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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WIZYTÓWKA GOSPODARCZA

Drodzy Inwestorzy,

Serdecznie zapraszam Państwa do Województwa 
Łódzkiego, regionu otwartego i przyjaznego 
inicjatywom gospodarczym. Dysponujemy ogromnym 
potencjałem naukowym i badawczym oraz 
zróżnicowanym i wielobranżowym przemysłem, które 
wyróżniają Łódzkie na tle innych województw  
i czynią nasz region bardzo konkurencyjną lokalizacją. 

Atutem naszego województwa jest też centralne 
położenie na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych. 
Mamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów, a polityka 
władz samorządowych jest nakierowana na wzrost 
gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości.  
To wszystko sprawia, że Łódzkie jest bardzo 
atrakcyjnym regionem dla inwestorów.

Zapraszam do współpracy i inwestowania  
w Łódzkiem.Marszałek Województwa ŁódzkiegoGrzegorz Schreiber

Kreatywne Łódzkie - idealne miejsce dla Twojej inwestycji

DLACZEGO WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE?
 • Centralna lokalizacja na przecięciu 

transeuropejskich korytarzy transportowych 
północ-południe: Skandynawia – Adriatyk  
i wschód-zachód: Moskwa – Berlin.

 • Bardzo dobrze rozwinięta różnorodna sieć 
transportowa: regularne kolejowe połączenie 
cargo z Chinami (w relacji Łódź – Chengdu), 
międzynarodowy port lotniczy.

 • Jeden z najdynamiczniej rozwijających się 
regionów w kraju. Silne tradycje przemysłu 
włókienniczego i odzieżowego; obecnie 
znaczące są również inne rodzaje działalności 
przemysłowej, szczególnie produkcja sprzętu 
AGD, biotechnologia oraz logistyka.

 • Kapitał ludzki: liczne parki naukowo-badawcze, 
szkoły wyższe oraz zawodowe zapewniające 
pracowników o najwyższych kompetencjach, 
potencjał naukowo-badawczy łódzkich szkół 
wyższych i ośrodków naukowych. 

 • Dobre warunki do inwestowania: aktywna 
polityka gospodarcza władz województwa 
wspierająca nowe inwestycje, atrakcyjne tereny 
inwestycyjne i powierzchnie biurowe.

 • Środowisko międzynarodowe: odpowiednie 
warunki nauki dla dzieci i młodzieży 
międzynarodowej - British International School 
of the University of Łódź, liczne kierunki studiów 
prowadzone w języku angielskim.

 • Zasoby energetyczne: duże zasoby węgla 
brunatnego, wody termalne.

 • Walory naturalne: źródła wód termalnych - 
uzdrowisko termalne w Uniejowie, nowe ujęcia 
wód termalnych w Poddębicach. 
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PORÓWNANIE POLSKA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Powierzchnia 312 679 km2 18 219 km2

Liczba ludności 38,1 mln 2,44 mln

Gęstość zaludnienia [mieszk./km2] 122 134

Stopa bezrobocia 5,4% 5,6%

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 6 644,39 zł 6 250,02 zł

Dane GUS IV kw. 2021

WIODĄCE SEKTORY GOSPODARKI:
 • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody,
 • Zaawansowane materiały budowlane,
 • Medycyna, farmacja, kosmetyki,
 • Energetyka, w tym odnawialne źródła energii,
 • Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • Informatyka i telekomunikacja,
 • Logistyka 
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CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ? 
 • Ulgi i zwolnienia z podatków lokalnych oferowane przez lokalne samorządy.
 • Wysoką regionalną pomoc publiczną.
 • Bezpłatny system wsparcia obsługi procesu inwestycyjnego.
 • Wsparcie oferowane przez powiatowe urzędy pracy.
 • Dobre warunki do rozwoju biznesu i technologii.
 • Dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Dane GUS. Stan na 31.12.2020 r. 
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 • 17 950 absolwentów, którzy uzyskali dyplom do 31.12 2020 r. 
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WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI
Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki 
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki  

O GMINIE: 

Tomaszów Mazowiecki to gmina wiejska, 
która wyróżnia się bogactwem zasobów i 
walorów naturalnych, ze względu na złoża 
piasków kwarcowych. 

Dużą zaletą terenu jest położenie nad rzeką 
Pilicą i Zalewem Sulejowskim, który przyciąga 
miłośników wypoczynku i fanów sportów 
wodnych. 

Gmina charakteryzuje się korzystnym 
położeniem komunikacyjnym, która sprzyja 

inwestorom – 50 km od Łodzi, przy ważnej 
drodze ekspresowej S8 oraz w pobliżu 
autostrady A1. 

Gmina stwarza dogodne warunki dla 
osiedlania się nowych mieszkańców, poprzez 
rozbudowę infrastruktury technicznej i 
społecznej, aby miejsce zamieszkania stanowiło 
przestrzeń, w której realizowana jest większość 
aktywności pozazawodowych.

Stolica regionu – Łódź
Lotnisko regionalne
Główne kierunki

Poznań Warszawa
Wrocław
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Powierzchnia: 151,3 km2

Liczba ludności: 11 104 

Gęstość zaludnienia: 73,32 os./km2

Liczba ludności w wieku produkcyjnym: 7 142

Stopa bezrobocia 6,7%

Dane UG: 09.2021 *stan na koniec stycznia 2022

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ:

 • Dobra lokalizacja – korzystne położenie 
komunikacyjne – 50 km od Łodzi, przy 
ważnej drodze ekspresowej S8 i w pobliżu 
autostrady A1. 

 • Zachęty inwestycyjne – dzięki rozwojowi 
przemysłu ceramicznego i budowlanego 
oraz usług z nim powiązanych, gmina ma 
szansę stać się ponadlokalnym biegunem 
wzrostu, a otaczająca go gmina ma szansę 
skorzystać z generowanych impulsów 
rozwojowych.

 • Rozwinięta infrastruktura – ciągła 
rozbudowa infrastruktury technicznej i 
społecznej.

 • Możliwości edukacyjne – Filia Uniwersytetu 
Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

 • Walory krajoznawczo-przyrodnicze – trzy 
rezerwaty przyrody, dwa parki krajobrazowe: 
Sulejowski i Spalski, obszar chroniony 
Natura 2000 w Ciebłowicach Małych. 

 • Miejsca rekreacji – położenie nad rzeką 
Pilicą i Zalewem Sulejowskim przyciąga 
miłośników wypoczynku i fanów sportów 
wodnych
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ZACHĘTY INWESTYCYJNE:

 • Wsparcie w procesie doprowadzania 
niezbędnej infrastruktury do terenów 
inwestycyjnych

 • Pomoc w skutecznym i szybkim przejściu 
procedury administracyjnej w Punkcie 
Obsługi Inwestora

 • Wsparcie procedur administracyjnych i 
opieka poinwestycyjna dla firm. 

WIODĄCE SEKTORY GOSPODARKI:

 • przemysł wydobywczy 

 • transport

 • usługi

INSTYTUCJE OKOŁOBIZNESOWE:
 • Zasięg Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej

 • Funkcjonowanie Cech Rzemiosł Różnych

 • Instytucje współpracy z inwestorem: PAIH, 
KOWR, ODR, ŁARR
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ZAUFALI NAM

 • Tomaszowskie Kopalnie Surowców 
Mineralnych „Biala Góra” Sp. z o.o.  
(Sektor: przemysł wydobywczy, Niemcy)

 • P.P.H.U Beata Kopacz Paweł 
(Sektor: usługi, Polska)

 • Zakład Drobiarski Er Drob Sp. z o.o. 
(Sektor: rolnictwo, Polska)

 • Farmex Sp. z o.o   
(Sektor: rolnictwo, Polska)

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe “EQUUS”  Halina Makowska 
(Sektor: usługi, Polska)

KONTAKT DLA INWESTORA:

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki 
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
bernacki.s@gmina.tomaszow.pl 
tel. 601 830 810

 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek:  8-16 
Wtorek:  8-16 
Środa:   8-16 
Czwartek:  8-16 
Piątek:   8-16
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