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W 2006 roku w województwie łódzkim, w porównaniu z rokiem poprzednim, 

odnotowano wzrost zarówno liczby obiektów turystycznych (o 5 szt., tj. 2,2%), jak 

i turystów (o ponad 105 tys., tj. 17%). Wzrósł również, o 1,8 punktu procentowego, stopień 

wykorzystania miejsc noclegowych (do 32,8%).   

 W końcu lipca 2006 roku na terenie województwa łódzkiego działało 229 

turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania i ich liczba w porównaniu z 2005 

rokiem wzrosła o 5. Dominowały wśród nich obiekty hotelarskie (22,7% ogółu obiektów)  

i było ich o 2 więcej niż przed rokiem. Liczba pozostałych obiektów turystycznych wzrosła 

nieznacznie, bądź pozostała bez zmian, z wyjątkiem zespołów ogólnodostępnych domków 

turystycznych, których liczba spadła o 1. 

 Liczba miejsc noclegowych (15821) oferowana w lipcu 2006 roku przez turystyczne 

obiekty zbiorowego zakwaterowania w porównaniu ze stanem sprzed roku wzrosła o 3,0%. 

Największą liczbą miejsc noclegowych dysponowały hotele - ponad 4,6 tys. Wzrosła ona 

w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,1%. Na kolejnych miejscach pod względem zasobu 

miejsc noclegowych uplasowały się: inne obiekty hotelowe (prawie 2,5 tys.), ośrodki 

szkoleniowo - wypoczynkowe (2,1 tys.) oraz ośrodki wczasowe (1,3 tys.) i zespoły 

ogólnodostępnych domków turystycznych (1,2 tys.). W związku z likwidacją jednego  

z zespołów ogólnodostępnych domków turystycznych liczba oferowanych przez te zespoły 

miejsc spadła o 5,3%.  
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Tabl. 1  TURYSTYCZNE  OBIEKTY  ZBIOROWEGO  ZAKWATEROWANIA  
             ORAZ MIEJSCA NOCLEGOWE 

 Stan w dniu 31 VII 
2005 2006 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
obiekty miejsca 

noclegowe  obiekty miejsca 
noclegowe  

Ogółem ........................................  224 15358 229 15821

Hotele ...........................................  50 4259 52 4604

Inne obiekty hotelowe a.................  61 2400 61 2465

Motele...........................................  5 160 6 188

Pensjonaty....................................  1 91 1 91

Domy wycieczkowe ......................  6 569 6 548

Schroniska młodzieżowe b............  12 499 13 562

Kempingi.......................................  5 765 5 765

Pola biwakowe .............................  8 574 8 551

Ośrodki wczasowe .......................  14 1287 14 1324

Ośrodki kolonijne..........................  2 259 2 260

Ośrodki szkoleniowo -  
wypoczynkowe ...........................  26 2088 26 2144

Domy pracy twórczej ....................  1 32 1 34

Zespoły ogólnodostępnych 
 18 1314 17 1244

Ośrodki do wypoczynku sobotnio-
 1 27 1 27

Pozostałe obiekty .........................  14 1034 16 1014

domków turystycznych ...............

niedzielnego i świątecznego ......

 
a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. b Łącznie ze 

szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. 
 

W ogólnej liczbie miejsc noclegowych, według stanu na koniec lipca 2006 roku, zanotowano 

11561 miejsc całorocznych, które stanowiły 73,1% ogółu miejsc. Skorzystało z nich 95,9% ogółu 

turystów. 

 Większość spośród 52 hoteli to obiekty kategorii 3-gwiazdkowej (22 hotele)  

i 2-gwiazdkowej (20 hoteli). Jeden obiekt posiadał kategorię 4-gwiazdkową. 

 W obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania w województwie łódzkim w roku 2006 

działało 256 placówek gastronomicznych, z czego 99 to restauracje, 89 – bary, 36 - stołówki i 32 

punkty gastronomiczne. 

Najwięcej turystów zatrzymało się w hotelach. Przyjęły one ponad 387 tys. turystów 

odwiedzających województwo łódzkie, inne obiekty hotelowe – prawie 117 tys. oraz ośrodki 
szkoleniowo-wypoczynkowych – prawie 65 tys. Turyści zagraniczni najczęściej nocowali w hotelach – 

ponad 81 tys., w innych obiektach hotelowych – ponad 13,6 tys. oraz motelach – ponad 4,5 tys. Żaden 

turysta zagraniczny w 2006 roku nie odwiedził domu pracy twórczej oraz, podobnie jak przed rokiem, 

ośrodków kolonijnych.  
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Tabl. 2  TURYŚCI  KORZYSTAJĄCY  Z  TURYSTYCZNYCH  OBIEKTÓW    
 ZBIOROWEGO  ZAKWATEROWANIA  
 W ciągu roku 
 

2005 2006 

turyści WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem zagraniczni ogółem zagraniczni 

Ogółem .......................................  618479 96366 723515 109336

Hotele ...........................................  320709 71263 387465 81055

Inne obiekty hotelowe a.................  109062 13005 116953 13657

Motele...........................................  14913 3767 17311 4552

Pensjonaty....................................  5671 565 5352 364

Domy wycieczkowe......................  15252 690 18088 759

Schroniska młodzieżowe b............  17479 1573 19006 1867

Kempingi ......................................  9776 918 7869 895

Pola biwakowe .............................  2230 371 2260 259

Ośrodki wczasowe .......................  19942 2 22567 34

Ośrodki kolonijne..........................  1255 - 1238 -

Ośrodki szkoleniowo -  
   wypoczynkowe ........................  52990 2580 64764 3938

Domy pracy twórczej ....................  848 72 816 -

Zespoły ogólnodostępnych domków  
34152 286 44674 396

Ośrodki do wypoczynku sobotnio-  
494 65 509 52

Pozostałe obiekty .........................  13706 1209 14643 1508

  turystycznych............................  

  niedzielnego i świątecznego ....  

a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. b Łącznie ze 

szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. 
  
 Najwięcej obiektów zbiorowego zakwaterowania znajduje się w Łodzi. Zlokalizowano tu 34 

obiekty, tj. prawie 15% wszystkich obiektów w województwie. Znaczącą liczbą obiektów poszczycić 

mógł się również powiat tomaszowski – 24 obiekty – to 10,5% wszystkich obiektów w województwie. 

Dużą liczbę obiektów zbiorowego zakwaterowania odnotowano także w powiatach: piotrkowskim (20), 

wieluńskim i zgierskim (po18) oraz bełchatowskim (15). 

 Najwięcej hoteli funkcjonuje w Łodzi (14). Znaczna liczbą tych obiektów dysponują także 

powiaty piotrkowski i pabianicki (w obu powiatach po 5) oraz bełchatowski (4). W powiatach 

brzezińskim, łaskim, poddębickim, sieradzkim, łowickim, pajęczańskim, rawskim, skierniewickim  

i w Skierniewicach brak obiektów zbiorowego zakwaterowania posiadających status hotelu. 
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ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA   
ORAZ HOTELI WRAZ Z INNYMI OBIEKTAMI HOTELOWYMI W WOJEWÓDZTWIE 

ŁÓDZKIM W 2006 ROKU 
Stan w dniu 31 VII 
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 roku 2006 województwo łódzkie odwiedziło 723,5 tys. turystów (prawie 17% więcej niż przed 

rokiem), z czego 109,3 tys. (ponad 15%) to turyści zagraniczni (było ich więcej niż przed rokiem  

o 13,5%). Najwięcej turystów (283,6 tys.) odwiedziło Łódź, stanowili oni ponad 39% wszystkich 

turystów przybyłych do województwa łódzkiego. Drugim pod względem liczebności odwiedzających 

powiatem był powiat tomaszowski z liczbą turystów bliską 108 tys., stanowiącą prawie 15% wszystkich 

przybyłych spoza granic województwa w 2006 roku. Często odwiedzano także powiaty: bełchatowski 

(54,8 tys.), piotrkowski (53,6 tys.) oraz zgierski (36,7 tys.) i wieluński (25,6 tys.).  
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LICZBA TURYSTÓW  PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
W 2006 ROKU WEDŁUG POWIATÓW 
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Analizując sezonowość przyjazdów turystycznych do województwa łódzkiego na przestrzeni 

roku 2006 można stwierdzić, że najwięcej turystów przybyło tu we wrześniu, październiku, czerwcu  

i maju, najmniej zaś w styczniu i lutym.  

 
LICZBA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

WEDŁUG MIESIĘCY I RODZAJÓW OBIEKTÓW W 2006 ROKU 
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Najwięcej noclegów w ciągu roku udzielono w Łodzi – ponad 519 tys., gdzie stopień 

wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 42,3%. Drugim, co do liczebności powiatem, pod 

względem liczby udzielonych noclegów, był powiat tomaszowski, z liczbą noclegów przekraczającą 

265 tys. oraz stopniem wykorzystania miejsc noclegowych równym 33,9%.  

 Największym zainteresowaniem cieszyły się hotele, w których udzielono ponad 609 tys. 

noclegów. Znacznej liczby noclegów udzieliły także inne obiekty hotelowe (22,3,2 tys.), ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe (210,6 tys.), a także zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych 

(92,3 tys.), domy wycieczkowe (81,1 tys.) i ośrodki wczasowe (71,6 tys.).  
 

 
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W OBIEKTACH 

ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM  
W 2006 ROKU 
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 Największy stopień wykorzystania miejsc noclegowych cechował powiat pajęczański. 

W ciągu roku 2006 miejsca noclegowe wykorzystano tam w ponad 58%. Znaczny stopień 

wykorzystania miejsc noclegowych zanotowano także w powiecie łęczyckim (47,4%), łaskim (47,1%),, 

Łodzi (42,3%) oraz w powiecie wieruszowskim (37,8%). W najmniejszym stopniu wykorzystano 

potencjał miejsc noclegowych powiatu zduńskowolskiego (13,6%) i skierniewickiego (14,6%). 

 Województwo łódzkie w 2006 roku gościło 109336 turystów zagranicznych z całego świata. 

Najwięcej turystów pochodziło z Europy – ponad 96,5 tys., w tym z Unii Europejskiej – ponad 76,6 tys. 
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TURYŚCI PRZYBYLI DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WEDŁUG 
KONTYNENTÓW  W 2006 ROKU 

 

88,8%
0,3%

0,3%
4,0%

6,6%
Europa
Afryka
Ameryka Północna
Ameryka Południowa i Centralna
Azja  

  

Spośród krajów europejskich najwięcej turystów zagranicznych województwa łódzkiego 

pochodziło z Niemiec – 20420, co stanowiło 21,2% wszystkich turystów z Europy i 18,7% wszystkich 

turystów zagranicznych. Wielu turystów przybyło również z Wielkiej Brytanii – 10057 (10,4% turystów 

europejskich, 9,2% turystów zagranicznych ogółem). Kolejne kraje europejskie to: Włochy (8,8 tys.), 

Ukraina (7,2 tys.), Francja (6,2 tys.), Litwa (5,9 tys.), Rosja (4,8 tys.), Białoruś (3,7 tys.), Republika 

Czeska (3,6 tys.) oraz Niderlandy (3,3 tys.). 

 Najmniej turystów europejskich przyjechało do województwa łódzkiego z Malty (12), 

Luksemburga (23), Cypru (73), Islandii (74) i Grecji (190). 

 Łódź w roku 2006 odwiedziło 63,9 tys. turystów zagranicznych, z czego 54,2 tys. z Europy. 

Najwięcej osób, spośród krajów europejskich przybyło do Łodzi z Niemiec - 12658 (co stanowiło 

23,4% wszystkich turystów z Europy i 19,8% wszystkich turystów zagranicznych, którzy odwiedzili 

Łódź w 2006 roku) oraz z Wielkiej Brytanii - 8474 (odpowiednio 15,6% i 13,3%). Wśród 

odwiedzających Łódź Europejczyków występowali również często turyści z Włoch (6,3 tys.), Francji 

(4,8 tys.), Rosji (2,2 tys.) oraz Niderlandów (2,2 tys.) i Ukrainy (2,0 tys.).  

 

TURYŚCI PRZYBYLI DO ŁODZI WEDŁUG KONTYNENTÓW   
W 2006 ROKU 
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Tekst i opracowanie graficzne: Katarzyna Szkopiecka - Wydział Analiz 
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