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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 Łódzkiego
Grzegorz Schreiber

Kreatywne Łódzkie - idealne miejsce dla Twojej inwestycji

DLACZEGO WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE?
 • Centralne 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. 



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 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Departament Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

tel.: +48 42 291 98 51; +48 42 291 97 78
www.lodzkie.pl
www.investinlodzkie.com
www.biznes.lodzkie.pl
e-maill: invest@lodzkie.pl  

Łódź

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. 

DOSTĘPNOŚĆ WYKWALIFIKOWANEJ KADRY:
 • 18 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych i 12 prywatnych.
 • 30 instytucji badawczo – rozwojowych.
 • 76 897 studentów w roku akademickim 2020/21.
 • 17 950 absolwentów, którzy uzyskali dyplom do 31.12 2020 r. 



WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Szanowni Państwo, 

zapraszam do inwestowania na terenie 
Aleksandrowa Łódzkiego – gminy będącej jedną 
z cywilizacyjnych wizytówek naszego regionu. 
Wyznaczanie nowych trendów w dziedzinach 
społeczno-gospodarczych, dynamiczny 
i jednocześnie zrównoważony rozwój, unikalne 
w skali kraju przedsięwzięcia inwestycyjne 
w zakresie infrastruktury sportowej i edukacyjnej, 
wyjątkowe wsparcie dla rozwoju sportu 
młodzieżowego, wdrażanie skutecznych, często 
niekonwencjonalnych programów w zakresie 
zapobiegania bezdomności zwierząt – to wszystko 
stwarza przyjazne warunki zarówno do mieszkania, 
jak także inwestowania na terenie Aleksandrowa 
Łódzkiego. To u nas stawiamy w tak szerokiej 
skali na inwestycje w ekologię oraz innowacje 
technologiczne.

To co bezsprzecznie świadczy o jakości zarządzania, 
kondycji finansowej, olbrzymim potencjale 
Aleksandrowa Łódzkiego i co wciąż sytuuje naszą 
Gminę na szczycie samorządowych rankingów, to 
bezprecedensowy rozmach realizowanych inwestycji 
we wszystkich sferach działalności samorządowej. 
Wpływa to również na atrakcyjność Aleksandrowa 
Łódzkiego w środowisku biznesowym. Dlatego 
zapraszam do współpracy i inwestowania w naszej 
Gminie.

Jacek Lipiński  
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 
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O GMINIE: 
Gmina Aleksandrów Łódzki znajduje się w centralnej 
Polsce, w obrębie Aglomeracji Łódzkiej. 

Teren gminy powiązany jest z układami drogowymi 
nr 71, nr 72, a do międzynarodowej drogi E30 
oraz autostrady A2 gminę dzieli zaledwie 17 km. 
Gmina Aleksandrów Łódzki jest synonimem 
dynamicznego i jednocześnie zrównoważonego 
rozwoju. Doświadczenie i przemyślane cele – tak 
można podsumować politykę inwestycyjną Gminy 
Aleksandrów Łódzki.

To miejsce  z potencjałem gospodarczym. Doskonałe 
położenie komunikacyjne, atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, bliskość Łodzi, realizowane inwestycje 
– to wszystko tworzy dogodny klimat również dla 
otoczenia biznesowego.

Powstają tu nowe budynki placówek oświatowych, 
jednostek organizacyjnych gminy i obiekty 
użyteczności publicznej oparte na nowoczesnych 
standardach energooszczędnej pasywności 
i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 



Powierzchnia: 116 km2

Liczba ludności: 31 960 

Gęstość zaludnienia: 276 os./km2

Liczba ludności w wieku produkcyjnym: 18 217 

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ:

 • Bardzo dobra lokalizacja – obręb 
Aglomeracji Łódzkiej.

 • Skuteczna polityka inwestycyjna – w ciągu 
ostatnich 15 lat zrealizowano inwestycje  
o wartości prawie 300 mln zł i jednocześnie 
pozyskano ponad 150 mln zł środków 
unijnych.

 • Dobry stan dróg  – gmina przykłada dużą 
wagę do stanu technicznego dróg poprzez 
wykonywanie prac naprawczych, na co 
każdego roku przeznaczane są znaczne 
środki finansowe w budżecie gminy. 

 • Dobra infrastruktura – ciągła rozbudowa 
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia 
ulicznego i dróg.  

 • Przewidywane kierunki rozwoju – 
większość gminy objęta jest miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, 
co ułatwia podejmowanie decyzji 
inwestycyjnych.

 • Wsparcie przedsiębiorczości - 
podejmujemy szereg działań, których 
celem jest zarówno promocja terenów 
inwestycyjnych, jak również wsparcie 
lokalnych przedsiębiorców. Od lat 
prowadzimy współpracę z  firmami 
działającymi na terenie gminy. 
Utrzymujemy z nimi kontakt oraz staramy 
się pomóc w rozwiązywaniu bieżących 
problemów. 

WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Autor: Rafał Michałowski WNIEBOWZIĘTE

Dane: UM w Aleksandrowie Łódzkim, stan na 08.03.2022



ZACHĘTY INWESTYCYJNE:

 • Korzystniejsze stawki podatków lokalnych, 
w szczególności stawki podatku od 
nieruchomości związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą

 • Nieodpłatna pomoc inwestycyjna  
w ramach Punktu Obsługi Inwestora 

WIODĄCE SEKTORKI GOSPODARKI:

 • Handel hurtowy i detaliczny.

 • Przetwórstwo przemysłowe.

 • Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna.

INSTYTUCJE REGIONALNE OFERUJĄCE 
WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBORCÓW:
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 
90-349 Łódź  
www.sse.lodz.pl

 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 
Plac Wolności 5, 91-415 Łódź 
www.izba.lodz.pl

 • ŁIPH Oddział Aleksandrów Łódzki 
Pl. Kościuszki 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 • Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 
ul. Barona 10, 95-100 Zgierz 
www.zgierz.praca.gov.pl

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Departament Promocji 
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 
www.lodzkie.pl 
www.investinlodzkie.com 
www.biznes.lodzkie.pl

 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź 
www.larr.pl

WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
WSPARCIE DLA INWESTORA

Autor: Rafał Michałowski WNIEBOWZIĘTE



ZAUFALI NAM

 • ABB Sp. z o.o. 
(Producent silników i napędów)

 • Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o  
(producent kosmetyków i środków  
higieny osobistej)

 • WnD Sp. z o.o. Grupa Oknoplast  
(produkcja drzwi i okien)

 • Geplastyk Polska Sp. z o.o.  
(produkcja podzespołów AGD metodą 
formowania wtryskowego)

 • PPH Legs Sp. z o.o.  
(produkcja i sprzedaż przędzy)

 • MARTIS-STILON S.A. 
(producent oraz dystrybutor włókien 
tekstylnych)

 • P.P.H.U. Wamatex 
(producent dzianin i tkanin)

KONTAKT DLA INWESTORA:

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim 
Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą 
Punkt Obsługi Inwestora 
Plac Tadeusza Kościuszki 4 
95-070 Aleksandrów Łódzki 
e-mail: invest@aleksandrow-lodzki.pl 
tel.: (42) 270 03 15; (42) 270 03 34 

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek:  8-16 
Wtorek:  8-17 
Środa:   8-16 
Czwartek:  8-16 
Piątek:   8-15

WIZYTÓWKA GOSPODARCZA
GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
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WDRAŻANIE STANDARDÓW 
OBSŁUGI INWESTORA  
W SAMORZĄDACH 
WOJEWÓDZTWA  
ŁÓDZKIEGO

Euro Innowacje sp. z o.o.
ul. Garbary 100/11 
61-757 Poznań

Beneficjent Partner

Województwo Łódzkie
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź
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