncen-
tracji otwartej przestrzeni publicznej w Łodzi. Zostanie ona uzupełniona 
także o elementy dośrodkowej przestrzeni publicznej „multimodalnego” 
dworca kolejowego i autobusowego.  
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RYSUNEK 3. Wielkość placów miejskich w obszarze śródmiejskim  
Łodzi w 2014 r., z uwzględnieniem projektu NCŁ 

 
 

Źródło: opracowano na podstawie badań (KAZIMIERCZAK 2014) 

 
 

RYSUNEK 4. Liczba placów miejskich w przestrzeni centralnej i śródmieściu Łodzi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
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W rezultacie działań rewitalizacyjnych, obejmujących tereny poprzemy-

słowe w śródmieściu Łodzi, kształtowana struktura przestrzeni publicznej 
zostanie zdominowana przez elementy zlokalizowanej w nowej przestrzeni 
centralnej, tj. w „Manufakturze” i NCŁ (rys. 4–8). W przeprowadzonej anali-
zie nie uwzględniono dośrodkowych elementów przestrzeni publicznej. 

 
 

 
 

RYSUNEK 5. Powierzchnia placów miejskich w przestrzeni  
centralnej i śródmieściu Łodzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

 

 
 

RYSUNEK 6. Powierzchnia obszaru w przestrzeni publicznej i śródmieściu  
Łodzi „obsługiwanego” przez jeden plac miejski 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
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RYSUNEK 7. Średnia powierzchnia placów miejskich  
w przestrzeni centralnej i śródmieściu Łodzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
 
 

 
 

Rys. 8. Powierzchnia ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w przestrzeni  
centralnej i śródmieściu Łodzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

 
Istotna reorganizacja struktury przestrzeni publicznej w Łodzi, która 

dokona się w okresie od 2007 r., kiedy nastąpiło otwarcie „Manufaktury”, do 
roku 2015, kiedy zostanie uruchomiony podziemny dworzec kolejowy, a nad 
nim oddane pod zagospodarowanie tereny inwestycyjne w daleko idącym 
stopniu przyczyni się do obniżenia pryncypialnego dotychczas znaczenia 
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ulicy Piotrkowskiej i położonych wzdłuż niej placów miejskich. Niemniej 
centralne jej położenie w strukturze morfologicznej miasta oraz historyczne 
znaczenie ulicy Piotrkowskiej predestynuje ją do zachowania kluczowej roli, 
jako rdzenia układu przestrzeni publicznej, łączącej nowe przestrzenie cen-
tralne „Manufaktury” i NCŁ. W rezultacie integracja przestrzeni publicznej, 
stanowiącej jeden z kluczowych komponentów morfologicznych i funkcjo-
nalnych przestrzeni centralnej Łodzi, może zahamować proces dalszego 
formowania się relacji konglomeracyjnych, mających negatywny wpływ na 
funkcjonowanie centrum Łodzi jako obszaru spójnego. 

 
 

3. Wpływ rewitalizacji na zmiany stopnia integracji                     
i rozwinięcia przestrzeni publicznej      

w przestrzeni centralnej Łodzi 
 
Stopień rozwoju przestrzeni publicznej oraz jej integracji zmienia się wraz     
z rozwojem każdego miasta. Jest on wypadkową różnych czynników, które 
decydują o funkcjach miasta na kolejnych etapach jego ewolucji i odzwier-
ciedleniem przemian koniunktury przestrzeni centralnej. Podjęta w pracy 
analiza zmiany stopnia integracji i rozwinięcia przestrzeni publicznej            
w przestrzeni centralnej miasta polega na obliczeniu sumy liczby powiązań 
pomiędzy placami miejskimi dla dwóch wybranych lat. Kluczowa jest tu 
jednak liczba placów miejskich determinująca w rzeczywistości analizowaną 
liczbę powiązań, te natomiast obejmują dwie grupy: 

1) powiązania ciągami pieszymi pomiędzy placami miejskimi; o liczbie 
połączeń w tej grupie stanowi liczba placów, do których można dot-
rzeć, poruszając się tylko strefami przeznaczonymi dla ruchu piesze-
go lub pieszo-rowerowego; 

2) powiązania najkrótszymi ulicami pomiędzy placami miejskimi; o licz-
bie połączeń w tej grupie stanowi liczba placów (maks. trzech), do któ-
rych można dotrzeć najkrótszą drogą z jednego placu do kolejnego, 
znajdujących się maksymalnie w ekwidystancie 15 minut drogi pieszej.  

Analiza różnicy liczby powiązań wskazuje na intensywność zmian          
w każdej z grup analizowanych powiązań i opisuje kierunek przekształceń 
struktury przestrzeni publicznej w badanym okresie. Na podstawie sumy 
liczby powiązań z obu grup można zidentyfikować rangę placów miejskich 
oraz ich zmianę w analizowanym czasie. Wyróżniono pięć grup placów 
miejskich. Najwyższą rangę posiadają place węzłowe (1. stopnia), dalej        
są place: semiwęzłowe (2. stopnia), główne (3. stopnia), supraperyferyjne        
(4. stopnia) i peryferyjne (5. stopnia). Skala rozwinięcia struktury przestrzeni 
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publicznej i rangi placów miejskich jest opracowana dla każdego miasta 
oddzielnie i służy jedynie do identyfikacji zakresu zmian.   

W okresie od 2000 do końca 2013 r. nastąpiła znaczna transformacja 
struktury przestrzeni publicznej w Łodzi, głównie za sprawą wygenerowa-
nia nowych przestrzeni centralnych na terenach poprzemysłowych. Wiązała 
się ona ze wzrostem sumarycznego stopnia powiązań pomiędzy placami 
miejskimi, szczególnie za sprawą powstania pięciu nowych placów miej-
skich oraz nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w „Manufakturze” 
i NCŁ (tab. 1–3).  

 
TABELA 1. Zmiany wskaźnika powiązań pomiędzy placami w Łodzi w latach 2000–2013 

według typu przestrzeni centralnej 
 

Liczba placów 
miejskich 

Liczba 
powiązań 

Stopień 
rozwinięcia 
powiązań 

Przestrzeń 
centralna 

2000 2013 2000 2013 2000 2013 

Zmiana stopnia 
rozwinięcia 

powiązań w la-
tach 2000–2013 

Nowa 1 6 4 53 4,00 8,83 4,83 
Stara 5 5 8 10 1,60 2,00 0,40 
Cała 6 11 12 63 2,00 5,73 3,73 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
TABELA 2. Zmiana powiązań pomiędzy placami w przestrzeni centralnej Łodzi 

w latach 2000–2013 według typu powiązań 
 

Liczba 
placów 

miejskich 

Liczba 
powiązań 

Wskaźnik 
rozwinięcia 

powiązań wg typu 

Typ powiązań 
pomiędzy 
placami  

2000 2013 2000 2013 2000 2013 

Zmiana stopnia 
rozwinięcia powiązań 

wg typu w latach 
2000–2013 

Ciągi piesze  1 6 26 26 – 2,36 2,36 
Najkrótsza droga  5 5 25 37 2,00 3,37 1,37 
Łącznie 6 11 51 63 2,00 5,73 3,73 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

 
TABELA 3. Struktura powiązań pomiędzy placami w starej i nowej przestrzeni 

centralnej Łodzi w 2013 r. według typu powiązań 
 

Liczba powiązań          
w przestrzeni 

centralnej 

Stopień rozwinięcia 
powiązań wg typu          

w przestrzeni centralnej 

Typ powiązań 
pomiędzy 
placami  

nowej  starej  nowej starej 

Stopień rozwinięcia 
powiązań wg typu w nowej 

i starej przestrzenie 
centralnej 

Ciągi piesze  26 – 4,33 – 2,36 
Najkrótsza droga  27 10 4,50 2,00 3,37 
Łącznie 53 10 8,83 2,00 5,73 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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W rezultacie powstania nowych elementów przestrzeni publicznej znacz-

nym zmianom uległa także struktura 11 placów miejskich według ich rangi 
(tab. 4).  

 
TABELA 4. Place miejskie w przestrzeni centralnej Łodzi i zmiany ich rangi w latach 2000–2013 
 

Liczba 
powiązań 
ciągami 

pieszymi 

Liczba 
powiązań 
najkrótszą 

drogą 

Stopień 
rozwinięcia 
powiązań 

Ranga placu     
w układzie 
miejskim      

(od 1. do 5. 
stopnia) 

Nazwa placu 
miejskiego 

 

Powie-
rzchnia  
(w m2) 

2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 
Plac „B”     6 497 x 5 x 6 x 11 x 5 
Rynek Kobro   19 000 x 5 x 5 x 10 x 5 
Plac „A”   15 900 x 5 x 5 x 10 x 5 
Plac im. Związku 
Strzeleckiego 
„Strzelec” 

    6 320 – 5 4 5 4 10 2 5 

Rynek Strzemiń-
skiego 

    9 000 x 5 x 3 x 8 x 4 

Plac 4 czerwca    
1989 roku 

    5 700 – – 3 4 3 4 2 2 

Rynek „Manufak-
tury” 

  21 300 x 1 x 3 x 4 x 2 

Plac Komuny 
Paryskiej 

    9 040 – – 3 3 3 3 2 2 

Plac Wolności   12 495 – – 1 2 1 2 1 1 
Rynek Reymonta     5 450 – – 1 1 1 1 1 1 
Plac Katedralny   
im. Jana Pawła II 

  15 400 – – – – – – 1 1 

Razem 126 102 – 26 12 27 12 63 x x 
 

Objaśnienie: pogrubioną czcionką zaznaczono place miejskie nowej przestrzeni centralnej, 
w tym kursywą nowe place. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
W kształtowanej strukturze przestrzeni publicznej w przestrzeni cent-

ralnej Łodzi największy udział mają place węzłowe (36%). Place semiwę-
złowe stanowią 10%, natomiast supraperyferyjne i peryferyjne po 27%.        
W kształtowanej przestrzeni centralnej brak jest placów 3. stopnia (głów-
nych). Wszystkie place węzłowe zlokalizowane są w jednostkach morfolo-
gicznych wykształconych w wyniku rewitalizacji śródmiejskich terenów 
poprzemysłowych. W nowej przestrzeni centralnej zlokalizowany jest także 
jedyny plac semiwęzłowy (4. stopnia) oraz 33% placów supraperyferyjnych 
(2. stopnia) całej przestrzeni centralnej Łodzi. W strukturze placów nowej 
przestrzeni centralnej w Łodzi dominują place węzłowe, które stanowią 66%, 
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natomiast udział placów semiwęzłowych i supraperyferyjnych wynosi po 
17%. Dla porównania, w starej przestrzeni centralnej największy udział mają 
place peryferyjne – 60%, a pozostałe 40% to place supraperyferyjne, czyli 
dwa place o dwóch najniższych rangach. Wskazuje to na bardzo niski sto-
pień rozwinięcia struktury przestrzeni publicznej w starej przestrzeni cent-
ralnej Łodzi. 

Nawiązując do tezy B. JAŁOWIECKIEGO i M.S. SZCZEPAŃSKIEGO (2010), 
mówiącej o tym, że przestrzeń publiczna jest identyfikowana z centrum miej-
skim oraz przyjmując założenie, że rozmieszczenie placów w przestrzeni 
miasta, traktowanych jako kluczowe obszary integrujące aktywności spo-
łeczne użytkowników miasta oraz miejsc kształtujących tożsamość społecz-
ności lokalnej, odwzorowuje znaczenie jednostek morfologicznych w hierar-
chii terenów miejskich dokonujące się przekształcenia przestrzenno-funkcjo-
nalne w śródmieściu Łodzi należy interpretować jako wyraźne zaburzenie 
historycznie ukształtowanej struktury przestrzeni centralnej. Przeprowadzo-
ne badania wykazały ponadto, że przestrzeń publiczna w przestrzeni cent-
ralnej Łodzi po zakończeniu działań inwestycyjnych w NCŁ nie będzie 
stanowiłą zintegrowanego systemu. Będzie się on składał z kilku enklaw pla-
ców miejskich powiązanych ewentualnie strefami ruchu pieszego lub pieszo-
rowerowego. Najważniejsza z nich będzie zlokalizowana w I strefie NCŁ 
(rys. 2), na co wskazuje zbliżona liczba powiązań, a w konsekwencji wysoka 
ranga placów w tym rejonie (tab. 4). Drugim i niezależnym obszarem kon-
centracji elementów przestrzeni publicznej jest „Manufaktura”. Pozostałe 
place miejskie położone wzdłuż ulicy Piotrkowskiej nie tworzą zintegrowa-
nego układu. 

 
TABELA 5. Wskaźnik Perkala dla zmiany stopnia rozwinięcia struktury przestrzeni 

publicznej w przestrzeni centralnej Łodzi w latach 2000–2013 
 

Wartość dla roku: 
Wskaźnik 

2000 2013 
Powierzchnia przestrzeni centralnej/powierzchnia śródmieścia –1,1983 –0,8614 
Powierzchnia placów/powierzchnia przestrzeni centralnej –2,5411 –0,1900 
Liczba placów/powierzchnia przestrzeni centralnej –1,1253 –0,9598 
Powierzchnia stref ruchu pieszego/powierzchnia przestrzeni 
centralnej 

–1,4210 –1,1116 

Liczba połączeń pomiędzy placami/powierzchnia przestrzeni 
centralnej 

–1,3640 –0,9923 

Liczba placów 5 stopnia (węzłowych)/powierzchnia przestrzeni 
centralnej 

–2,2997 –1,2111 

Wskaźnik syntetyczny (Ws) –1,6749 –0,8877 
 

          Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Ostatnią częścią przeprowadzonej analizy była identyfikacja zmiany 

stopnia rozwinięcia struktury przestrzeni publicznej w przestrzeni centralnej 
Łodzi w latach 2000–2013. W tym celu skonstuowano sześć wskaźników 
(tab. 5), a do ich standaryzacji i obliczenia wskaźnika syntetycznego zastoso-
wano metodę Perkala. 

Przeprowadzona analiza wykazała wzrost każdego z analizowanych 
wskaźników, co w konsekwencji złożyło się na ogólne zwiększenie wskaź-
nika syntetycznego. Oznacza to rozwój struktury przestrzeni publicznej       
w przestrzeni centralnej Łodzi w latach 2000–2013. Kluczowym czynnikiem 
decydującym o wskazanych zmianach była rewitalizacja terenów poprze-
mysłowych, na co wskazały wcześniej zaprezentowane wyniki studiów. 
Mimo zidentyfikowanej tendencji wzrostowej (∆Ws = 0,7872) struktura prze-
strzeni publicznej w przestrzeni centralnej Łodzi charakteryzuje się niskim 
stopniem rozwinięcia (Ws = –0,8877).  

 
 

4. Podsumowanie 
 

Niski stopień integracji i rozwinięcia kształtowanej współcześnie przestrzeni 
publicznej utrwala proces formowania relacji konglomeracyjnych i przyczy-
nia się do stagnacji wzrostu przestrzeni centralnej w Łodzi. Wynika to z uni-
katowej struktury historycznej przestrzeni centralnej tego miasta, która roz-
winęła się w układzie liniowo-enklawowym w oparciu o ulicę Piotrkowską. 
Tak ukształtowana struktura morfologiczno-funkcjonalna wzmacniana jest 
poprzez rozwój nowych jednostek morfologicznych na zrewitalizowanych 
terenach poprzemysłowych, które wykazują słabe powiązanie przestrzenne 
z ulicą Piotrkowską. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potrze-
bę transformacji elementów struktury przestrzeni publicznej w oparciu           
o wyznaczenie nowych placów miejskich oraz stref ruchu pieszego i uspo-
kojonego, które łączyłyby place jako miejsca integrujące i zatrzymujące użyt-
kowników zarówno w starej, jak i nowej przestrzeni centralnej. Działania 
takie wymagają jednak koordynacji i dalekowzrocznej wizji rozwoju prze-
strzeni centralnej w Łodzi jako spójnej całości. Wydaje się, że w ramach przy-
gotowywanego współcześnie tzw. programu rewitalizacji obszarowej śród-
mieścia Łodzi, wspieranego ze środków finansowych Unii Europejskiej         
w latach 2014–2020, otwiera się ogromna szansa na zmianę zidentyfikowa-
nych, niekorzystnych tendencji, poprzez rozwój elementów przestrzennych 
integrujących słabo rozwiniętą strukturę przestrzeni publicznej w prze-
strzeni centralnej Łodzi. 
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