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1. Wstęp. 

1.1. Podstawa prawna 
 

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa Nr 22/07 z dnia 23 maja 2007r. 

zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie,  

a stowarzyszeniem Centrum ZrównowaŜonego Rozwoju z siedzibą w Łodzi. 

1.2. Cel opracowania 
 

Celem opracowania jest analiza i wstępna koncepcja  moŜliwości 

zagospodarowania dla potrzeb turystyki i wypoczynku zbiornika wodnego na rzece 

Lindzie w Grotnikach (ul. Brzozowa) w ramach projektu „Obszar Działania 

Fundacji PRYM – turystyczna oaza w województwie łódzkim”.  

Projekt zawarto w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, która jest 

wdraŜana przez Fundację PRYM w ramach II Schematu PilotaŜowego Programu  

Leader +,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej. 

1.3. Zakres opracowania. 
 

Zakres opracowania zgodny z zawarta umową obejmuje: 
 

- rozpoznanie wartości rekreacyjnej zbiornika wodnego, 

- program turystyki i rekreacji, 

-wizualizacja – zagospodarowanie terenu, 

- plan wdroŜenia projektu, 

- wstępny biznesplan z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
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2. Ogólna charakterystyka terenu objętego analizą. 
 

2.1. PołoŜenie i komunikacja obszaru działania LGD. 
 
Analizowany teren leŜy w centralnej Polsce w województwie łódzkim w gminie Zgierz, 

na obszarze działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM. 

Rysunek 1: Mapa województwa łódzkiego z zaznaczonym  obszarem LGD. 

 
Źródło: ZSROW 2004r. 

Gmina Zgierz jest jedną z pięciu gmin partnerskich, które utworzyły Fundację Rozwoju 

Gmin PRYM (LGD – Lokalną Grupę Działania), w ramach PilotaŜowego Programu 

Leader + finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej – Sekcja 

Orientacji.  
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Powołana Fundacja PRYM, opracowała wraz z zespołem ekspertów w ramach  

I Schematu, Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich [ZSROW], która jest 

obecnie wdraŜana przez Fundację w ramach - II Schematu PilotaŜowego Programu 

Leader +. 

W skład fundacji weszły równieŜ gminy :Parzęczew, Dalików, Wartkowice, Łęczyca. 

Obszar LGD jest połoŜony w centralnej Polsce i sąsiaduje z aglomeracją łódzką, w 

pobliŜu aglomeracji poznańskiej i  aglomeracji warszawskiej.  

Przez teren LGD przebiegają: 

Autostrada: 

- A 2 relacji wschód – zachód Europy 

Drogi krajowe: 

- Nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Częstochowa – Cieszyn – Granica Państwa 

- Nr 60 relacji Ostrów Mazowiecka – Kutno – Łęczyca 

- Nr 71 relacji Stryków – Zgierz –Aleksandrów Łódzki – Konstantynów – Pabianice - 

Rzgów 

- Nr 72 relacji Rawa Mazowiecka - Konin 

Drogi wojewódzkie: 

- Nr 469 relacji Wróblew – Gostków - Uniejów  

- Nr 702 relacji Zgierz – Piątek - Kutno 

- Nr 703 relacji Porczyny - Poddębice – Gostków – Łęczyca – Piątek – Łowicz 

- Nr 708 relacji Brzeziny - Stryków - Ozorków 

Linie kolejowe: 

- linia kolejowa Łódź – Łowicz – Sochaczew – Warszawa 

- linia kolejowa Łódź – Zgierz – Kutno 

- linia kolejowa Tarnowskie Góry – Gdańsk 
............ 
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Mapa połączeń komunikacyjnych obszaru LGD. 
 

 
źródło: ZSROW – 2004r 

 

Potencjałem lokalizacji i komunikacji analizowanego obszaru leŜącego w granicach LGD 

jest przebieg autostrady A 2. 

W relacji krajowych połączeń: 

Poznań – Łódź - Warszawa na odcinkach Dąbie -Wartkowice o dł. 15,90 km,  

Wartkowice – Emilia dł. 26,00 km,  

Emilia – Stryków dł. 18,00 km.  

WzdłuŜ A 2 zlokalizowane są węzły autostradowe: Wartkowice, Emilia, Piątek. 

Miejsca Obsługi PodróŜnych: dwa w Chrząstowie Wielkim i dwa w Emilii, oraz Obwód 

Utrzymania Autostrady w Wartkowicach.   

W sąsiadującym z gminą Zgierz Strykowie, zlokalizowane jest skrzyŜowanie autostrady 

A2 z autostradą A1, która prowadzi z Gdańska przez Łódź do Cieszyna i dalej na 

południe Europy.  

Przez teren LGD przebiega część linii tramwajowej 46 relacji Ozorków – Chocianowice, 

która jest najdłuŜszą linią tramwajową w Europie (34,00 km).  

Długość tej linii tramwajowej na terenie LGD wynosi 8,20 km. 
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2.1.2. Infrastruktura turystyczna. 
 
W ramach zawartego w ZRSOW projektu „Obszar Działania Fundacji PRYM – 

turystyczna oaza w województwie łódzkim”, opracowywane są w poszczególnych 

gminach analizy posiadanych zasobów naturalnych i moŜliwości ich wykorzystania dla 

potrzeb rekreacji i turystyki. 

Obszar objęty ZSROW charakteryzuje malowniczość krajobrazu, duŜa lesistość, wiele 

cieków wodnych, małych i duŜych, otwarte zbiorniki wodne na tych ciekach, a takŜe 

sztuczne zbiorniki wodne – stawy. Otoczeniem dla tych wód jest czyste środowisko 

naturalne, zasobne w bioróŜnorodność, w tym obszary na terenie gmin: Zgierz i Łęczyca, 

bogate w torfy (błota borowinowe). 

Spośród dwudziestu jeden cieków wodnych (rzek i kanałów), płynących przez obszar 

pięciu gmin, aŜ siedem przepływa przez gminę Zgierz. Liczne zbiorniki otwarte stanowią 

uzupełnienie zasobów wód powierzchniowych.  

Poza zasobami powierzchniowymi istnieją na terenie LGD bogactwa podziemne w 

postaci zasobów podziemnych, w miejscowości Rogóźno i jej okolicach - węgla 

brunatnego, soli kamiennej, wód termalnych, wód mineralnych, termalnych wód 

solankowych. 

Pod względem nagromadzenia zasobów i ich specyficznej geologicznej budowy, 

Rogóźno i jego okolice stanowią wyjątek w skali Polski i Europy. 

Na terenach objętym działaniem LGD istnieją równieŜ zasoby kruszyw naturalnych. 

Wg zawartych w ZSROW informacji dotyczących zasobów podziemnych zbiorników 

termalnych ich sumaryczna powierzchnia wynosi : 707,44 km2, zasobność : 103,96 km2, 

potencjalne zasoby energii cieplnej zgromadzone w wodach geotermalnych : 800 087,0 

tys. tpu. 

Na obszarze LGD znajdują się równieŜ rezerwaty przyrody i pomniki przyrody: 

• Rezerwat jałowców „Ciosny” w Rosanowie, gmina Zgierz, o pow. 2,4 ha rośnie tu 

około 8.000 jałowców.  

• Rezerwat Dąbrowa Grotnicka - jeden z największych rezerwatów w regionie 

łódzkim o pow. 100,5 ha, połoŜony w północnej części Lasu Grotnicko – 

Lućmierskiego, objęty siecią Natura 2000. 

• Rezerwat Grądy nad Lindą na terenie Nadleśnictwa Grotniki o łącznej pow. 56 ha;  
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• Rezerwat Grądy nad Moszczenicą o pow. 42,1 ha znajduje się w północnej części 

Lasów Szczawińskich. 

• Rezerwat „Błonie” w Błoniu – Topoli o powierzchni 20,74 ha. 

• 105 pomników przyrody: 33 dęby szypułkowe, 5 dębów bezszypułkowych, 27 lip 

drobnolistnych, 10 jesionów wyniosłych, 7 grabów, 5 kasztanowców, 3 klony - 

jawory,               1 klon zwyczajny,  3 modrzewie europejskie, 3 topole białe, 3 

wiązy, 2 sosny, 1 bluszcz,           1 buk pospolity, 1 tuja.                     

• 3 obszary chronionego krajobrazu: Pradolina Warszawsko – Berlińska, część 

otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Puczniewski Obszar 

Chronionego Krajobrazu o łącznej pow. 2.000 ha.  

• 6 alei pomnikowych: 

- Glinnik wzdłuŜ drogi do Szczawina – aleja złoŜona z 72 drzew (buki i lipy), 

- Wypychów – aleja lipowa złoŜona z ok. 35 drzew, 

- Grotniki – aleja lipowa złoŜona ze 182 drzew, 

- Łagiewniki Nowe wzdłuŜ drogi Zgierz – Stryków, aleja klonów srebrzystych złoŜona 

z 250 drzew, 

- Dalików – aleja grabowa, 

- wzdłuŜ drogi Gostków – Poddębice aleja wielogatunkowa składająca się z 36 drzew. 

• 17 parków: Piaskowice, Lućmierz, Kębliny, JeŜewo, DzierŜązna, Glinnik, Bronów, 

Ner, Dalików, Stary Gostków, Biernacie, Sarnów, Gajówka, Błonie - Topola, 

Gawrony, Prądzew, Siedlec.  

 

WyŜej wymienione walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz atut połoŜenia obszaru LGD 

w centralnej Polsce, w pobliŜu duŜych miast takich jak Łódź, Zgierz i Łęczyca 

zaowocowały utworzeniem atrakcyjnych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych 

i konnych, m.in.:  

-  szlak do rezerwatu „Ciosny” (9 km), - gmina Zgierz 

-  szlak ze Smardzewa do Łodzi (9 km), - gmina Zgierz 

-  szlak Zgierz – Lućmierz (16 km, fragment „Szlaku Pamięci Hitlerowskiego  

    Ludobójstwa”) - gmina Zgierz 

-  szlak Lućmierz - Smardzew (22 km), - gmina Zgierz 

-  szlak Łagiewniki – Biała (18 km), - gmina Zgierz 

-  przez Malinkę i Swędów (35 km), - gmina Zgierz 
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-  do rezerwatu jałowców (16 km),  

-  do Palestyny (33 km),  

-  do Ziemi Parzęczewskiej (41 km),  

-  w środku Polski (17 km, fragment dalekobieŜnego szlaku po województwie łódzkim),  

-  szlak tranzytowy (10 km, fragment szlaku ogólnopolskiego, włączenie w sieć  

   międzynarodową np. Eurovelo),  

- szlaki im. M. Konopnickiej (13,5 km),  

- szlak Św. Faustyny Kowalskiej (15 km),  

- agroturystyczny Szlak Rowerowy na terenie gminy Zgierz (33 km) – gmina Zgierz  

- łącznikowy agroturystyczny szlak rowerowy (9 km),  

- agroturystyczny szlak konny (17 km), - gmina Zgierz 

- piesza trasa Szlakiem Bojowym 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (14,6 km),  

- rowerowa trasa Szlakiem Bojowym Kresowej Brygady Kawalerii (22 km) – gmina 

Zgierz 

 

Jak widać z wyŜej wymienionej listy szlaków turystycznych, aŜ dziewięć znajduje się z 

terenie gminy Zgierz. 
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2.2. PołoŜenie i komunikacja miejscowości Grotniki. 
 

Grotniki są miejscowością połoŜoną na obszarze LGD w gminie Zgierz, a zatem w 

województwie łódzkim w obrębie centralnej Polski. 

Miejscowość Grotniki znajduje się we wschodniej części Gminy Zgierz, sąsiaduje z 

miejscowościami : Ustronie, Jedlicze B i Jedlicze A, Lućmierz, Wiktorów. 

Grotniki skomunikowane są drogami nr 193 i 206, posiadającymi nawierzchnie 

bitumiczne utwardzone. 

Przez Grotniki przechodzi centralna linia kolejowa w kierunku Łódź Kaliska – Kutno 

oraz Łódź Kaliska – Toruń Główny, która komunikuje miejscowość w doskonały 

sposób z obszarem całego kraju. 

Rozkład jazdy pociągów wykazuje dziesięć połączeń w ciągu doby, z przystankiem w 

Grotnikach, relacji Łódź Kaliska – Kutno oraz siedem w kierunku powrotnym Kutno 

– Łódź Kaliska. Połączenia odbywają się w godzinach od 5:44 do 21:13. 

Rozkład jazdy jest obecnie ogólnie dostępny w internecie. 

Kursują równieŜ dwa połączenia w kierunku Łódź Kaliska - Toruń Główny i dwa 

powrotne tej samej relacji. W kierunku Torunia o godzinie 8:30, powrotne do łodzi 

Kaliskiej o godz. 18:18. 

Przez Grotniki kursują  regionalne połączenia PKS, relacji Łódź (ul. Bazarowa) – 

Łęczyca, komunikując je z miejscowościami na trasie, czyli Ozorkowem  

i Aleksandrowem Łódzkim. 

Połączenia te funkcjonują w odstępach czasowych ok. 2 godzin w okresach szczytu  

z 3 godzinną przerwą południową, zaczynają się o godzinie 4:41 i kończą o 18:26. 

Funkcjonują równieŜ stałe połączenia PKS ze Zgierza.  
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Komunikację drogową i kolejową miejscowości obrazuje poniŜsza mapa Gminy 

Zgierz. 
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2.2.1. Charakterystyka miejscowości Grotniki i okolic. 
 
Obecnie 

 

Grotniki  – sołectwo w Polsce połoŜone w województwie łódzkim, w powiecie 

zgierskim, w gminie Zgierz. Wraz z sołectwami Jedlicze A i Jedlicze B oraz Ustronie 

tworzy kompleks miejscowości letniskowo-wypoczynkowych 

Miejscowość Grotniki  wchodząca w skład sołectwa zajmuje powierzchnię 638,1 ha, 

zamieszkuje ją 484 mieszkańców, w tym 249 męŜczyzn i 293 kobiety.  

Liczba ludności Grotnik stanowi ok. 5 % z ogółu liczby ludności w Gminie Zgierz. 

 

Jedlicze A są sołectwem sąsiadującym z Grotnikami od strony południowo zachodniej w 

skład sołectwa wchodzi miejscowość Jedlicze A.  

Zajmuje ono powierzchnię 274,7 ha, zamieszkuje ją  319 osób, w tym 155 męŜczyzn i 

164 kobiety.  

Jedlicze A jest w swej historii nierozerwalnie związane z drugą miejscowością: Jedlicze 

B, która wchodzi w skład sołectwa o tej samej nazwie, zajmującego powierzchnię 221,03 

ha, zamieszkiwanego przez  353 osoby, w tym 191 męŜczyzn i 162 kobiety. 

 

Historia  

 

Grotniki  są najprawdopodobniej najmłodszą miejscowością na terenie gminy Zgierz. 

Oficjalne pojawienie się na mapach datuje się na rok 1924 (wraz z powstaniem linii 

kolejowej Łódź – Kutno i wybudowaniem stacji kolejowej), aczkolwiek historia tych 

terenów sięga wielu lat wstecz (Jedlicze i Ustronie są stosunkowo starymi wsiami). 

Geneza miejscowości związana jest z postacią generała barona Michaiła Mielnikowa, 

carskiego zarządcy okolicznych lasów. W 1905 r. wybudował on pałacyk oraz folwark, 

który nazwał Grotniki (od nazwy miejscowości w Górach Świętokrzyskich, w której 

przebywał poprzednio, a którą przypominały mu te podłódzkie tereny). 

Po I wojnie światowej tereny te stały się własnością rodziny Jungowskich. Z początkiem 

lat 20. XX w. rozparcelowali oni swój majątek, przeznaczając go na działki letniskowe. 

W 1924 r. poprowadzona została linia kolejowa z Łodzi do Kutna, która zapoczątkowała 

"karierę" letniskowo-wypoczynkową miejscowości. 



Analiza i wstępna koncepcja moŜliwości zagospodarowania dla potrzeb turystyki i wypoczynku 

zbiornika wodnego na rzece Lindzie w Grotnikach 

 

 

15 

 

W okresie międzywojennym Grotniki zyskały uznanie wczasowiczów ze względu na 

wspaniałe walory środowiska przyrodniczego oraz mikroklimat posiadający cechy 

zbliŜone do mikroklimatu Rabki. Wraz z podobnymi im miejscowościami, tj. 

Sokolnikami i Kolumną stały się ulubionymi letniskami mieszkańców aglomeracji 

łódzkiej. 

Po II wojnie światowej nastąpił dalszy rozwój miejscowości. Powstała tu znaczna liczba 

ośrodków kolonijnych i wczasowych. Z końcem lat 80. XX w., w związku z przemianami 

ustrojowymi zmienił się częściowo charakter Grotnik. Zaczęły pełnić funkcję "sypialni" 

dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej. 

 

Jedlicze A i B 

Do powstania styczniowego miejscowości te występowały pod jedną nazwa Jedlicze.  

Podział carski wyodrębnił zespoły osadnicze.  

Nazwa Jedlicze wywodzi się od starego określenia jodły – jedl, które porastały rozległe 

lasy wokół osadniczej polanki. 

W 1576 roku właścicielem Jedlic był Maciej Jedlicki z braćmi.  

W 1882 roku wieś Jedlicze A liczyła 3 domy, 11 mieszkańców i 44 morgi. 

W 1882 roku wieś Jedlicze B miała 116 mieszkańców, 8 domów i 88 mórg. 

Budowa geologiczna ,rzeźba terenu, klimat 
 
Obszar, na którym leŜą Grotniki, znajduje się w geologicznej 

jednostce strukturalnej – niecka mogileńsko- łódzka. Jest ona 

asymetryczna: bardziej strome skrzydło kontaktuje się z wałem 

środkowo – polskim, łagodniejsze, biegnie wzdłuŜ linii dyslokacji 

wgłębnych występujących między Przedborzem i Poznaniem.  

 

Wypełniona jest osadami kredy ( ok. 70 mln lat) osiągającej tu miąŜszości największe w 

Polsce. Pod nimi występują osady jury (ok.. 150 mln lat), triasu (ok. 200 mln lat) i permu 

(ok. 240 mln lat). Pokrywa permsko – mezozoiczna utrudnia dotarcie do starszego 

podłoŜa, ale przypuszcza się, Ŝe osady czerwonego spągowca przykrywają sfałdowane 

skały paleozoiczne.  
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Osady kredy występują na całym obszarze niecki mogileńsko- łódzkiej. Są to m.in. 

ciemnoszare iłołupki z wkładami syderytów i oolitów Ŝelazistych, wyŜej występują 

piaskowce jasnoszare piaskowce z glaukonitem, węglanowe osady cenomanu (ok. 98 mln 

lat), margle, opoki i wapienie czertowi z domieszką materiału detrytycznego. (E. 

Stupnicka, 1989)  

Osady Trzeciorzędowe(ok. 24 mln lat) w głównej mierze przykryte są osadami 

czwartorzędowymi (do 2 mln lat). Procesy zwietrzelinowe doprowadziły do osadzania się 

utworów zwietrzelinowo – gliniastych(głównie w Paleogenie), w miocenie (24 mln lat) 

powstały pokłady węgla brunatnego. Okres trzeciorzędowy zakończył się sedymentacją 

iłów plioceńskich (pstrych). 

Z duŜym uproszczeniem moŜna przyjąć, Ŝe wiek zachowanych osadów 

czwartorzędowych mieści się w przedziale 500 000 lat, przy czym najstarsze z nich 

występują tylko miejscami w zagłębieniach starszego podłoŜa. Genetycznie osady 

czwartorzędowe w Polsce środkowej związane są z kilkakrotną transgresją Lądolodów 

skandynawskich, z warunkami klimatu peryglacjalnego, trwającymi najdłuŜej w historii 

plejstocenu, oraz z warunkami klimatu umiarkowanego, panującego podczas okresów 

ciepłych, interglacyjnych oraz w holocenie. W powierzchniowej budowie geologicznej 

województwa łódzkiego główną rolę odgrywają złoŜone przez lądolody środkowopolskie 

osady glacjalne(gliny lodowcowe, piaski i Ŝwiry fluwioglacjalne, muły, piaski), powstałe 

podczas vistulianu (ok. 15 tys. lat) osady peryglacjalne (muły i piaski stokowe i rzeczne, 

piaski eoliczne) oraz holoceńskie osady umiarkowane (namuły organiczne i torfy). 

Największe powierzchnie zajmują osady glacjalne, najmniejsze- osady holoceńskie, 

praktycznie ograniczone do współczesnych den dolinnych i niewielkich zagłębień 

(Turkowska 2001). 

 

Osady czwartorzędowe to przede wszystkim pozostałe po lądolodzie róŜnego rodzaju 

gliny zwałowe lub ich rezidua w postaci bruków, głazów i Ŝwirów oraz pojedyncze 

narzutniaki leŜące wśród zwietrzelin skał starszego podłoŜa. Są to równieŜ osady 

pozostałe po zbiornikach wodnych, osady aluwialne, oraz pochodzące z denudacji 

wysoczyzn i wyniosłości.  

 Najbardziej rozpowszechnionymi osadami na tym obszarze są piaski i piaski ze Ŝwirami 

wodnolodowcowymi górnymi, pokrywające niemalŜe cały opisywany teren. MiąŜszości 

w bardziej zwartych obszarach tych osadów wynoszą około 20 i więcej metrów.  
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Na północnym wschodzie od Grotnik znajdują się piaski, piaski i Ŝwiry terasów 

kemowych na glinach zwałowych zlodowacenia Warty. MiąŜszość tych utworów 

dochodzi do 20 metrów, powstanie tych formacji jest efektem odkładania osadów 

wodnolodowcowych w postaci stopni terasowych, związanymi z kolejnymi fazami 

deglacjacji. 

Na północy i północnym zachodzie terenu Grotnik wyspowo występują gliny zwałowe. 

MiąŜszość tych utworów wynosi średnio 5-7 m; leŜą one niezgodnie- ścinająco na 

spiętrzonych starszych glinach i osadach wodnolodowcowych.  

Bardzo nieregularnie, wyspowo o bardzo nieregularnych, wydłuŜonych kształtach 

występują piaski eoliczne w wydmach. Akumulacja eoliczna zachodziła w kilku etapach, 

deflacjach w holocenie (od ok. 11,5 tys. lat temu) (rys.4). 

Na południe od Grotnik i na północny zachód od Proboszewic znajdują się piaski 

eoliczne, powstały podczas akumulacji eolicznej, deflacji w holocenie.  

Dalej na południu znajdują się mułki i piaski zagłębień bezodpływowych. Osady te 

związane są z bezodpływowymi zbiornikami, wypełniają je mułki i mułki piaszczyste 

uznawane za Vistuliańskie  (rys.1). 

Na zachodzie oraz na północnym wschodzie od Grotnik występują gliny zwałowe. 

Występują częściowo na powierzchni, a częściowo chowają się pod inne osady. 

MiąŜszość tych osadów wynosi do kilkunastu metrów. Zostały wytworzone w 

Plejstocenie, podczas zlodowacenia Odry (250 tys. lat temu). 

 

Na północnym wschodzie od Lućmierza i Grotnik występują piaski i piaski ze Ŝwirami 

wodnolodowcowe na glinach zwałowych. MiąŜszość w bardziej zwartych obszarach tych 

osadów przekracza 20 metrów. 

 

Nad rzeką Lindą na południe od Grotnik znajduje się mały obszar z osadami piasków i 

piasków rzecznych z mułkami tarasów nadzalewowych 4-8 m.n.p rzeki, osady terasowe 

są reprezentowane głownie przez piaski, czasem piaski z przewarstwieniem mułków. 

 

WzdłuŜ rzeki Lindy występują piaski rzeczne, miejscami humusowe, powstałe podczas 

akumulacji rzecznej juŜ w holocenie (Klatkowa, 1993). 
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Rys.1 - Szkic geologiczny okolic Grotnik i Lućmierza na podstawie mapy geologicznej 

 

Rzeźba terenu 

 

Na szkicu regionów geomorfologicznych Polski opisywany obszar leŜy w obrębie 

prowincji NiŜ środkowoeuropejski i podprowincji Nizina Południowowielkopolska, 

region wysoczyzna łaska (Turkowska 2001). 

Teren ten leŜy w zasięgu zlodowacenia Warty (170 -120 tys. lat pne.). Obszar został 

ukształtowany przez procesy glacjalne i przemodelowany w warunkach interglacjalnych, 

peryglacjalnych i holoceńskich. Lodowiec podczas zanikania, pozostawił na duŜym 

obszarze ogromne płaty glin morenowych odłoŜonych na górnych, równinnych 

powierzchniach stopni i duŜo osadów wodnolodowcowych. Zostały z nich zbudowane 

trackie formy jak równiny wód roztopowych typu sandrowego (okolice Lućmierza i 

Grotnik), większe i mniejsze pagórki powstałe w szczelinach rozpadającego się lądolodu. 

Okolice Zgierza są typowym terenem rzeźby peryglacjalnej.  
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Szczególnie dobrze są tu rozwinięte systemy suchych dolin, których vistuliański (15 tys. 

lat temu) rozwój jest od dawna znany i udokumentowany. Z morfogenezą peryglacjalną 

vistulianu są związane ostateczne wykształcenie się równin rozlewiskowo - jeziornych 

(okolice Słowika) oraz równin stoŜków napływowych. WaŜnym elementem 

peryglacjalnej rzeźby vistulianu są wydmy, szczególnie liczne występujące w lesie okolic 

Lućmierza i Grotnik. Ostatnim akcentem w rzeźbie okolic Grotnik i Lućmierza 

pozostawiła morfogeneza holoceńska w postaci dna dolinnej rzeki Lindy  (Pączka, 1993). 

 

Analizując szkic geomorfologiczny terenu oraz przekrój hipsometryczny moŜna 

zauwaŜyć tendencję do spadku wysokości terenu w kierunku północnego wschodu, 

zgodnie z biegiem rzeki Lindy. Wysokości bezwzględne wahają się od 167 m.n.p.m. do 

191,5 m.n.p.m. deniwelacja wynosi więc 24,5 m. Na tym terenie występuje duŜa mozaika 

rzeźby spowodowana występowaniem form polodowcowych. 

 

Równiny sandrowe występują na przewaŜającej części terenu, na południe od Grotnik 

znajduje się wysoczyzna morenowa. W południowo zachodniej części terenu znajdują się 

równiny piasków przewianych. Na południowym wschodzie jest smardzewski poziom 

zrównania. Doliny denudacyjne moŜemy znaleźć w północno zachodniej części obszaru. 

Krawędzie i długie stoki są na północnym zachodzie w okolicach Lućmierza. Nad rzeką 

Lindą występują terasy akumulacyjne w dolinach rzecznych. Kolejną formą 

geomorfologiczną są wydmy, które występują wyspowo. Suche dolinki znajdują się w 

sąsiedztwie teras akumulacyjnych.  

Przekrój hipsometryczny obrazuje urozmaicenie rzeźby- na odcinku 4,5 km zaznacza się 

deniwelacja ponad 20 m. 
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Rys. 2 – rzeźba terenu w przekroju doliny rzeki Lindy 

 

Warunki klimatyczne 

 

Okolice Grotnik zaliczane są według A. Wosia do klimatu środkowopolskiego (region 

XVI). Cechami charakterystycznymi dla tego regionu są: 

- duŜa liczba dni z pogodą bardzo ciepłą, bez opadu (średnio 38); 

- mała liczba dni z pogodą dość mroźną, duŜym zachmurzeniem z opadem  

  (średnio 7). 

Średnie roczne temperatury na tym obszarze na podstawie danych wieloletnich, 

wahają się w granicach 7,6 – 8,0 oC (8,85 oC w 2006r.).  

Średnia roczna temperatura w decydującym stopniu zaleŜy od temperatury okresu 

zimowego. 

Porównując obszar Grotnik do terenu województwa łódzkiego, w którym absolutne 

maksima temperatury przekraczają 36 oC (33,8 oC w 2006r.), a temperatury najniŜsze 

-30 oC(-30,2 oC w 2006r.), moŜna stwierdzić, Ŝe panuje tu przyjazny mikroklimat, 

charakteryzujący się małą ilością dni bardzo mroźnych, przy jednoczesnej wysokiej 

średniej dni pogodnych z małym zachmurzeniem.  

W województwie dni letnich z temperaturą powyŜej 25 oC jest przeciętnie 34-37, dni 

upalnych ( powyŜej 30 oC), jest zwykle w roku około 5-6. Dni bardzo mroźnych, 

kiedy najwyŜsza temperatura w ciągu doby nie przekracza -10 oC jest przeciętnie 2-

2,5, a dni mroźnych, kiedy temperatura w ciągu całej doby nie jest wyŜsza niŜ 0 oC 

jest przeciętnie około 40.  
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Liczba dni z ujemną temperaturą wynosi około, 125 przy czym dni takie występować 

mogą juŜ we wrześniu, a na wiosnę- jeszcze w maju (Kłysik 2001). 

 

Obszar, na którym leŜą Grotniki ma pewną charakterystyczną cechę, przebiega tędy z 

południa na północ izohieta 550 mm, co oznacza, Ŝe po stronie zachodniej opady 

kształtują się na poziomie 500 – 550 mm na rok, a po stronie wschodniej 550- 600 

mm/rok. W wieloleciu 1903- 2003 średnia suma opadów wynosiła 578 mm. 

Najwięcej opadów notowano w porze letniej – 221 mm. Okresy zimowe 

charakteryzowały się dwukrotnie niŜszymi opadami (średnio 105 mm) (wg. Siedlecki, 

Pawlak, 2004).  

Bilans powyŜszy jest poniŜej średniego krajowego opadu. Na opisywanym terenie 

panuje ujemny klimatyczny bilans wodny, jest to jednak zjawisko trwałe i 

występujące od dawna (Z. Kaczorowska 1962 i K. KoŜuchowski 1985), co oznacza, 

Ŝe nie mamy tutaj do czynienia ze stepowieniem terenu. 

 

W skali całego roku przewaŜają wiatry zachodnie (powyŜej 20 % częstości) i 

południowo- zachodnie (10- 12%), ze wschodu powietrze napływa do nas względnie 

często (nieco ponad 10% czasu) oraz z południowego wschodu. Istnieją wyraźne 

prawidłowości sezonowej zmienności warunków cyrkulacji, które znajdują wyraz w 

postaci charakterystycznego rytmu zmian w biegu rocznym. W miesiącach 

wiosennych zaznacza się wzrost udziału wiatrów z sektora północnego, a spadek 

częstości jesienią. Wiatry wschodnie najczęściej zdarzają się wiosną i jesienią, ale 

występują w ciągu całego roku. Spowodowane są one zazwyczaj istnieniem wyŜu nad 

Europą wschodnią sięgającego klinem aŜ po obszar Polski. Istotną cechą warunków 

anemometrycznych jest niezbyt częste występowanie bardzo silnych wiatrów. 

Prędkości wiatrów powyŜej 20m/s zdarzają się sporadycznie. Znacznie częściej 

występują duŜe prędkości wiatru w porywach (Kłysik 2001). 
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Hydrografia  

 

Okolice Grotnik znajdują się w znacznej części w zlewni rzeki Lindy, która wpływa 

do Bzury. Obszar ten jest więc połoŜony w granicach działu wodnego III rzędu Lindy, 

Bzury i Starówki. Rzeka Linda płynie przez Grotniki z południowego wschodu na 

północny zachód.  

 

Linda zasilana jest czterema małymi dopływami. Jej długość wynosi ok. 18 km, a 

szerokość nie przekracza 3 m.  

Rzeka ma charakter spokojny, z nielicznymi meandrami, o czym świadczy brak 

zalewanych terenów.  

Na rzece znajdują się trzy zbiorniki wodne, z czego dwa w Grotnikach i jeden na 

bezimiennym dopływie Lindy, mającym źródła w bezpośrednim sąsiedztwie 

Rezerwatu „Grądy nad Lindą”. 

Nad Lindą w miejscowości Grotniki i na południowy wschód znajdują się wcięcia 

abrazyjne znacznej wysokości ( pierwsze ma 6 metrów, a drugie 4 metry wysokości). 

Przepływ rzeki wynosi 0,008 m3 * s-1.  

Zabudowa hydrotechniczna rzeki jest bardzo skromna, znajdują się dwa jazy w 

miejscowości Grotniki, w okolicy znajdują się dwie stacje uzdatniania wody.  

W dolnym biegu rzeki Lindy w miejscowości Lućmierz, wybudowana jest 

mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków.  

 

W miejscowości Grotniki woda do mieszkań i domów dostarczana jest wodociągiem 

gminnym.  

 

Wody podziemne w okolicach Grotnik występują głównie w pokładach kredowych. 

Ujęcie wody i stacja uzdatniania znajduje się na południe od miejscowości 

Komorniki, leŜącej na pograniczu miasta Zgierza z gminą Zgierz. 

Ma ono wydajność do 0,5 dm3/s.  

Zwierciadło wód podziemnych znajduje się na większości terenu na głębokości 10,0 

m i głębiej, związane z międzymorenowymi osadami piaszczysto - Ŝwirowymi, 

pochodzącymi z okresu recesji lądolodu Odry i transgresji lądolodu warciańskiego.  
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ReŜim rzeczny tego obszaru jest taki sam jak dla większości kraju, jest to reŜim 

niwalno – deszczowy, związany z topniejącymi śniegami wiosną i wzmoŜonymi 

opadami w okresie letnim.  

W cyklu rocznym odpływ powierzchniowy ulega zmianom sezonowym.  

W półroczu zimowym odpływa ponad 60 % odpływu rocznego, zaś w letnim około 

40 %. 

Wysokie odpływy pojawiają się w końcu marca i na początku kwietnia, co jest 

charakterystyczne dla zlewni Wisły, której dopływem jest Bzura zasilana między 

innymi wodami rzeki Lindy. 

 

Gleby  

 

Gleby terenu sołectwa Grotniki naleŜą do róŜnych typów genetycznych i rodzajów 

(Klatkowa 1981). Pod względem powierzchniowym dominują gleby płowe, 

wytworzone na częściowo zdegradowanych glinach zwałowych i na piaskach róŜnego 

pochodzenia. Porośnięte są one głównie przez lasy mieszane i bory mieszane. Gleby 

rdzawe i bielicowe powstały na pisakach sandrowych. Rosną na nich bory sosnowe i 

mieszane. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują gleby brunatne, utworzone na 

glinach, jeśli nie zostały zajęte pod uprawy to rosną na nich Ŝyzne lasy liściaste, 

zwłaszcza dębowo – grabowe. Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby 

hydromorficzne, występują w dolinie rzeki Lindy na małym obszarze. Rozwijają się 

w bezpośrednim sąsiedztwie cieków na podłoŜu mułowo torfowym (opis do mapy 

sozologicznej M-34-3-B Zgierz- 1993). 

Powierzchnia obszaru Grotnik pokryta jest lasami, nie ma wartości rolniczej. 

Gleby płowe dominują na obszarze Grotnik i okolic ze względu na bardzo duŜy udział 

występujących tu pisaków gliniastych. Są to gleby kompleksów Ŝytnich bardzo 

dobrych, dobrych, słabych i bardzo słabych. Na południu występują gleby 

hydromorficzne, murszowate. Są to uŜytki zielone o bardzo słabej przydatności 

rolniczej na piaskach luźnych. Nieco na zachód rozciąga się wąski równoleŜnikowy 

pas czarnych ziem zdegradowanych o słabej przydatności rolniczej. 

Ponadto są to generalnie gleby słabej jakości. Dominują grunty orne najsłabsze (VI) - 

31 % i słabe(V) 27 %. Grunty orne średniej jakości gorsze(IV b) zajmują 25%, i 

średniej jakości lepsze (IV a ) 17%, co zobrazowano na poniŜszym diagramie.  
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Bonitacja gruntów ornych okolic Grotnik i 
Lućmierza

17%

25%

27%

31%

IVa

IVb

V

VI

 

 

Struktura uŜytkowania terenu Grotnik posiadająca przewaŜający udział lasów w 

województwie, które ma najniŜszą lesistość w kraju – 20, 6%  (Raport o stanie lasów 

w Polsce 2004), wskazuje na duŜą atrakcyjność turystyczną i siedliskową 

miejscowości podmiejskiej. 

 

Warunki geobotaniczne  

 

Jak opisano w strukturze uŜytkowania terenu, znaczną jego cześć zajmują lasy.  

Rosną one na obszarze dawnej puszczy łódzkiej. Największym kompleksem leśnym 

(4,0 ha) jest zwarty Las Grotnicko – Lućmierski, kryjący róŜnorodne ekosystemy 

leśne - lasy dębowo- grabowe, dąbrowy, łęgi. 

Na północ od Lasu Grotnicko – Lućmierskiego przebiega równoleŜnikowo 

wyznaczona przez Szafera geobotaniczna granica pomiędzy wysoczyznami a 

nizinami środkowopolskimi. 

DuŜe powierzchnie leśne ustąpiły tam miejsca osadom. PowaŜnymi czynnikami 

ograniczającymi naturalny rozwój szaty roślinnej i prowadzącymi do degeneracji 

roślinności są oddziaływania człowieka i jego gospodarki (opis do mapy 

sozologicznej M-34-3-B Zgierz- 1993). 

Szczegółowy opis środowiska przyrodniczego Grotnik i ich okolic oraz jego walorów 

opisano w części dotyczącej potencjału zasobów przyrodniczych (pkt 5.2.). 
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Turystyka  

 

Analizowany obszar to bardzo atrakcyjne tereny turystyczne, których walory znane są 

mieszkańcom aglomeracji łódzkiej od lat. 

Grotniki i ich okolice były od czasów powojennych znanymi miejscowościami 

letniskowymi i wypoczynkowymi. 

Wiele ośrodków kolonijnych i wczasowych przestało funkcjonować w latach 

dziewięćdziesiątych, między innymi z przyczyn upadku duŜych zakładów 

przemysłowych oraz zmian organizacyjnych w instytucjach posiadających tam 

zaplecze wypoczynkowe dla swoich pracowników. 

Przykładem takim są m. innymi ośrodki – Związków Zawodowych Policji Łódzkiej  

i Zakładów Energetycznych. 

Istniejąca obecnie infrastruktura turystyczna w postaci barów, restauracji i ośrodków 

wypoczynkowych, dysponujących miejscami noclegowymi sezonowymi i 

całorocznymi jest w porównaniu z infrastrukturą turystyczną terenów pozostałych 

gmin objętych działaniem LGD oraz powiatu zgierskiego w miarę zadowalająca, ale 

nie wykorzystująca  potencjału tego terenu. 

Ujęte na mapie turystycznej gminy Zgierz bary i restauracje w tym rejonie to: 

• Bar w Grotnikach przy ul. Marszałkowskiej 27; 

• Bar – Grotniki, ul. Ozorkowska 37; 

• Bar CAFETERIA – Grotniki, ul. Mickiewicza 7; 

• Bar GROTNICZANKA – Grotniki, ul. Ozorkowska 7; 

• Bar SOSENKA – Grotniki, ul. Marszałkowska 52 

• Kawiarnia w OW SŁONECZNA POLANA – Grotniki, ul. Sosnowa 11 

• Lokal gastr. ZIEMIANKA – Grotniki, ul. Marszałkowska 36; 

• Bar JEDLICZANKA – Jedlicze A, ul. Jedlinowa 13; 

Spośród w/w wymienionych barów, jedynie w „Jedliczance” moŜna skorzystać z 

oferty pełnej gastronomii, przygotowywanej na miejscu (pełen obiad). Pozostałe bary 

oferują jedynie półprodukty przygotowywane „na szybko” (mikrofalówka, frytki itp.). 
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Istniejące i funkcjonujące ośrodki wraz z infrastruktura turystyczną, zestawiono w tabeli. 

Zestawienie istniejących miejsc noclegowych, całorocznych i sezonowych  

na analizowanym terenie. 

Ilo ść miejsc 
noclegowych l.p. 

Miejscowość/ 
adres 

Nazwa bazy 
całor. sezon. 

Zakres 
świadczonych 

usług 
turystycznych 

Istniejące zaplecze 

1 
Grotniki 

ul. Ozorkowska 1 

Ośrodek 
Harcerski 

Hufca Zgierz 
42 47 

Organizacja 
wczasów, kolonii, 
zielonych szkół, 
biwaków, imprez 
integracyjnych, 
imprez 
okolicznościowych, 
szkoleń i 
konferencji, 
kuligów. 

- gastronomiczne, 
- plac zabaw, 
- boisko sportowe, 
- parking 

2 
Grotniki 

ul.Ozorkowska 
37 

Ośrodek 
Wczasowy 
„Boruta” 

50 160 j.w. 

- gastronomiczne, 
- dwie świetlice, 
- plac zabaw, 
- boisko sportowe, 
- grill, 
- parking 

3 
Grotniki 

ul. Sosnowa 11 

Ośrodek Wydz. 
Edukacji UMŁ 

„Słoneczne 
Polana 1” 

- 80 j.w. 

- zarybiony staw 
- plac zabaw 
- boisko sportowe, 
- basen, 
- kawiarnie, 
- sauna, 
- solarium, 
- grill, 
- parking 

4 
Grotniki 

ul. Ozorkowska 3 

Ośrodek Wydz. 
Edukacji UMŁ 

„Słoneczne 
Polana 2” 

60 - j.w. 

- gastronomiczne 
- opieki medycznej 
- plac zabaw 
- boisko sportowe, 
- basen, 
- kawiarnie, 
- sauna, 
- jaccuzi 
- solarium, 
- grill, 
- parking 

5 
Jedlicze A 

ul. Jedlinowa 13 

Ośrodek  
Rekreacyjno - 

Wypoczynkowy 
  j.w. 

- restauracja 
- kawiarnia 
- sala konferencyjna 
- sala sportowa 
- ogródki piwne 
- boiska sportowe 
- bilard 
- sauny 
- rowery 

Razem ilość miejsc noclegowych 152 287  
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Ilustracja zdjęciowa istniejących ośrodków połoŜonych w Grotnikach i bezpośrednim 

sąsiedztwie, to imponujący obraz moŜliwości aktywnego wypoczynku w otoczeniu 

nieskaŜonego i malowniczego krajobrazowo środowiska. 

 

• Ośrodek Wczasowy „Boruta” 

 

Staw na terenie OW „Boruta” 

 

 

 

 

Piętrowy pawilon wczasowy OW „Boruta” 
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Parterowe domki na terenie OW „Boruta” 

    

Plac zabaw na terenie OW „Boruta” 

    

Widok z balkonu budynku w OW „Boruta” 
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Grill zadaszony w OW „Boruta” 

    

 

• Ośrodek Wczasowy Wydziału Edukacji UMŁ „Słoneczna Polana 1” 

Plac zabaw dla dzieci 
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Basen na terenie ośrodka 

  

Świetlica na terenie ośrodka 
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Sztuczny zbiornik na terenie ośrodka 

  

 

• Ośrodek Wydziału Edukacji UMŁ „Słoneczna Polana 2” 

Budynek główny z miejscami noclegowymi całorocznymi 
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Domki kempingowe sezonowe 

 

 

Domki sezonowe na tle starodrzewu sosnowego 
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• Ośrodek Rekreacyjno – Wypoczynkowy „Jedliczanka” 

 

Ośrodek posiada miejsca noclegowe w pokojach 1,2,3 i 4 – osobowych z pełnym 

zapleczem sanitarnym i medialnym. 

Ogródki na terenie ośrodka 
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Rzeka Linda płynąca przez teren ośrodka. 

 

 

Poza istniejącymi ośrodkami istnieją równieŜ trasy i szlaki turystyczne. 

Przez Grotniki przechodzi szlak turystyczny rowerowy „Szlakiem Bojowym 

Kresowej Brygady Kawalerii z września 1939r.”. 

Trasa szlaku przechodzi przez miejscowości : Ustronie – Grotniki – Zimna Woda – 

Emilia – Rosanów – Leonów – Kolonia Głowa – Biała – Cyprianów – Szczawin Mały 

– Michałów – Kębliny i wynosi ok. 23 km. 

Początek szlaku znajduje się przy ul. Brzozowej w Grotnikach.  

Dojście do szlaku, z uwagi na nieprecyzyjny jego początek wobec szlaku 

historycznego oznakowano spod remizy OSP w Ustroniu, przy ul. Ustronie do ul. 

Brzozowej w Grotnikach. 

Szlak następnie prowadzi ul. Brzozową do parkingu przy Ośrodku Zdrowia i 

Kąpielisku „Nad Lindą” – w ty miejscu znajduje się tablica z przebiegiem szlaku i 

pokrywa się on z historycznym. 

Szlak następnie powraca ul. Brzozową (zbaczając nieco ze swego historycznego 

biegu) i naprzeciwko szkoły skręca w ul. Lipową, na której po przebyciu ok. 200,00 

m zaczyna się aleja lipowa – pomnik przyrody, który stanowią 182 lipy drobnolistne 

o wys. 10,00 do 14,00 m, porastające na długości 900,00 m pobocze asfaltowej drogi.  
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Z ul. Lipowej szlak wraca na swój historyczny bieg i wiedzie w prawo w  

ul. Ozorkowską, która prowadzi do mostku na rzece Lindzie przy kąpielisku, 

będącym przedmiotem wstępnej koncepcji. Szlak prowadzi następnie gruntową droga 

gminną przez las mijając po lewej stronie rezerwat „Dąbrowa Grotnicka”. 

Rezerwat „Dąbrowa Grotnicka” jest objętym ochroną zespołem dąbrowy świetlistej. 

Porasta ten teren 270 gatunków roślin, w tym 44 gatunki drzew i krzewów z okazałym 

100 letnim zespołem dębów w jego południowo – zachodniej części. 

Z rezerwatu szlak biegnie na skraj lasu grotnickiego do wsi Zimna Woda, leŜącej za 

autostradą A2, następnie biegnie droga równoległą do autostrady do miejscowości 

Emilia, w której skręca w drogę asfaltową w kierunku Łodzi, następnie drogą polną 

odchodzącą od asfaltowej, prowadzi do ronda w Emilii, z którego prowadzi ul. 

Telefoniczną do Rosanowa i biegnie ul. Główną. Następnie szlak prowadzi 

domniemanym wariantem przemarszu wojsk przez Rosanów, Kolonię Głowę i Białą 

lub Dąbrówkę i JeŜewo. 

W Rosanowie z ul. Głównej moŜna skręcić w ul. Jarzebinową, która kończy się na 

wejściu do Rezerwatu „Ciosny”. 
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Rezerwat jałowców „Ciosny” obejmuje obszar 2,4 ha, który porasta unikalne w 

okolicach aglomeracji łódzkiej skupisko jałowców na podłoŜu śródlądowych wydm. 

Na terenie tym rośnie ok. 8000 jałowców, w tym ok. 1300 szt. o średnicy pnia powyŜej 

5,00 cm. Jałowce porastają w górę na wysokość ok. 5,00 ÷ 6,00 m oraz w skupiskach 

płoŜących się rozłoŜystych kęp, wyrastających z jednego pnia. 

 

Ze względu na niewielką powierzchnię, szczególny charakter przedmiotu ochrony i 

zagroŜenie poŜarowe, rezerwat „Ciosny” nie moŜe spełniać funkcji ogólnie 

dostępnego obiektu dydaktyczno - krajoznawczego. SłuŜy jako modelowy obiekt, 

ukazujący przebieg spontanicznej sukcesji na ubogich siedliskach: od nagiego piasku 

do boru sosnowego.  

Na terenie rezerwatu są obecnie prowadzone badania nad zmiennością morfologiczną 

jałowca. 

Szlak prowadzący tym wariantem, zakłada Ŝe przemarsz wojsk prowadził przez 

tereny częściowo zalesione, dający moŜliwość ukrycia się Ŝołnierzy przed atakiem 

lotniczym. 

Z Rosanowa więc szlak dociera przed boiskiem sportowym do lasu i prowadzi do 

Leonowa.  

Następnie prowadzi przez letniskową cześć wsi Kolonia Głowa do drogi nr 702 

relacji Zgierz – Kutno, część zagrodową wsi Kolonia Głowa do mostku na rzece 

DzierŜązna i polną droga dociera do cmentarza w Białej.  
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Na tym cmentarzu znajduje się bezimienna mogiła Ŝołnierzy poległych pod 

Kęblinami, głównie z 2 i 3 batalionu 28 Pułku Strzelców Kaniowskich i z 6 Pułku 

Strzelców Konnych wchodzących w skład Kresowej Brygady Kawalerii. Istnieje 

prawdopodobieństwo, Ŝe spoczywają tu równieŜ Ŝołnierze z 4 Pułku Artylerii 

Lekkiej. 

Szlak prowadzi następnie z cmentarza w kierunku Szczawina. Po drodze znajduje się 

lasek, w którym na opuszczonym cmentarzu ewangelickim pochowani zostali 

Ŝołnierze niemieccy polegli w bitwie pod Kęblinami, następnie mija wieś Cyprianów, 

skręca na polną drogę prowadząca do parkingu. Przekracza po drodze rzekę 

Czerniawkę . 

Od skrzyŜowania dróg przy parkingu szlak „rozstaje się” z właściwym szlakiem 

bojowym Kresowej Brygady Kawalerii i wkracza na szlak 28 pułku Strzelców 

Kaniowskich maszerujących wraz z pododdziałami Kresowej Brygady Kawalerii, 

prowadząc na północ do Kęblin, po 600,00 m wychodzi z lasu szczawińskiego, 

przecina wieś Michałów i za mostem na Moszczenicy wchodzi w ul. Obrońców 

1939r., którą wyprowadza na otwartą przestrzeń wznoszącą się ku zabudowaniom w 

Kęblinach.  

Szlak kończy się przy obelisku poświęconym Ŝołnierzom poległym w bitwie, 

znajdującym się obok dawnego dworu – obecnie siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Readaptacyjnego „Monar”. 

Na terenie gminy funkcjonuje Stowarzyszenie Agroturystyczne  Ziemi Zgierskiej, 

które udostępnia do zwiedzania obiekty i niektóre miejsca, po uprzednim kontakcie 

telefonicznym. 
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Przez teren Grotnik i jego okolice przebiega równieŜ pieszy „Szlak okolic Łodzi”. 

 

Całkowita długość szlaku wynosi 179 km. 

Szlak podzielony jest na 11 tras, z których trzy o długości łącznej 53 km, przebiegają 

przez teren gminy Zgierz. 

Z tych trzech tras jedna – Aleksandrów Łódzki – Lućmierz biegnie przez teren 

Grotnik. 
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Długość tej trasy wynosi 22 km, a w gminie Zgierz 13 km. 

Rozpoczyna się na Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim, następnie prowadzi 

malowniczym traktem przez las grotnicki i Ustronie, poprzez najpiękniejsze zakątki 

lasu lućmierkiego. Na trasie tej moŜna zobaczyć pomnik pomordowanych w latach 

okupacji hitlerowskiej. Trasa kończy się w Lućmierzu, obok budynku zbudowanego 

w 1820 roku, w którym funkcjonuje obecnie bar „Pod Kogutem”. 

 

W okolicach miejscowości Grotniki znajdują się równieŜ ośrodki jazdy konnej: 

• Stajnia pod Jodłami TPN w Jedliczach przy ul. Jedlinowej 42/44, która oferuje 

naukę jazdy konnej dla początkujących, doskonalenie umiejętności jeździeckich, 

jazdę w ternie leśnym, hipoterapię, hotel dla koni. 

• Stajnia Grotniki , Andrzej Zahorski, Jedlicze B przy ul. Stara Droga 17, która 

oferuje jazdy konne na róŜnym poziomie zaawansowania pod okiem 

profesjonalistów, przejaŜdŜki wozami, moŜliwość organizacji wycieczek - jazda 

konna połączona z ogniskiem. 

 

Na atrakcyjność turystyczną Grotnik i okolic składa się równieŜ infrastruktura na 

terenie całej gminy, do której naleŜy zaliczyć Ośrodek Wypoczynkowo – 

Szkoleniowy GOK w DzierŜąznej oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne. 

Gospodarstwo „Pod Akacjami” – Pan Zbigniew Hauke,  

(przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym) 

- nauka jazdy konnej (padok, jazda rekreacyjna) 

- przejaŜdŜki bryczką, kuligi. 

Gospodarstwo Pana Jana Jaroty,  

(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym) 

- obiekt sezonowy; 

- domek kempingowy – 4 miejsca; 

- pole namiotowe, ogniska; 

- staw rybny – wędkowanie. 

Gospodarstwo Pana Stanisława Kubiaka,  

(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym) 

- stawy rybne – wędkowanie; 

- wędzarnia ryb; 
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- grzybobranie; 

- ogniska. 

Gospodarstwo Pana Bernarda Palmowskiego,  

(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym) 

- zwierzęta gospodarskie; 

- świeŜe mleko; 

- ciasto droŜdŜowe; 

- w sezonie noclegi na sianie. 

Gospodarstwo Państwa Beaty i Stanisława Stańczyków,  

(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym) 

- obiekt sezonowy; 

- staw rybny – wędkowanie; 

- ogniska, grzybobranie; 

- pole biwakowe; 

- konie w zaprzęgu. 

Gospodarstwo Pana Marka Telendy,  

(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym) 

- bar Arizona – gorące posiłki; 

- gry zręcznościowe, bilard. 

Pana Zbigniewa Woźnickiego 

- obiekt całoroczny: 2 pokoje – 7 miejsc noclegowych,  

- domki letniskowe – 6 miejsc noclegowych, 

-  pole biwakowe, 

- nauka jazdy konnej, jazda rekreacyjna, jazda bryczką, kuligi; 

- stawy rybne, wędkowanie, kajaki; 

- pełne wyŜywienie lub dostęp do kuchni; 

- imprezy zbiorowe, bilard, grzybobranie. 

Gospodarstwo Pana Jerzego Stańczaka,  

Stajnia „Ceduła”-  (gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym, 

początek szlaku konnego) 

- obiekt całoroczny: 2 pokoje – 6 miejsc noclegowych; 

- jazda konna, nauka jazdy, jazda rekreacyjna i sportowa; 

- ogniska, imprezy zbiorowe, biesiady, przejaŜdŜki bryczką, kuligi. 
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Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy Rancho Natura Plus  

– Pani GraŜyna Kietla 

- pole namiotowe; 

- jazda konna dla dorosłych i dzieci (nauka jazdy, jazda rekreacyjna i sportowa); 

- przejaŜdŜki bryczką, kuligi; 

- organizacja dziennych pobytów dzieci i młodzieŜy; 

- ścieŜki edukacyjne: ekologiczna i regionalna; 

- stawy rybne – wędkowanie; 

- zabawy z psami (malamuty, alaskany); 

- plac zabaw, ogniska, grzybobranie; 

- wycieczki z przewodnikiem; 

- imprezy zbiorowe. 

Gospodarstwo - Pani Aleksandra Boruta – Michalak 

„Stajnia Boruta” 

- pensjonat dla koni; 

- nauka jazdy konnej (padok, jazda rekreacyjna) 

- przejaŜdŜki bryczką, kuligi. 

WaŜną rolę odgrywa w Grotnikach pręŜnie działający od 1997 roku, powstały przy 

Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Grotnikach, Terenowy Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej – jako jedyny z pozostałych w północnej części województwa 

łódzkiego, regionalnych ośrodków powołanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej 

w Łodzi.  

Ośrodek oferuje moŜliwość prowadzenia zajęć z uczniami w terenie, w pięknym 

naturalnym środowisku. W trakcie takich zajęć moŜna skorzystać z pomocy 

(przewodników, zestawów badawczych, mikroskopów, lornetek, filmów 

edukacyjnych) znajdujących się na wyposaŜeniu ośrodka.  

Istnieje moŜliwość prowadzenia zajęć terenowych o określonej, uzgodnionej 

wcześniej tematyce np. moduł WODA lub LAS. 

Ośrodek dysponuje równieŜ pracownią komputerową, w której moŜna prowadzić 

zajęcia wprowadzające, bądź podsumowujące. 

Ośrodek proponuje opiekę i pomoc w realizacji i prowadzeniu zajęć, w pełni 

korzystając z zaplecza szkolnego. 
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Liczba turystów odwiedzających co roku Grotniki jest znaczna i związana głównie z 

wypoczynkiem letniskowym (działki rekreacyjne) oraz sobotnio – niedzielnym 

mieszkańców aglomeracji łódzkiej, ale równieŜ z działalnością dydaktyczną 

wspomnianego wyŜej Terenowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. 

 

Stosunki wodne na terenie i w otoczeniu Grotnik 
 

Obszar gminy Zgierz naleŜy do zlewni rzeki Wisły. Wody z terenu gminy spływają 

do Bzury i jej dopływów. Dla obszaru stanowiącego zlewnię Bzury charakterystyczna 

jest gęsta sieć rzeczna.  

Sieć rzeczna gminy Zgierz wykształciła się w okresie po wycofaniu się lądolodu 

warciańskiego, kiedy panował wilgotny klimat i rzeki zwiększyły swój potencjał 

erozyjny. Rzeki wcięły się w południowej, wysoczyznowej części, a następnie 

osadziły wyerodowany materiał na płaskich równinach w części północnej.  

Generalnie rzeki na obszarze gminy mają przebieg południkowy. Obszar połoŜony w 

części południowo zachodniej gminy stanowi strefę źródłową dla wielu cieków 

będących dopływami Bzury (Ciosenka, DzierŜązna (Malina), ciek bez nazwy będący 

dopływem Czerniawki, ciek bez nazwy będący dopływem Moszczenicy).  

 

Główne cieki wodne gminy 
 

Długość [km] 
Lp. Nazwa cieku – 

rzeki Ogółem uregulowane 

ZagroŜenie 
powodziowe 
odcinki [km] 

1 Czerniawka 16,2 8,5 brak 

2 DzierŜązna 11,7 3,1 brak 

3 Linda 12,8 2,5 brak 

4 Malina 10,0 - brak 

5 Moszczenica 31,7 31,7 brak 

                  Źródło :Strategia Rozwoju Gminy Zgierz 2006r. 
 

 

Zasoby wodne zbiorników otwartych nie są duŜe. Retencjonowanie wody odbywa się 

w róŜnej wielkości zbiornikach, które odgrywają znaczną rolę w zwiększaniu 

zasobów wodnych obszaru, na którym się znajdują.  



Analiza i wstępna koncepcja moŜliwości zagospodarowania dla potrzeb turystyki i wypoczynku 

zbiornika wodnego na rzece Lindzie w Grotnikach 

 

 

43 

 

Stanowią źródło zasilania wód podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni, są 

zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia klęsk Ŝywiołowych (powódź, susza).   

 

Wykaz większych zbiorników wodnych na terenie gminy 

Lp. Nazwa zbiornika Miejscowość Powierzchnia 
[ha] 

Pojemność 

[tys. m3] 

1 Zbiornik wodny Biała 3,10 56,00 

2 Młyn - stawy  
Wola 
Branicka 

4,60 460,00 

3 Stawy Bądków  6,65 92,00 

4 Stawy  Kotowice 8,20 100,00 

5 Stawy  Glinnik 9,45 158,00 

6 Zbiornik wodny  Grotniki 1,45 23,00 

   Źródło : Strategia Rozwoju Gminy Zgierz 2006r.   

   

 Na rzece Lindzie, poniŜej kąpieliska „Nad Lindą” zlokalizowany jest zarybiony 

akwen Polskiego Związku Wędkarskiego w Łodzi, będący jednym z 10 miejsc dla 

wędkowania na terenie gminy. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza i wstępna koncepcja moŜliwości zagospodarowania dla potrzeb turystyki i wypoczynku 

zbiornika wodnego na rzece Lindzie w Grotnikach 

 

 

44 

 

3. Stan istniejący terenu objętego projektem. 

3.1. Infrastruktura techniczna. 

3.1.1. Gospodarka wodno - ściekowa. 
 

N terenie obiektu – kąpieliska „Nad Lindą” w Grotnikach istnieje jedno ujęcie wody  

z wodociągu gminnego.  

      Gospodarka ściekowa opiera się na zbiorniku bezodpływowym, betonowym,  

      wybudowanym w roku 1991, który zgodnie z oświadczeniem dzierŜawcy kąpieliska  

      wystarcza na potrzeby korzystających z obiektu. 

      Wokół obiektu w tym wzdłuŜ rzeki Lindy powyŜej zbiornika, gospodarka ściekowa  

opiera się o indywidualne zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przyzagrodowe 

oczyszczalnie ścieków, ogółem zamontowano na analizowanym terenie 35 

oczyszczalni ścieków w tym w  miejscowości Grotniki – 12 sztuk. 

W nieopodal usytuowanym Zespole Szkolno – Gimnazjalnym funkcjonuje 

oczyszczalnia ścieków BIOPAN 35 , natomiast w Domu Dziecka, który jest połoŜony 

w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki funkcjonuje stare bezodpływowe szambo. 

Na działkach przyległych do kąpieliska (tereny po dawnym ośrodku wczasowym i 

kolonijnym – obecnie prywatne i niezamieszkałe) istnieją stare nieuŜytkowane 

szamba z bezpośrednimi spustami na skarpach. W przypadku zasiedlenia tych 

terenów, naleŜy monitorować ich likwidację. 

3.1.2. Gospodarka odpadami 
 

Na terenie obiektu znajdują się kosze na odpady mieszane, częściowo zagłębione w 

teren celem spowolnienia procesów rozkładu odpadów przy wysokich temperaturach 

powietrza. 

Brak jest koszy do selektywnej zbiórki odpadów i miejsca na ich gromadzenie. 

Odpady odbierane są przez firmę „RS – 2” ze Zgierza. 

Na działkach przyległych do zbiornika odpady odbierane są raz w tygodniu, co 

zdaniem dzierŜawcy kąpieliska jest niewystarczające i powoduje niekontrolowane 

pozbywanie się ich z posesji  (wyrzucanie do lasu). 

KaŜdorazowo po sezonie letnim, Urząd Gminy zmuszony jest do oczyszczenia 

terenów Grotnik i okolic. 
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3.1.3. Zaopatrzenie w energi ę  
 

Do terenu kąpieliska doprowadzona jest linia energetyczna niskiego napięcia. 

3.1.4. Infrastruktura komunikacyjna 
 

Do terenu kąpieliska moŜna dojechać drogą nr 193 oraz koleją relacji Łódź – Kutno. 

Ilość połączeń podano pkt  2.2. przy opisie komunikacji miejscowości Grotniki. 

Droga dojazdowa posiada złuszczoną nawierzchnię z licznymi ubytkami.  

Szerokość drogi wynosi 10,0 m, pobocze drogi stanowią chodniki z płyt betonowych 

o szerokości pasa 1,0 m. 

Przystanek kolejowy w Grotnikach praktycznie nie posiada Ŝadnej infrastruktury.  

Widoczne są jedynie fundamenty po wyburzonym budynku. 

Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Brak informacji komunikacji kolejowej miejscowości, oferty turystycznej 

miejscowości, miejsca oczekiwania na pociąg z zadaszeniem.  

Brak moŜliwości zakupu biletu. 

3.1.5. Zbiornik wodny. 
 

Zbiornik „Nad Lindą” w Grotnikach jest jednym z najczyściejszych zbiorników 

otwartych na terenie powiatu zgierskiego. Dbałość i fachowość firmy dzierŜawiącej 

kąpielisko, zapewnia taki stan corocznymi zabiegami. O czystości wody świadczy jej 

przejrzystość sięgająca do 2,00 m pod lustro wody. 

Zbiornik jest spuszczany co roku jesienią i napełniany wiosną. 

W okresie zimowym, nadmiernie wzrastająca roślinność brzegowa wymarza wraz z 

znajdującymi się w niej siedliskami owadów. 

Brzegi zbiornika na szerokości ok. 1,40 m wyłoŜone są sześciokątną trylinką 

aŜurową, co zapobiega nadmiernemu zarastaniu oraz wypłycaniu zbiornika przez 

wymywanie piasku nadbrzeŜnego. 

Dno zbiornika jest oczyszczane co roku.  

Rzeka jest na odcinku zbiornika uregulowana, płynie w betonowym korycie, które nie 

jest odmulane z uwagi na problem ilości zalegającego szlamu, która obecnie wynosi 

ok. 1500,00 m3. 
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Okresowe badania czystości wód w zbiorniku, prowadzone przez Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego, nie wykazują na przestrzeni długich okresów czasu duŜych 

zawartości  bakterii typu Coli, będących głównym wyznacznikiem dopuszczenia 

akwenu do uŜytkowania jako kąpielisko.  

Zdarzają się przypadki jednostkowe i krótkotrwałe duŜych przekroczeń tych 

zanieczyszczeń, co jest związane z niekontrolowanymi zrzutami w górnym biegu 

rzeki duŜych ilości zanieczyszczeń roślinnych (gnilnych). 

Sytuacja taka moŜe być związana z przylegającą do drogi na ul. Nad Lindą skarpy, na 

której mieszkańcy gromadzą w duŜych ilościach wygrabiane liście oraz inne odpady 

roślinne ze swoich działek.  

W czasie intensywnych deszczy, składowane odpady roślinne są zmywane do rzeki.  

Dziać się tak równieŜ moŜe za sprawą zbiornika sztucznego w ośrodku „Słoneczna 

Polana”. 

Zbiornik ten jest płytki, co powoduje Ŝe w czasie upałów woda ogrzewa się do 

temperatur bardzo wysokich, sprzyjających nadmiernemu rozwojowi roślinności 

charakterystycznej dla stawów, która z kolei gnije i wraz z wodami rzeki przy jej 

wysokim stanie wskutek opadów zabierana jest niŜej do zbiornika z kąpieliskiem. 

3.2. Infrastruktura turystyczna 

3.2.1. Budynki 
 

Na terenie kąpieliska „Nad Lindą” znajdują się: 

- budynek z cegły silikatowej o rzucie w kształcie okręgu o średnicy 7,0 m,  

wysokości 3,5 m z opaską betonową wokół budynku o szerokości 0,7 m. 

Budynek posiada dach drewniany kryty papą z uszkodzonymi obróbkami 

blacharskimi. 

W budynku znajduje się czynny mini – bar.  

SpoŜywanie potraw i napojów odbywa się na podeście z kostki betonowej, o 

wymiarach 4,0 m x 3,0 m., z którego jest bezpośrednie zejście na plaŜę po czterech 

stopniach wys. 0,15 m. 

Stan techniczny budynku jest zły. Wymaga on kapitalnego remontu i modernizacji 

lub wyburzenia pod budowę nowego obiektu spełniającego standardy i wymogi 

cywilizacyjne. 
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Do baru nie ma dostępu od zewnętrznej strony ogrodzenia, który pozwalałby na 

korzystanie z usług gastronomicznych turystom spoza kąpieliska. 

Budynek baru jest oddzielony od drogi działką naleŜącą do Zakładu Usług 

Komunalnych gminy Zgierz (nr ewidencyjny działki – 3). 

DzierŜawca obiektu korzysta z bramy wjazdowej od tej strony na podstawie 

grzecznościowej umowy ustnej. 

Sytuacja ta powoduje, Ŝe wykorzystanie obiektu gastronomicznego ograniczone jest 

jedynie do terenu kąpieliska. 

 

Na terenie znajduje się obiekt tymczasowy z szaletem wyposaŜonym w dwa oczka, 

woda do szaletów doprowadzona jest starym przyłączem biegnącym z hydroforni do 

byłego ośrodka wczasowego, sąsiadującego z kąpieliskiem, który na granicy działek 

został zaczopowany. 

Z uwagi na sezonowość obiektu, przyłącze wymaga w okresie wiosennego 

uruchamiania kąpieliska, przepłukiwania z zastoin powstałych w okresie zimowym. 

3.2.2. Inne obiekty infrastruktury turystycznej i m ałej architektury. 
 

Na terenie kąpieliska znajduje się : 
 
- stanowisko ratowników, którym jest pomost drewniany zlokalizowany w sposób 

umoŜliwiający optymalną widoczność kąpieliska i osób z niego korzystających. 

Stan techniczny pomostu kwalifikuje go do wymiany. 

 

-     kontener z blachy,  spełniający funkcję magazynu dla sprzętu pływającego  

      i ratowniczego. 

      Stan techniczny kontenera jest dobry, podlega on bieŜącej konserwacji dokonywanej  

      przez dzierŜawcę obiektu. 

 

- ogrodzenie z siatki stalowej, umocowanej na słupkach stalowych. 

Stan techniczny ogrodzenia wymaga wymiany siatki, malowania słupków lub  

wymiany ogrodzenia na nowe. 

 

- boisko do piłki siatkowej, wyposaŜone w siatkę zawieszoną na słupkach stalowych. 

Konstrukcja jest skorodowana, a siatka w wielu miejscach pozrywana. 
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Boisko wymaga w miarę trwałego wytyczenia i wymiany słupków wraz z siatką. 

 

- plaŜa o wymiarach ok. 30,0 m x 40,0 m, którą pokrywa piasek o wysokim stopniu 

zabrudzenia.  

NaleŜy zabezpieczyć doroczne uzupełnianie plaŜy poprzez nawiezienie świeŜego  

piasku,  który jest „spychany” przez turystów w kaŜdym sezonie do rzeki i zabierany  

przez jej nurt. 

- jaz spiętrzający wodę zalewu o konstrukcji betonowej.  

Elementy konstrukcji posiadają w wielu miejscach ubytki. Ocena wizualna jazu nie  

pozwoliła na sprawdzenie stanu technicznego posadowienia elementów betonowych  

jazu. 

 

Jaz posiada po stronie spływu wody do rzeki stanowisko przeglądu technicznego jazu,  

które słuŜyło kiedyś równieŜ jako widokowe, na które moŜna zejść po schodach.  

Stanowisko posiada zabezpieczenie w postaci barierki stalowej, która wymaga  

zabezpieczenia przed rdzewieniem i pomalowania. 

Na stanowisku nie ma ławki.  

Miejsce było kiedyś chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. 

MoŜe pełnić równieŜ rolę stanowiska demonstracyjnego dla Małej Elektrowni  

Wodnej. 
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4.  Zidentyfikowane problemy. 
 

W sołectwie Grotniki nie ma dostatecznej infrastruktury turystycznej, przy 

jednoczesnym duŜym potencjale atrakcyjności turystyczno – siedliskowej tego terenu. 

Za mało jest miejsc wypoczynku zarówno sobotnio – niedzielnego oraz atrakcji 

stacjonarnych (całorocznych) dla moŜliwości wykorzystania ich przez wczasowiczów 

i letników. 

Grotniki są atrakcyjne nie tylko w okresie letnim, ale równieŜ zimą. MoŜliwe jest tam 

uprawnianie sportów zimowych takich jak biegi narciarskie, wyścigi zaprzęgów 

śnieŜnych, jazda na śnieŜnych skuterach itp., a takŜe kuligi i ogniska integracyjne dla 

wczasowiczów i kuracjuszy. Odpowiednia infrastruktura turystyczna zapewni 

atrakcyjność tej miejscowości przez cały rok. 

 

Grotniki leŜą na terenie gminy wiejskiej. 

Obszar gminy jak większość terenów wiejskich w kraju zagroŜony jest zjawiskiem 

trwałej marginalizacji ekonomicznej i społecznej. Wysoka stopa bezrobocia (ok. 22,5 

% dla powiatu zgierskiego - dane z maja 2006r.), mała mobilność zawodowa 

społeczności lokalnej i niska kreatywność w zakresie przekształcania dotychczasowej 

gospodarki rolnej na ekologiczną, agroturystyczną lub inną o wyŜszej dochodowości, 

wynika głównie z niskiego wyposaŜenia w podstawową infrastrukturę techniczną, 

ochrony środowiska oraz turystyczną. 

Przy ograniczonych moŜliwościach finansowych samorządu lokalnego, bariery te 

powodują brak moŜliwości rozwoju inwestycji lokalnych i zewnętrznych, ograniczają 

moŜliwości dywersyfikacji działalności gospodarczej i podnoszenia poziomu 

cywilizacyjnego mieszkańców. 

Rozwój gminy związany jest z rozwojem rolnictwa, turystyki i agroturystyki.  

Rozwój części gminy - sołectwa Grotniki z uwagi na stopień zalesienia, 

malowniczość doliny Lindy i zasilających ją dopływów, czyste i bioróŜnorodne 

środowisko, związany jest głównie z turystyką, rekreacją oraz usługową działalnością 

gospodarczą małych przedsiębiorców. 
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Analiza obejmuje koncepcję modernizacji i rozbudowy infrastruktury kąpieliska w 

Grotnikach „Nad Lindą”, które w obecnej chwili nie posiada tej infrastruktury 

odpowiednio do potencjału terenu i lokalizacji. 

Stworzone przez dzierŜawcę warunki, zarówno dla kadry administracyjnej, 

ratowników, pracowników mini baru, jak i dla korzystających z niego okolicznych 

mieszkańców i napływowych turystów, umoŜliwiają w sposób dostateczny 

korzystanie z kąpieliska i posiadają standardy, jakie moŜe on zapewnić w ramach 

ograniczonych środków własnych. 

Przy kąpielisku jest moŜliwość stworzenia bazy dla całorocznej małej gastronomii, 

wypoŜyczalni sprzętu i akcesoriów dla sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku 

sobotnio – niedzielnego, dozorowanego parkingu.  

DzierŜawca planuje równieŜ utworzenie stałej bazy WOPR w okresie letnim (od maja 

do października). 

Kąpielisko „Nad Lindą” jest jednym z niewielu kąpielisk odkrytych, dopuszczanych 

do uŜytkowania w okresie letnim, w najbliŜszych okolicach Łodzi i Zgierza.  

Dzieje się tak z uwagi na odpowiednią dbałość o zbiornik obecnego dzierŜawcy. 

Problemem corocznym jest oczyszczanie zbiornika z mułu i odpadów. 

Dostęp do zbiornika jest ograniczony przez otaczające go tereny prywatne. 

Czyszczenie odbywa się z brzegu, w sposób ręczny, przy uŜyciu prostego sprzętu 

typu grabie. 

NaleŜałoby w przyszłości zadbać o sprzęt specjalistyczny (ssawy pływające na 

wysięgnikach), którym moŜna byłoby czyścić zbiornik z powierzchni wody przed 

jego spuszczeniem na okres zimowy, co wstrzymałoby równieŜ zrzut zbierającego się 

w sezonie mułu do rzeki. 

PoniŜej zbiornika znajduje się zarybiony akwen Polskiego Związku Rybackiego. 

Hodowane tam ryby to głównie płocie, wraŜliwe na nadmiar mułu w wodzie.  

Przy spuszczaniu zbiornika (co roku na przełomie listopada i grudnia) pojawia się 

duŜy problem ze śnięciem ryb w tym akwenie. 

Teren sołectwa Grotniki jest terenem omalŜe w całości leśnym.  

Atrakcyjność kąpieliska „Nad Lindą” byłaby o wiele większa, przy zapewnieniu 

standardów infrastrukturze odpowiedniej dla tego typu obiektów. 
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Atrakcyjność turystyczna kąpieliska wiąŜe się bezpośrednio ze stopniem czystości 

środowiska, w tym głównie czystością wód rzeki Lindy.  

Dopuszczenie kąpieliska do uŜytkowania przez Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego jest uzaleŜnione od stopnia zanieczyszczenia wody.  

Z Raportu o Stanie Środowiska w Powiecie Zgierskim za rok 2006, wynika, Ŝe 

wszystkie rzeki zlewni Bzury posiadają wody klasy IV i V, w nielicznych źródłowych 

odcinkach rzeki posiadają III klasę czystości. 

Stan jakości wód rzeki Lindy jest równieŜ związany (poza elementami wymienionymi 

powyŜej) z odpowiednią jakością infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, zwłaszcza 

na terenach niezurbanizowanych, na których istniejące nieszczelne szamba, z 

infiltruj ącymi ściekami do wód wgłębnych zanieczyszczają obszary źródliskowe rzek.  

Brak uporządkowanej gospodarki ściekowej na tych terenach jest barierą dla ich 

prawidłowego rozwoju i wykorzystania potencjału atrakcyjności turystycznej. 
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5. Potencjał rozwoju turystycznego zbiornika w Grotnikach. 

5.1. Potencjał lokalizacji. 
 

Tereny sołectwa Grotniki posiadają duŜy potencjał siedliskowy i turystyczny 

(malowniczość doliny rzeki Lindy, szczególnie na odcinku jej przepływu przez las, tuŜ 

za istniejącym kąpieliskiem, ilość małych rzek zasilających nurt Lindy, duŜa lesistość, 

szlaki rowerowe, turystyczne i historyczne), równieŜ z uwagi na bliskość aglomeracji 

łódzkiej i miasta Zgierz.  

Centralne połoŜenie Grotnik w regionie oraz moŜliwość dogodnych połączeń 

kolejowych, drogowych i autobusowych jest atutem turystycznej atrakcyjności 

projektu, który przy odpowiedniej infrastrukturze, spełniającej standardy UE, stanowić 

będzie miejsce aktywnego wypoczynku zarówno sobotnio – niedzielnego, jak i 

całosezonowego. 

5.2. Potencjał zasobów środowiskowych. 

5.2.1. Rezerwaty i miejsca ochrony przyrodniczej. 
 

Na terenie sołectwa Grotniki znajdują się formy ochrony przyrody, wchodzące w 

skład krajowego systemu obszarów chronionych i naleŜą do nich: 

- Rezerwat „Dąbrowa Grotnicka”; 

- Rezerwat „Grądy nad Lindą”; 

- Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Lindy w Grotnikach” 
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Mapa połoŜenia rezerwatu leśnego „Dąbrowa  Grotnicka” 
 

 

Rezerwat został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. (Monitor Polski Nr 31 poz. 

248 z 1990 r.) na powierzchni 100,47 ha. 

Jest on połoŜony w uroczysku Lućmierz - w obrębie Leśnictwa Zimna Woda, na gruntach 

lasów państwowych. Rezerwat ten, jest proponowany do włączenia do sieci Natura 2000.  

Przedmiotem ochrony jest tu rzadko spotykany zespół dąbrowy świetlistej, a takŜe 

stanowiska roślin ciepłolubnych oraz chronionych. Jest to największy rezerwat 

występujący w okolicach Łodzi. Zespół dąbrowy świetlistej, na siedliskach lasu 

świeŜego, zajmujący ponad 25% powierzchni rezerwatu, naleŜy do najlepiej 
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zachowanych lasów tego typu w Polsce Środkowej. W swojej naturalnej postaci, 

zbiorowisko to posiada warstwę drzewostanu z dębem szypułkowym z pojedynczym 

udziałem sosny i brzozy oraz obficie rozwiniętym runem, o bardzo znikomym podszyciu. 

Najbogatsze w róŜnorodne gatunki fragmenty dąbrowy znajdują się w zachodniej części 

rezerwatu. Występuje tu cenne dla nauki stanowisko z gatunkiem dzwonecznika wonnego 

Adenophora liliiofolia - rośliny chronionej, znajdującej się na liście gatunków 

zagroŜonych w Polsce. Występuje tu równieŜ interesująca postać degeneracyjna dąbrowy 

świetlistej z kruszyną.  

W tej części rezerwatu występuje równieŜ las dębowo-lipowy, z dobrze odnawiającą się 

lipą drobnolistną i dębem szypułkowym o podszyciu z brzozy, derenia, kruszyny i osiki. 

W stosunkowo bogatym runie występują gatunki właściwe grądom jak: zawilec gajowy, 

perłówka zwisła, kostrzewa olbrzymia czy przytulia. 

Kolejnym zbiorowiskiem roślinnym występującym na większych przestrzeniach 

rezerwatu jest grąd wysoki o cechach grądu subkontynentalnego - odpowiadający 

siedlisku lasu mieszanego świeŜego. Zbiorowisko to na terenie rezerwatu w kilku 

miejscach zostało nieco zniekształcone przez występowanie drzewostanów mieszanych z 

dominacją sosny.  

Na terenie rezerwatu występuje równieŜ bór mieszany sosnowo-dębowy, zajmujący 

niewielkie powierzchnie w jego wschodniej części - odpowiadający siedlisku boru 

mieszanego świeŜego. Struktura warstwowa i skład florystyczny są typowe dla borów 

mieszanych Polski Środkowej.  

Pod okapem dębów i sosen, rzadziej brzóz rozwija się podszyt, w którym poza dębem 

występują: jarząb pospolity, jałowiec pospolity i kruszyna. W runie natomiast dominują: 

borówka czernica, konwalia majowa, kostrzewa owcza, pszeniec zwyczajny, i orlica 

pospolita. 

W drzewostanie rezerwatu zauwaŜalne jest duŜe zróŜnicowanie wiekowe oraz 

gatunkowe, szczególnie sosny z dębem w wieku ponad 120 lat. Gatunkiem dominującym 

jest dąb mieszaniec, dąb szypułkowy oraz dąb bezszypułkowy osiągający w niektórych 

wydzieleniach wiek około 100 lat. Ponadto występuje tu sosna zwyczajna, brzoza 

brodawkowata, lipa drobnolistnej i grab. W drugim piętrze występuje dąb, grab, jawor, 

buk i lipa.    
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Rezerwat Dąbrowa Grotnicka słuŜy przede wszystkim zachowaniu dobrze 

wykształconych fitocenoz leśnych, odznaczających się harmonią ze środowiskiem 

glebowym i pięknym krajobrazem oraz ochronie naturalnych stanowisk flory, w 

szczególności gatunków ciepłolubnych - cennych ze względów naukowych i 

biocenotycznych. Jest on obiektem badań naukowych nad sukcesją dąbrowy i grądu, 

waŜnym i często wykorzystywanym terenem zajęć dydaktycznych.  

Rezerwat posiada plan ochrony na lata 1999-2018.  
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Mapa lokalizacji rezerwatu – „Gr ądy na Lindą” 

 

W rezerwacie „Grądy nad Lindą” zachowały się liczne stare drzewa, w tym 15 okazałych 

dębów o obwodzie powyŜej 250,00 cm – spośród nich sześć okazów odpowiada 

wymaganiom pomników przyrody.  

Na uwagę zasługuje równieŜ udział sosny kołnierzykowatej, okazałego jawora, 

pojedynczych starych jodeł czy rozgałęzionych olch o wymiarach powyŜej 270,00 cm 

w obwodzie. Jodły te są skromną pozostałością znacznej populacji tego gatunku, 

występującego kiedyś na uroczysku Lućmierz.  
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W zróŜnicowanym krajobrazie rezerwatu waŜną rolę spełnia prawie trzyhektarowe 

torfowisko niskie, gdzie występują takie charakterystyczne rośliny jak: storczyk 

szerokolistny, bobrek trójlistkowy i siedmiopalecznik błotny. Torfowisko pokryte jest 

w znacznej części trzciną oraz zaroślami olszowymi. Rezerwat posiada powaŜne 

znaczenie naukowe oraz spełnia istotne zadania dydaktyczne. Posiada plan ochrony na 

lata 1999-2018.  

Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. (Monitor Polski Nr 56 poz. 536 z 1997 

r.). Rezerwat ten o powierzchni 55,83 ha, z tego na lasy przypada 53 ha, pozostałą część 

zajmują drogi i zarastające torfowiska, jest połoŜony w uroczysku Lućmierz - w 

Leśnictwie Lućmierz na gruntach lasów państwowych. Przedmiotem ochrony jest rzeka 

Linda, jej dopływy, źródliska, torfowiska oraz łęgi jesionowo-olszowe.  

Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie siedmiu zbiorowisk leśnych oraz 

zbiorowisko przejściowe z dominacją olszy czarnej, powstające w wyniku procesu 

sukcesji zachodzącej na byłym torfowisku. Zachowały się tu równieŜ fragmenty fitocenoz 

nieleśnych, głównie z klasy torfowisk niskich i klasy szuwarów. Pozostało równieŜ oczko 

wodne - znaczące dla flory i fauny typowej dla wód stojących.  

W rezerwacie, w równowadze z warunkami ekologicznymi rozwijają się róŜnorodne 

fitocenozy leśne, zaroślowe, torfowiskowe i źródliskowe. Cenny i godny ochrony jest 

cały system hydrologiczny: torfowisko, strumień, baseny źródliskowe oraz odcinek Lindy 

o charakterze wyŜynnym wraz z  towarzyszącą temu systemowi szatą roślinną. 

W drzewostanach połoŜonych wzdłuŜ rzeki dominują olsza czarna, brzoza, miejscami 

jesion, klon, wiąz. W bogatym runie występują m.in. gatunki chronione: bluszcz, 

wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, barwinek i trzy gatunki storczyków: listera 

jajowata, kukułka szerokolistna, kukułka plamista. Ochronie częściowej podlegają: 

kopytnik, marzanka wonna, konwalia, i trzy gatunki krzewów: kalina, kruszyna i 

porzeczka czarna.  

Osobliwością florystyczną rezerwatu jest gatunek górski, reglowy - kokoryczka 

okółkowa. 

Najcenniejsze .fitocenozy grądu typowego posiadają drzewostan w wieku o 140 lat. 
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Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Lindy w Gr otnikach”  

Rzeka Linda, na odcinku o długości 1,5 km, od mostu w Grotnikach – tuŜ za 

kąpieliskiem, do mostu koło osady Linda (droga Grotniki – Ozorków), tworzy 

malowniczy przyrodniczo – krajobrazowy fragment, proponowany przez 

Nadleśnictwo Grotniki do objęcia ochroną jako zespół lub uŜytek ekologiczny. 

Na tym odcinku jest to fragment zalesionej, naturalnej doliny rzeki, rozlewiska, 

meandry, wysokie skarpy.  

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład występującego tu zbiorowiska roślinnego tworzą: 

- szuwar wysokoturzycowy z turzycą prosową; 

- olszowy las bagienny (ols); 

- przystrumykowy łęg jesionowo – olszowy (zbiorowiska dominujące    

  powierzchniowo); 

- grąd w formie zboczowej. 
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Skład cennej flory tworzą: 

- flora szuwarowa (czermień błotna i inne higrofity np. okazałe paprocie jak  

wietlica samicza, zachylnik błotny); 

- flora łęgowa (m.in. wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity) 

Cennym przedstawicielem fauny jest kaczka krzyŜówka. 

Nadleśnictwo Grotniki klasyfikuje ten odcinek Lindy jako obiekt o wybitnych 

walorach biocenotycznych, które tworzą lasy wodochronne stanowiące ostaję 

faunistyczną, łęg o cechach naturalnych z 80 – cio letnim drzewostanem. 

Jest to takŜe miejsce o wybitnych walorach dydaktycznych jako model ilustrujący 

zaleŜność zbiorowisk roślinnych od form geomorfologicznych i warunków 

ekologicznych. 

Według Nadleśnictwa zagroŜeniem dla tego cennego przyrodniczo obiektu moŜe być 

zmiana stosunków wodnych (np. odkrywkowe wykorzystanie węgla brunatnego w 

pokładach Rogoźna), zanieczyszczenie wód (np. brak w długiej perspektywie 

prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie sołectwa Grotniki), nadmierna 

penetracja, agresywna gospodarka leśna. 

Na terenie Grotnik znajdują się równieŜ pomniki przyrody: 

- aleja lipowa (ul. Lipowa), na którą składają się 182 okazy lip; 

- dwa dęby (ul. Ozorkowska) o obwodach – 370,00 cm i 410,00 cm; 

- dwie lipy (ul. Ozorkowska) drobnolistne o obwodach - 280,00 cm i 248,00 cm; 

- Ŝywotnik zachodni (ul. Lipowa) o obwodzie 208,00 cm; 

- klon zwyczajny (ul. Topolowa) o obwodzie – 316,00 cm; 

- sosna pospolita (Grotniki – Duraj) o obwodzie 195,00 cm; 
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5.2.2. Terenowy O środek Edukacji Ekologicznej. 
 

Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym „Dolina rzeki Lindy”, z ogromną 

pieczołowitością opiekują się dzieci i młodzieŜ z Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego 

w Grotnikach. 

Zespół Szkolno - Gimnazjalny prowadzi jedenaście oddziałów, w tym dwa 

przedszkolne, sześć oddziałów szkoły podstawowej i trzy gimnazjalne. Do Zespołu 

uczęszcza 210 dzieci. 

W Szkole działają: 

• Biblioteka 

• Samorząd szkolny 

• Świetlica szkolna 

• Świetlica terapeutyczna 

• Teatrzyk „Gadu – gadu” 

• Chór 

• SKS 

• Koło europejskie 

• Koło plastyczne 

Ponadto w szkole jest pracownia komputerowa z dostępem do Internetu i stołówka. 

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi powołało w 1997 roku przy 

Szkole - Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej [TOEE]. 

 

Od początku swej działalności ośrodek miał w ofercie udostępnianie pomocy 

dydaktycznych będących na jego wyposaŜeniu.  

Nauczyciele przyjeŜdŜający z grupami młodzieŜy i dzieci sami prowadzili zajęcia w 

terenie.  

Pojawiła się wówczas inicjatywa połączenia działań mieszkańców Grotnik, na rzecz 

podniesienia rangi edukacyjnej tego szczególnego odcinka rzeki Lindy, poprawy 

stanu środowiska oraz aktywnego wypoczynku podczas spacerów, trasą ścieŜki 

edukacyjnej.  

Trasa ścieŜki została wówczas wytyczona w odległości 500,00 metrów od szkoły w 

lesie wzdłuŜ doliny rzeki Lindy w centrum Grotnik. 
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Widok fragmentu ścieŜki dydaktycznej – doliny rzeki Lindy 

Źródło: Internet 

 

Dzięki determinacji dyrekcji szkoły, zespołu pedagogicznego, rodziców i 

mieszkańców Grotnik, przy udziale skromnych własnych środków szkoły, podjęto 

decyzję o rozbudowie bazy TOEE, którego oddziaływanie przynosić ma wymierne 

efekty edukacyjne (wiedza o otaczającym środowisku), środowiskowe (dbałość o 

wyjątkowe miejsce cenne przyrodniczo), społeczne (aktywizacja społeczna wskutek 

wzrostu ilości turystów). 

W roku szkolnym 2005/2006 TOEE wygrał grant finansowany z EFS dla projektu 

p.n. „Szkoła Marzeń”. Dzięki temu realizowane są zajęcia pozalekcyjne w szerokim 

zakresie. Wysokość grantu jest imponująca, jak na tak niewielką placówkę i wynosi 

88,00 tys. PLN.  

Kolejny projekt, do którego przystąpiła placówka poprzez TOEE jest pod tytułem: 

„Czy ja dbam o środowisko”.  

TOEE podjął działania w kierunku organizacji zielonych szkół połączonych z 

warsztatami dla klas I – III oraz dla dzieci przedszkolnych w porozumieniu z 

ośrodkiem wypoczynkowym „Jedliczanka” 

Ośrodek działa więc pręŜnie, aktywizując społeczność lokalną wokół priorytetowego 

w dobie dzisiejszej zakresu, którym jest aktywna edukacja ekologiczna w oparciu o 

lokalne zasoby nieskaŜonego środowiska, scalająca społeczność dla jej 

zrównowaŜonego rozwoju. 
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6. Proponowane rozwiązania 

6.1. Obiekty 
 

1. Budowa obiektu wielofunkcyjnego o programie uŜytkowym: 

• Bar całoroczny z zewnętrznym dostępem od ulicy; 

• Bar letni z wewnętrznym dostępem do kąpieliska; 

• Funkcje kąpieliskowe : 

- przebieralnie; 

- toalety; 

- prysznice; 

- wypoŜyczalnia sprzętu  (kajaki, rowery wodne, sprzęt sportowy,  

leŜaki itp.); 

- punkt pomocy medycznej; 

• Funkcje dodatkowe np. siłownia, sauna, solarium itp.; 

• Budynek o rozwiązaniach pasywnych, wyposaŜony w OZE (Odnawialne  

Źródła Energii); 

2. Postawienie wiaty (ogródka) lub parasoli. 

Miejsca na świeŜym powietrzu do konsumpcji posiłków, oddzielnie dla części 

całorocznej (z moŜliwością sprzedaŜy napojów alkoholowych) i kąpieliskowej 

(bez sprzedaŜy napojów alkoholowych). 

3. Remont kapitalny jazu. 

Po wykonaniu remontu kapitalnego projektuje się rekonstrukcję funkcji 

widowiskowej części jazu, po stronie ujścia wody do rzeki Lindy, poprzez 

zamontowanie stałego siedziska ( z zadaszeniem lub bez) na balkonie 

widokowym, remont schodów, odświeŜenie barierek itp. 

4. Instalacja małej elektrowni wodnej (MEW). 

Projektuje się zainstalowanie małej elektrowni wodnej o mocy 5,0 – 6,0 kW. 

Rekonstrukcja otoczenia MEW, jak w punkcie 3 posłuŜy równieŜ dla celów 

edukacyjno – szkoleniowych (demonstracja funkcjonującej MEW). 

Energia elektryczna MEW – dla potrzeb baru i kąpieliska (oświetlenie, 

chłodzenie, ogrzewanie). 
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5. Urządzenia polany leśnej w bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska. 

WyposaŜenie polany w dodatkowe siedziska wraz z zadaszeniami, miejscami do 

odstawienia rowerów, miejscami dla wiązania, napojenia i nakarmienia koni. 

Ustawienie barier uniemoŜliwiających wjazd samochodom (np. ustawienie 

kołków drewnianych, barierek itp.). 

6. Budowa parkingów. 

Budowa 6 – 8 parkingów w pobliŜu kąpieliska i polany leśnej w miejscu 

wyznaczonym przez Nadleśnictwo Grotniki (tereny leśne po przeciwnej stronie 

wejścia na kąpielisko) lub na terenach naleŜących do Gminy Zgierz (moŜliwość 

wykorzystania terenu starego koryta rzeki, obecnie podmokłego, 

wykorzystywanego często dla niekontrolowanego pozbywania się odpadów). 

7. Modernizacja kąpieliska. 

Dno kąpieliska naleŜy oczyścić, w części głębszej zadbać o piaszczyste 

(Ŝwirowe), szlam wydobyty z koryta rzecznego naleŜy wywieźć na oczyszczalnię 

ścieków w Zgierzu. 

Operację naleŜy powtarzać co 4-5 lat. 

8. Modernizacja boiska do siatkówki. 

Boisko naleŜy wyrównać i wytyczyć jego granice w sposób trwały. 

Obok boiska w odpowiedniej odległości naleŜy umieścić siedziska (np. z bali 

drewnianych) przeznaczonych dla widzów (kibiców). 

9. Budowa mola. 

Dla zabezpieczenia miejsca postoju sprzętu pływającego, naleŜy wybudować 

molo - pomost drewniany wzdłuŜ nabrzeŜa, zgodnie ze wskazaniem lokalizacji 

przez dzierŜawcę. Pozwoli to ratownikom na prawidłową kontrolę 

wypoŜyczanego sprzętu, bezpieczeństwo korzystających z niego osób i szybką 

reakcję w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagroŜenia (wsiadanie na łódki, 

kajaki, rowery wodne i wysiadanie). 

 

 

 

 

 

 



Analiza i wstępna koncepcja moŜliwości zagospodarowania dla potrzeb turystyki i wypoczynku 

zbiornika wodnego na rzece Lindzie w Grotnikach 

 

 

66 

 

6.2. Infrastruktura komunikacyjna 
 

1. Droga dojazdowa. 

Droga betonowa o szerokości 10,0 m z poboczami z płyt chodnikowych jest w 

złym stanie technicznym. Nawierzchnia jest złuszczona, wykazuje w wielu 

miejscach ubytki. W zagłębieniu naprzeciw jazu, ubytki te są trwałe, powtarzające 

się co roku. 

Nawierzchnię drogi naleŜy oczyścić, uzupełnić warstwą betonu i pokryć warstwą 

zewnętrzną np. asfaltową. 

Istniejącą kratkę uliczną naleŜy stale udraŜniać i przewidzieć dodatkowe punkty 

odbioru wód opadowych i roztopowych. 

 

2. Przystanek kolejowy w Grotnikach 

 

NaleŜy wybudować budynek stacji PKP, stawiając na istniejących fundamentach 

np. budynek z drewna z zadaszeniem wychodzącym poza jego obrys, dającym 

osłonę przed opadami lub nadmiernym nasłonecznieniem, oczekującym 

podróŜnym, ustawiając pod nim ławy do siedzenia. 

Budynek powinien spełniać jednocześnie rolę punktu informacji i promocji 

turystycznej miejscowości. 

Schody i podest peronu naleŜy wymienić, uwzględniając podjazd dla wózków z 

jednoczesnym zachowaniem odpowiednich przepisów stosowanych przy 

likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. 

6.3. Informacja i promocja 
 

W ramach informacji  i promocji miejscowości, naleŜy umieścić na przystankach 

komunikacyjnych mapy terenu wraz z miejscami atrakcyjnymi turystycznie, 

miejscami informacji turystycznej, gastronomią, miejscami noclegowymi itp. 

Do promocji samego projektu posłuŜyć mogą mapy turystyczne terenu Grotnik, 

ulotki, plakaty, cykliczne informacje w prasie lokalnej i regionalnej. 
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6.4. Graficzne przedstawienie proponowanych rozwiązań 
 

Mapa lokalizacyjno - sytuacyjna projektu stanowi załącznik do Analizy. 

Wizualizacja projektu w zapisie cyfrowym jest integralną częścią Analizy i 

stanowi do niej załącznik. 

7. Program turystyki i rekreacji. 

7.1. Podstawowe pojęcia. 
 

Turystyka – forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania, 

związana z celami poznawczymi i elementami sportu, zwykle traktowana jako 

jedna z form kultury fizycznej lub jako część krajoznawstwa (gdy dominuje 

element poznawczo – dydaktyczny). 

 

Turystyka jest zjawiskiem o bogatej i róŜnorodnej treści. Biorąc pod uwagę tylko 

jej aspekty społeczne i gospodarcze, naleŜy uznać, Ŝe ma ogromne znaczenie jako 

forma odpoczynku, relaksu, poznania, zdobywania wiedzy, regeneracji sił 

fizycznych i psychicznych człowieka. Istotną rolę pełni równieŜ w dziedzinie 

ekonomii. W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie 

rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach i jest waŜnym czynnikiem 

wpływającym na rozwój gospodarczy miejscowości i regionów. 

 
Spośród form turystyki takich jak: 

- tranzytowa i pobytowa; 

- zorganizowana i niezorganizowana; 

- indywidualna i zbiorowa; 

- pobytowa (wczasy); 

- sobotnio – niedzielna; 

- wycieczkowa (turystyka kwalifikowana); 

dla projektu objętego analizą znaczenie mają głównie: 

- turystyka indywidualna i zbiorowa (np. osoby indywidualne, półkolonie,  

kolonie, klasy itp.); 

- turystyka sobotnio – niedzielna (obsługa mieszkańców aglomeracji  

łódzkiej); 
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WaŜnym elementem budowania programów turystyki i rekreacji jest określenie 

chłonności turystycznej danego obszaru. 

 

Określenie  chłonności turystycznej obszarów obecnie uŜytkowanych  turystycz-

nie ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony  środowiska przyrodniczego 

przed nadmierną wielkością ruchu turystycznego.  UmoŜliwia  to takŜe sterowanie 

ruchem turystycznym i optymalizowanie natęŜenia i koncentracji usług 

turystycznych.  

 
Chłonność turystyczna oznacza zdolność środowiska przyrodniczego  do przyję-

cia takiego obciąŜenia przez turystów, które zapewni  optymalne  warunki  wy-

poczynku i nie spowoduje zachwiania równowagi biocenotycznej w środowisku. 

Chłonność świadczy więc o moŜliwości uŜytkowania turystycznego obszarów bez 

określenia ich funkcji i sposobu zagospodarowania.  

 

Chłonność turystyczna obszarów jest uzaleŜniona od odporności poszczególnych 

ekosystemów na uŜytkowanie turystyczne. ZaleŜność ta jest wprost proporcjo-

nalna, im wyŜsza odporność tym wyŜsza chłonność.  

 
Dla określenia chłonności turystycznej zbiorników otwartych (wód stojących) 

przyjęto stosować wskaźnik 20 m2/osobę dla stref kąpielisk otwartych (zgodnie 

ze wskaźnikami Instytutu Turystyki z 1978 roku). 

Analiza przewiduje maksymalną ilość osób korzystających z kąpieliska – 300 

osób, uzgodnioną z dzierŜawca kąpieliska. 
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7.2. Działania i zadania programu turystycznego obiektu. 
 

Z uwagi na produkt turystyczny, którym jest obiekt wypoczynkowo – 

rekreacyjny, realizujący funkcje turystyki indywidualnej i zbiorowej na 

istniejącym juŜ zbiorniku, bez moŜliwości ingerencji w jego wielkość oraz 

ograniczone warunki terenowe wyznaczone przez stosunki własnościowe, 

program obiektu obejmuje usługi turystyczne świadczone na terenie obiektu i w 

bezpośrednim jego oddziaływaniu. 

Teren obiektu jest obecnie wykorzystywany dla: 

- prowadzenia Ośrodka Szkoleniowego WOPR w okresie od 01.05. do 30.06; 

- prowadzenia zajęć WF w miesiącach letnich przez Zespół Szkolno –  

  Gimnazjalny w Grotnikach; 

- wypoczynku i rekreacji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, sprzętu  

  pływającego  i  kadry ratowniczej. 

7.2.1. Działania rozwojowe programu. 
 

Działania te wynikają z przeprowadzonej analizy stanu obecnego obiektu 

kąpieliska i jego dostępności. 

W celu optymalnego wykorzystania obiektu, przy jednoczesnym podniesieniu 

jego atrakcyjności  turystycznej działania te obejmują: 

1. Podniesienie standardu obiektu. 

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej. 

3. Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w bezpośrednim 

otoczeniu obiektu. 

4. Rozbudowę bazy szkoleniowej WOPR. 

5. Zapewnienie odpowiedniej promocji obiektu. 
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7.2.2. Zadania programowe 
 

Ad.1. 

W zakresie podniesienia standardu obiektu zadania obejmują : 

 

1. Eliminację elementów substandardowych na terenie obiektu i w jego 

bezpośrednim otoczeniu. 

2. Wprowadzenie nowych elementów wzbogacających ofertę turystyczną i 

podnoszących komfort aktywnego wypoczynku (obiekty małej architektury, 

sportu i rekreacji, rozbudowa zaplecza sprzętowego itp.). 

3. Podniesienie estetyki obiektu. 

4. Budowa obiektu całorocznego wykorzystania z zapleczem socjalnym bytowo 

– turystycznym (sanitariaty dla personelu, szatnie, natryski, sanitariaty dla 

turystów). 

 

Ad 2. 

Poprawa dostępności komunikacyjnej wymaga : 

 

1. Ulepszenia drogi dojazdowej. 

2. Budowy parkingów. 

3. Zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów. 

4. Modernizacji przystanku kolejowego w Grotnikach oraz budowy budynku  

      stacji. 

 

Ad 3. 

Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w bezpośrednim otoczeniu 

obiektu wymaga: 

 

1. Zagospodarowania polany leśnej (obiekty małej architektury). 

2. Remontu kapitalnego jazu wraz z  rekonstrukcją miejsca widokowego. 
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Ad 4. 

Rozbudowa bazy szkoleniowej WOPR. 

1. Współpraca z dzierŜawcą terenu dla ułatwienia realizacji jego projektu, 

obejmującego zagospodarowanie części terenu po przeciwnej stronie jazu dla 

potrzeb zlokalizowania tam sali szkoleniowej, magazynu sprzętu i 

pomieszczeń biurowych. 

 

Ad 5. 

Promocja obiektu powinna obejmować : 

1. Umieszczenie kąpieliska na mapie turystycznej gminy i regionu z 

oznaczeniem klasy jego standardu. 

2. Umieszczenie pełnej informacji o kąpielisku na stacji kolejowej, przystankach 

autobusowych, drogach dojazdowych i w miejscach publicznych (mapa 

turystyczna gminy, komunikacja z kąpieliskiem, ulotki promocyjne, foldery i 

plakaty). 

3. W okresie sezonu letniego, cykliczne informacje w prasie regionalnej i 

lokalnej i innych środkach masowego przekazu (np. TVP 3). 

4. Link na stronie internetowej Gminy Zgierz ze stałą aktualizacją. 

5. Włączenie odcinka Lindy, tuŜ za kąpieliskiem, do programów edukacyjnych 

(ścieŜki przyrodnicze)  w szkołach. 

6. Inne.  
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8. Wstępny biznes plan. 

8.1. Analiza finansowa 

8.1.1. Nakłady na realizacj ę projektu. 
 
 Na nakłady składają się: 
 

1. Nakłady na przygotowanie projektu, w tym: 

- koszty Analiz, Studium Wykonalności, Dokumentacji Programowo - 

Przestrzennej do pozyskania WZ i ZT w wysokości 2,0 % nakładów 

ogółem. 

- koszt prac projektowych w wysokości 4,0 % nakładów ogółem. 

2.   Nakłady na roboty budowlane w wysokości 90 % nakładów ogółem. 

Nakłady obliczono wskaźnikowo jako kosztorys wstępny opracowany na 

podstawie Katalogu BISTYP Consulting - wg Zbioru Jednostkowych 

Współczynników Cenowych . 

Szczegółowe nakłady rzeczowo – finansowe stanowią załącznik nr 1 do 

opracowania. 

3. Koszty nadzoru inŜynierskiego w wysokości 1,5 % nakładów ogółem. 

4. Nakłady na promocję projektu w wysokości 1,0 % nakładów ogółem. 

5. Koszty managera projektu w wysokości 1,5 % nakładów ogółem. 

 

 

Ogółem przewidywane nakłady inwestycyjne na projekt wynoszą  

2 430 136,80 PLN brutto 
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8.1.2. harmonogram rzeczowo – finansowy projektu. 
 

Wyszczególnienie 
Nakłady na 

projekt 
ogółem 

brutto [PLN]  

Nakłady 
ogółem 

brutto [PLN] 
2007r. 

Nakłady 
ogółem 

brutto [PLN] 
2008r. 

Nakłady 
ogółem 

brutto [PLN] 
2009r. 

Ogółem projekt 2 430 136,80 22 000,00 1 388 536,70 1 019 600,00 

Przygotowanie projektu – 
koszty analiz, studium 

wykonalności itp. 
48 602,70 22 000,00 26 602,70 - 

Dokumentacja projektowa 97 205,40 - 97 205,40 - 

Nadzór inŜynierski 36 452,10 - 19 000,00 17 452,10 

Roboty budowlane 2 187 123,20 - 1 217 502,20 969 620,60 

Promocja projektu 24 301,40 - 10 000,00 14 301,40 

Manager projektu 36 452,00 - 18 226,00 18 226,00 

Koszty kwalifikowane 2 430 136,80 22 000,00 1 388 536,70 1 019 600,10 

Koszty niekwalifikowane 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

8.1.3. Źródła finansowania projektu. 
 

Projekt przewidziany jest do współfinansowania ze środków EFRR w ramach RPO, lub 

ze środków EFROW w ramach PROW, jako projekt synergiczny,  wynikający z 

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanej przez Fundację 

PRYM. 

Projekt moŜe być współfinansowany: 

RPO Województwa Łódzkiego 

PROW 

Funduszu EOG 

Projekt moŜe być równieŜ współfinansowany z programów społecznych przeznaczonych 

dla organizacji pozarządowych. 
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8.3. Program sprzedaŜy. Kalkulacja przychodów ze sprzedaŜy w wyniku  

      realizacji inwestycji. 

8.3.1. Aktualny i przyszły popyt na usługi. 
 
Aktualny popyt na usługi kąpieliska: 

– korzystanie z plaŜy i kąpieli (4,0 PLN za wstęp); 

– korzystanie z punktu sprzedaŜy napojów i dań gotowych (np. frytki) 

– wypoŜyczalnie sprzętu (łódki, kajaki itp.) 

jest zróŜnicowany, zaleŜny głównie od pogody. 

W dni pogodne ilość osób korzystających z usług – do 150 osób/dzień 

Ilość dni – ok. 120 

Przyszły popyt na usługi dotyczyć będzie kąpieliska i nowego obiektu całorocznego. 

W związku z podniesieniem standardu istniejących usług wraz z nowymi usługami 

socjalnymi i gastronomicznymi, spodziewać się naleŜy wzrostu ilości turystów w okresie 

letnim o ok. 100%. 

Popyt na usługi w okresie zimowym dotyczyć będzie: 

- turystów i miejscowej ludności w zakresie rekreacji i sportu (turystyka piesza np. 

rajdy, rowerowa, konna, sanna, zawody psich zaprzęgów, bieganie na nartach, 

indywidualna i zbiorowa); 

- miejscowej ludności w zakresie usług stacjonarnych w nowym obiekcie (sauna, 

solarium, gastronomia, handel). 
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8.3.2. Plan przychodów. 

Aktualne dochody z turystyki moŜna podzielić na trzy kategorie jako: 

• wpływy budŜetowe gmin, 

• dochody podmiotów gospodarczych obsługi ruchu turystycznego, 

• dochody miejscowej ludności nie prowadzącej działalności gospodarczej zwią-

zanej z usługami turystycznymi. 

Dochody z turystyki wpływające do budŜetów gminnych moŜna podzielić ogólnie na 

dwie kategorie wpływów: 

• bezpośrednich - z tytułu podatków od nieruchomości, gruntów i budowli uŜyt-

kowanych na cele turystyczne, opłaty klimatyczne, które są w ostatnim czasie 

rzadko pobierane, opłaty za dzierŜawy obiektów i terenów turystycznych bę-

dących własnością gminy, 

• pośrednich - jako określona ustawowo część podatków z działalności podmiotów  

gospodarczych obsługujących bezpośrednio i pośrednio ruch turystyczny  

( gastronomiczne, transportowe, handel, rzemiosło i inne). 

 

W przypadku analizowanego projektu, plan bezpośrednich przychodów dla gminy 

przyjęto jako stałe przychody z dzierŜawy kąpieliska oraz wynajmu pomieszczeń w 

budynku gminy na inne rodzaje usług. 

 

Przychody te stanowić będą pewien procent od przychodów osiąganych przez podmioty 

gospodarcze prowadzące działalność w sferze usług turystycznych wynikających m. 

innymi z opłat za wstęp na kąpielisko, wypoŜyczanie sprzętu, gastronomię. 

 

Szacunkowe przychody z inwestycji: 

 

� Kąpielisko sezonowe dla 300  

wsp. wykorzystania – 0,25 

0,25 x 300 osób x 60 dni słonecznych x 5,00 PLN/dzień = 22 000,00 PLN/rok 
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� WypoŜyczalnia sprzętu sportowego 

sprzęt róŜny - 100 kpl 

wsp. wykorzystania – 0,25 

0,25 x 100 kpl x 2,00 PLN/dzień x 300 dni = 15 000,00 PLN/rok 

 

Razem przychody z kąpieliska i wypoŜyczalni sprzętu = 37 000,00 PLN/rok 

 

� Handel i gastronomia dla 100 osób 

wsp. wykorzystania – 0,5 

0,5 x 100 osób x 10,00 PLN/dzień x 300 dni = 150 000,00 PLN/rok 

 

� Usługi dodatkowe (gabinet kosmetyczny, solarium, fryzjer itp.) dla 20 osób 

wsp. wykorzystania – 0,5 

0,5 x 20 osób x 20,00 PLN/dzień x 300 dni   =  60 000,00 PLN/rok 

 

 

Sumaryczne przychody z inwestycji: 

(37 000,00 + 150 000,00 + 60 000,00) PLN/rok = 247 000,00 PLN/rok 
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8.4. Koszty. 
 
Koszty eksploatacji i remontów bieŜących obiektów ponoszone będą przez dzierŜawców i 

najemców lokali uŜytkowych. 

Przyjęto wysokość kosztów ogółem jako 90 % przychodów 

0,9 x 247 000,00 PLN/rok = 222 300,00 PLN/rok 

8.5. Zysk. 
 
Zysk = Przychody – Koszty 

 

Zysk ogółem: 

 

247 000,00 PLN/rok – 222 300,00 PLN/rok = 24 700,00 PLN/rok 

8.6. Analiza opłacalności inwestycji. 
 
W oparciu o załoŜenia koncepcyjne moŜna ustalić wskaźnik opłacalności inwestycji  

 

� prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) 

 
Nakłady inwestycyjne 

SPBT = ----------------------------------   
 Zysk roczny 

8.4.1. Analiza Opcji. 
 

Analizę przeprowadzono w oparciu o metodę porównawczą, nakładów oraz 

przychodów z usług turystycznych, dla opcji finansowania projektu przez Gminę 

ze środków własnych, opcji „O” - zaniechania inwestycji oraz opcji 

współfinansowania projektu ze środków UE w wysokości 85%. 

 

Opcja I 
 

Finansowanie projektu ze środków Gminy Zgierz. 

Nakłady inwestycyjne na projekt  – 2 430 136,80 PLN brutto 

W przypadku finansowania projektu ze środków własnych gminy w 100%  
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2 430 136,80 PLN 
SPBT = ----------------------------------  = 102,5 lat 

         23 700,00 PLN/rok 

 

prosty czas zwrotu z wyłączeniem remontu drogi (finansowanie z budŜetu na remonty 

dróg) 

 

1 324 685,10 PLN 
SPBT = ----------------------------------  =  55,9 lat 

         23 700,00 PLN/rok 

 

Opcja II 
 
Współfinansowanie projektu ze środków Gminy w 15 % i funduszy UE w 85 % 
 
Nakłady inwestycyjne na projekt z budŜetu gminy :  

0,15 x 2 430 136,80 PLN = 364 521,00 PLN  

 
           364 521,00 PLN 
SPBT = ----------------------------------  = 15,4 lat 

          23 700,00 PLN/rok 
 
 
prosty czas zwrotu z wyłączeniem remontu drogi (finansowanie z budŜetu na remonty 

dróg) 

 

  198 702,80 PLN 
SPBT = ----------------------------------  =  8,4 lat 

         23 700,00 PLN/rok 
 
Opcja „O” 
 
Zaniechanie realizacji projektu. 

W przypadku niepodjęcia działań zmierzających do realizacji projektu, opisany wyŜej 

stan istniejący nie ulegnie zmianie. Następować będzie sukcesywna degradacja 

infrastruktury istniejącej, a takŜe stopniowe zmniejszanie zainteresowania turystów 

kąpieliskiem, którzy szukać będą lepszej oferty i cywilizowanych warunków dla 

wypoczynku. 

Dotychczasowe nakłady finansowe na realizację projektu zastaną stracone. Nie zostanie 

wykorzystany potencjał lokalizacyjny i przyrodniczy obiektu w miejscowości Grotniki z 
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korzyścią dla społeczności lokalnej, mieszkańców aglomeracji łódzkiej, małych 

przedsiębiorców, którzy mogą tu rozwijać swoją działalność. 

Tereny wokół kąpieliska utrzymają bądź zmniejszą swoją wartość. 

8.5. Rachunek zysków i strat. 
 
Gmina nie sporządza rachunku zysków i strat. 

Bilans przychodów i kosztów projektu : 

Zysk          +   23 700,00  PLN/rok 

Strata (w wyniku ponoszonych kosztów eksploatacyjnych) -      0,00 PLN/rok 

        -------------------------------- 

     Wynik   +   23 700,00 PLN/rok 

 

 

8.6. Rachunek przepływów pienięŜnych. 
 
Przychody   - + 247 000,00 PLN/rok 

Koszty ekspl.   - - 223 300,00 PLN/rok 

Bilans    -      +  23 700,00 PLN/rok 
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8.7. Przepływy finansowe w latach 
Przepływy finansowe w latach dla Opcji I  finansowania  

– 100 % ze środków własnych gminy       tys. PLN 

 

Przepływy finansowe w latach dla Opcji II  finansowania 

 – 15 % ze środków własnych gminy 

 

           tys. PLN 

Lata 
l.p. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2010 2011 i lata 
nast.. 

1 Nakłady  - 3,3 - 208,3 - 152,9 - - 
2 Przychody  - - - + 247,0 + 247,0 
3 Koszty  - - - - 223,7 - 223,7 

4 Wynik  - 3,3 - 208,3 - 152,9 + 23,7 + 23,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata 
l.p. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2010 2011 i lata 
nast. 

1 Nakłady - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 -  -  
2 Przychody - - - + 247,00 + 247,00 
3 Koszty - - - - 223,30 - 223,30 

4 Wynik  - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 + 23,70 + 23,70 

Lata 
l.p. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2010 2011 i lata 
nast. 

1 Nakłady - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 -  -  
2 Przychody - - - + 247,00 + 247,00 
3 Koszty - - - - 223,30 - 223,30 

4 Wynik  - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 + 23,70 + 23,70 

Lata 
l.p. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2010 2011 i lata 
nast. 

1 Nakłady - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 -  -  
2 Przychody - - - + 247,00 + 247,00 
3 Koszty - - - - 223,30 - 223,30 

4 Wynik  - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 + 23,70 + 23,70 

Lata 
l.p. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2010 2011 i lata 
nast. 

1 Nakłady - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 -  -  
2 Przychody - - - + 247,00 + 247,00 
3 Koszty - - - - 223,30 - 223,30 

4 Wynik  - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 + 23,70 + 23,70 

Lata 
l.p. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2010 2011 i lata 
nast. 

1 Nakłady - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 -  -  
2 Przychody - - - + 247,00 + 247,00 
3 Koszty - - - - 223,30 - 223,30 

4 Wynik  - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 + 23,70 + 23,70 

Lata 
l.p. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 2010 2011 i lata 
nast. 

1 Nakłady - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 -  -  
2 Przychody - - - + 247,00 + 247,00 
3 Koszty - - - - 223,30 - 223,30 

4 Wynik  - 22,0 - 1 388,50 - 1 019,60 + 23,70 + 23,70 
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9. Efekty. 

9.1. Ekonomiczne. 
 
Bezpośrednie : 

 

Zysk roczny po realizacji projektu  + 23 700,00 PLN/rok 

 

Pośrednie: 

 

1. Wpływ na cenę nieruchomości ( gruntu ). 

 
Modernizacja i rozwój oferty turystycznej moŜe wpłynąć na wzrost ceny gruntów na 

obszarze oddziaływania projektu o ok. 5 %, których powierzchnia wynosi  ok. 200,00 ha. 

(sołectwo Grotniki). 

Średnia cena gruntu na tym terenie wynosi obecnie ok. 120,00 PLN/m2  
 
wzrost cen o 5 – 10 % = 6,0 PLN/m2 x 2 000 000,00 m2 = 12,0 mln. PLN 
 
2. Wpływ projektu na liczbę turystów 
 
Projekt wpłynie na zwiększenie ilości turystów, letników, zwiększy popyt na działki 

letniskowe i siedliskowe pod budownictwo jednorodzinne. 

 

3. Korzyść dla mieszkańców : 
 
MoŜliwość korzystania z bazy rekreacyjno – wypoczynkowej i gastronomicznej w ciągu 

całego roku. 

 
4. Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorców : 
 
MoŜliwość rozwijania usług dodatkowych w oparciu o własną działalność gospodarczą w 

wyniku zwiększonej liczby turystów. 
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9.2. Społeczne. 
 

- Zmniejszenie bezrobocia podczas realizacji przedsięwzięcia (zatrudnienie 

miejscowych osób) i po jego realizacji, dla potrzeb obsługi, dozoru, 

konserwacji urządzeń. 

- Wzrost poziomu świadczenia usług turystycznych części obszaru Gminy 

objętego projektem. 

- Wzrost wiedzy społecznej o walorach środowiskowych miejscowości. 

- Wzrost zdrowotności mieszkańców w następstwie dostępu do aktywnej 

formy wypoczynku.. 

- Wzrost wiedzy społecznej o Unii Europejskiej w wyniku promocji 

projektu. 

- Wzrost zaufania społecznego do władz samorządowych. 

- Identyfikacja społeczności lokalnej ze strukturami UE (współfinansowanie  

z Funduszu Strukturalnego). 

- Zmniejszenie róŜnic cywilizacyjnych regionu w stosunku do UE. 

9.3. Środowiskowe 
 

o Zmniejszenie zagroŜenia emisji zanieczyszczeń do wód i gleby wskutek 

budowy zaplecza sanitarno – socjalnego. 

o Zmniejszenie zagroŜeń wynikających z nie spełniającej standardów 

obecnej infrastruktury socjalno - sanitarnej kąpieliska. 

o Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieŜy (ścieŜka edukacyjna 

przyrodniczo – leśna).. 

o Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów gminy. 

o Zmniejszenie uciąŜliwości w obszarze polany leśnej (brak samochodów) 

o Uatrakcyjnienie form turystycznych rowerowych i konnych poprzez 

stworzenie bazy postojowej na polanie. 
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10.  Wpływ realizacji projektu na środowisko. 
 

Projekt nie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U.Nr 

257,poz.2573) „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko” projekt nie jest inwestycją mogącą znacząco oddziaływać na środowisko. 

11. Plan wdroŜenia projektu 
 
Plan wdroŜenia projektu wymaga : 

1. Wstępnej akceptacji projektu (wg. lub w oparciu o opracowaną analizę) przez 

Fundację Rozwoju Gmin PRYM. 

2. Uzgodnienia i akceptacji Wójta Gminy Zgierz w sprawie realizacji projektu. 

3. Uzyskania zgody Rady Gminy dla realizacji projektu. 

4. Opracowania Koncepcji Programowo – Przestrzennej (urbanistyczno – 

architektonicznej). 

5. Opracowania i złoŜenia do Urzędu Gminy dokumentacji formalno – prawnej do 

uzyskania WZ i ZT. 

6. Opracowania projektów technicznych. 

7. Opracowania Studium Wykonalności dla projektu. 

8. Opracowania dokumentacji formalnej i wniosku aplikacyjnego do Urzędu 

marszałkowskiego na dofinansowanie projektu ze środków UE. 

9. Przygotowanie specyfikacji przetargowej (konkursowej) na roboty budowlane. 

10. Przeprowadzenie robót budowlanych pod nadzorem inŜynierskim (dokumentacja 

budowy). 

11. Rozliczenie inwestycji (dokumentacja powykonawcza). 

12. Rozliczenie projektu (raportowanie). 

13. Monitorowanie projektu (zgodność uzyskanych wskaźników w latach). 

 

Uwaga: 

Przygotowanie, realizacja, rozliczenie i monitorowanie, mogą być wykonane przez 

Managera Projektu. 
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12. Beneficjent końcowy 
 
Nazwa beneficjenta     Gmina Zgierz 

Numer NIP :       732 – 201 – 15 - 56 

Adres       ul. Łęczycka 4 

Forma prawna – szczegółowa   Jednostka Samorządu Terytorialnego 

Strony umowy z instytucją zarządzającą:   Zdzisław  Rembisz 

Wójt Gminy Zgierz 

Numer telefonu                                               [ 42 ]  716 25 15                             

Numer faxu       [ 42 ]  716 45 54      

Adres poczty elektronicznej             ug@gmina.zgierz.pl 

13. Podsumowanie i wnioski 
 
Analiza wykonana została w oparciu o następujące załoŜenia : 

� podstawą opracowania jest :  

Umowa zawarta z Fundacją Rozwoju PRYM, a stowarzyszeniem Centrum 

ZrównowaŜonego Rozwoju. 

� Analizę opracowano dokonując wyboru wariantu realizacyjnego optymalnego 

organizacyjnie, technicznie, technologicznie i ekonomicznie. 

� Analiza moŜe słuŜyć jako materiał do społecznej dyskusji, przyjętych w niej 

propozycji rozwiązań. 

� Dyskusja taka i społeczna akceptacja wyboru wariantu realizacyjnego jest niezbędna 

dla prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji. 

� Dla przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania środków (dotacji) z UE 

niezbędne jest wykonanie kroków zawartych w Planie WdroŜenia Projektu. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy: 

1. Sprawą kluczową dla projektu jest uporządkowanie ekologiczne obszaru zlewni 

rzeki Lindy w kierunku źródeł (od terenu obiektu), w celu wyeliminowania 

obecnych i potencjalnych zanieczyszczeń do rzeki. W tym celu niezbędne jest 

podjęcie prac (Gmina i WIOŚ) nad zlokalizowaniem, neutralizacją i 

monitorowaniem (ciągłym lub okresowym) źródeł i skutków zanieczyszczeń 

wprowadzanych do rzeki Lindy. 
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Badanie dopływów w zlewni rzeki Bzury od roku 2003 do 2006 zawarte w 

„Raportach o stanie środowiska w województwie łódzkim” w tym równieŜ w 

powiecie zgierskim dały niepokojąco złe wyniki. Rzeki w zlewni rzeki Bzury 

mieszczą się w klasach czystości IV i V. 

Cytat z „Raportu o stanie środowiska na obszarze powiatu zgierskiego” – luty 

2007r. 

„Ocenę jakości kontrolowanych wód wykonano według zasad obowiązujących dla 

monitoringu diagnostycznego oraz pod kątem przydatności do bytowania ryb”. 

„Ocena wód rzek pod kątem ich przydatności do bytowania i migracji ryb w 

warunkach naturalnych wykazała, Ŝe rzeki na terenie powiatu zgierskiego nie 

spełniają wymaganych warunków. Główną przyczyną takiego stanu są zbyt 

wysokie stęŜenia wskaźników tlenowych (BZT5) oraz biogenów (azotów oraz 

fosforu ogólnego) w kontrolowanych rzekach. Ponadto w niektórych profilach 

kontrolnych występował niedobór tlenu rozpuszczonego lub nadmiar azotu 

amonowego”. 

2. Przez Grotniki, mino ograniczenia dla cięŜkiego ruchu kołowego, przejeŜdŜają z 

duŜą prędkością samochody cięŜarowe, stanowiące zagroŜenie dla pieszych i 

rowerów (brak wydzielonych chodników i ścieŜek rowerowych), mogących być 

równieŜ zagroŜeniem dla jeźdźców konnych  (zryw wystraszonego konia). 

NiezaleŜnie od egzekwowania zakazów przez słuŜby ruchu drogowego, naleŜy  

przewidzieć ograniczniki ruchu (tzw. garby w uzgodnieniu z zarządcą drogi) dla  

wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów lub zniechęcenia do przejazdu  

przez miejscowość i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Grotnik i  

turystów. 

3. Potencjał lokalizacji projektu i oczekiwania społeczne skłaniają do wniosku 

rozszerzenia oferty usług turystycznych w kierunku terenów przyległych 

(prywatnych), obecnie nie wykorzystywanych. 

4. Projekt,  mimo niewielkich ekonomicznych korzyści bezpośrednich, moŜe mieć, 

w przypadku atrakcyjnej i kompleksowej realizacji, znaczące w skali Grotnik, 

Gminy Zgierz  i regionu, społeczne oddziaływanie. 

5. Projekt powinien być zrealizowany. 
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